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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 – Ορισμοί  

«Ασφαλιστές»: Η Lloyd’s Insurance Company S.A., όπως αυτή πλήρως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης αυτού του  
Ασφαλιστηρίου και την οποία δεσμεύει η ΚΡΟΜΑΡ. 

«Εταιρία»: Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής 

(Coverholder)  των Ασφαλιστών. 

«Λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος)»: Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν 
Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου.  
Τον Λήπτη της ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες 
που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλιζόμενο. 
 

«Ασφαλιζόμενος»: Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο, όταν είναι διαφορετικό από τον 
Λήπτη ασφάλισης  
 

«Πρόταση ασφάλισης»: Το έγγραφο που έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις και απαντήσεις του Ασφαλιζομένου κατά τη 
σύναψη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και αποτελεί τη βάση αυτού. 
 

«Ασφαλιστήριο» (Πιστοποιητικό ασφάλισης): Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση. 
Στο Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται η δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου, τα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών, τυχόν επεκτάσεις 
της κάλυψης, απαλλαγές, ειδικές συμφωνίες, η περίοδος ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την 
ασφάλιση. Οποιεσδήποτε  τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες και άλλα που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, 
υπερισχύουν των παρόντων Γενικών ή / και των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν. 
Το πιστοποιητικό ασφάλισης δεν έχει καμία ισχύ εάν δεν φέρει την υπογραφή Εταιρίας. 
 

«Πρόσθετες Πράξεις»: Το έγγραφο που αποδεικνύει μία μεταβολή στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
 

«Περίοδος Ασφάλισης»: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης και 
για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο το οποίο έχει αποδεχτεί η 
Εταιρία. 
 

«Πίνακας Ασφάλισης»: Ο Πίνακας Ασφάλισης είναι μέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στον οποίο περιλαμβάνονται η 
δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου, τα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών, τυχόν επεκτάσεις της κάλυψης, απαλλαγές, ειδικές 
συμφωνίες, η περίοδος ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση. 
 
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες κλπ. αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης, υπερισχύουν των Γενικών 
και/ή των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν. 
 

«Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος»: Η ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

«Εκτεταμμένη Περίοδος Αναγγελίας»:  Η περίοδος μετά την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου κατά την οποία μπορεί να γίνει 
έγγραφη αναγγελία εκ μέρους του Ασφαλισμένου προς τους Ασφαλιστές, εφόσον κάτι τέτοιο έχει ειδικώς συμφωνηθεί, των 
Απαιτήσεων που προκύπτουν από Άδικη Πράξη που συντελέσθηκε κατά την ή κατόπιν της Ημερομηνίας Αναδρομικής Ισχύος και 
πριν από τη λήξη ή ακύρωση του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η περίοδος αναγγελίας δεν παρατείνεται σε περίπτωση καταγγελίας 
του παρόντος Ασφαλιστηρίου εκ μέρους των Ασφαλιστών λόγω μη καταβολής του ασφαλίστρου ή λόγω παροχής ψευδών ή 
λανθασμένων πληροφοριών ή απόκρυψης στοιχείων από τον Ασφαλισμένο, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του 
Ασφαλισμένου λόγω άρνησης των Ασφαλιστών να ικανοποιήσουν απαίτησή του. Η παράταση περιόδου αναγγελίας δεν 
επεκτείνει και την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δεν νοείται ως νέο Ασφαλιστήριο. 
 

 «Αντικείμενο Ασφάλισης»: 
Η ιδιότητα, νομική σχέση ή δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου όπως ρητά αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 
 

«Ασφαλισμένη δραστηριότητα»: Η ασφαλισμένη δραστηριότητα που καλύπτεται από το παρόν όπως αναγράφεται στον 
πίνακα ασφάλισης και διευκρινίζεται στην πρόταση ασφάλισης. 

«Ασφαλιστικό ποσό ή όριο ευθύνης ή όριο αποζημιώσης»: 
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, να ευθύνονται οι 
Ασφαλιστές σε περίπτωση ζημιάς (ανά γεγονός και στο σύνολο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης) και στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα υπεράσπισης, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων κλπ συναφή. 
 
Τα Όρια Αποζημίωσης μειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής έγινε βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση 
εξάντλησης των Ορίων Αποζημίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να: 

 αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή 



 
 

Cromar Insurance Brokers, Lloyd΄s Coverholder  

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης                                                             σελ. 2 

Έκδοση 1.2 – Μάϊος 2020 

 

 αποζημιώσουν  τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για τις Δαπάνες υπεράσπισης που συνδέονται με τέτοια 
Απαίτηση, και/ή 

 να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές έχουν 
προηγουμένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου στα πλαίσια του διακανονισμού Απαίτησης ή 
εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου αναφορικά με Απαίτηση. Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών 
προς τον Ασφαλισμένο αναφορικά με την εξάντληση των Συνολικών Ορίων Αποζημίωσης, ο Ασφαλισμένος και/ή ο 
Εργαζόμενος θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους με δικές τους δαπάνες. 

 

Τα Όρια Αποζημίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή μερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν καταβολής βάσει του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόμενοι ή νομικά πρόσωπα ή εγείρονται 
αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (Εγερση Σειράς Αξιώσεων) δεν θα αυξάνει τα Όρια 
Αποζημίωσης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Ειδικά για την κάλυψη του Τμήματος Ι – Γενικής Αστικής Ευθύνης, στα όρια αποζημίωσης περιλαμβάνεται και η αποζημίωση 
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης που επιδικάζει το Δικαστήριο.  Στα ανωτέρω όμως ασφαλιζόμενα ποσά εξαιρούνται 
ρητώς α) τα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, τυχόν ποσά που επιβάλλονται κατά μετατροπή και εξαγορά ποινής φυλάκισης, και β) 
τα έξοδα των ποινικών δικών (περιλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής), τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι δεν βαρύνουν 
τους Ασφαλιστές. 

 

«Αποζημίωση (Ασφάλισμα)»: 
Η υποχρέωση (παροχή) των Ασφαλιστών, που προκύπτει από επέλευση Ζημιογόνου Γεγονότος και συνίσταται είτε σε χρήμα (κεφάλαιο, 
τόκοι και δικαστική δαπάνη) είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
 

«Ζημιά»: Η Σωματική Βλάβη / θάνατος (συμπεριλαμβανομένης της Ψυχικής Οδύνης συνεπεία θανάτου ή/και της Ηθικής Βλάβης 
συνεπεία Σωματικών Βλαβών) ή/και Υλική Ζημία (απώλεια, φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή σε πράγματα ή ζώα), που είναι απόρροια 
Ζημιογόνου Γεγονότος, το οποίο καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 
 

«Σωματική βλάβη»: Είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος τρίτου. Δεν αποτελεί Σωματική Βλάβη ή προσβολή ή βλάβη οποιουδήποτε 
άυλου αγαθού, όπως ενδεικτικά, της προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η  βλάβη από δυσφήμιση κ.λ.π. 
 

«Υλική Ζημιά»: Είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων της υλικής μόνο Περιουσίας 
Τρίτου. Δεν αποτελεί Υλική Ζημιά η φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση αξίας. 

 

«Ζημιογόνο γεγονός ή Ατύχημα»: Κάθε γεγονός αιφνίδιο, απρόβλεπτο και ανεξάρτητο από τη θέληση του Συμβαλλομένου ή 
του Ασφαλιζομένου ή του παθόντα, για το οποίο θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλιζόμενος ή τα 
πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου και για το οποίο θα καταστεί υπόχρεος 
για καταβολή αποζημίωσης προς τρίτο, θα είναι δε απόρροια της ιδιότητας, της νομικής σχέσης ή της δραστηριότητας που 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
Σειρά Ζημιογόνων γεγονότων που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από την ίδια γενεσιουργό αιτία θα θεωρούνται αποτέλεσμα μιας κοινής 
πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση από ένα ίδιο και μοναδικό ζημιογόνο γεγονός. Το σύνολο των ζημιογόνων γεγονότων αυτών 
καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από εκείνο το Ασφαλιστήριο που ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της πρώτης χρονικά 
Ζημιάς, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς και ειδικούς όρους και μέχρι το όριο ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός που αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό ασφάλισης. 

 

«Τρίτος»: Ο τυχόν ζημιωθείς, ο οποίος πιθανώς να δικαιούται αποζημίωση (ασφάλισμα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
Ασφαλιστήριο. 

 
Δεν θεωρείται Τρίτος κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που:  

 συνδέεται µε τον Ασφαλισμένο µε σύμβαση έργου ή μαθητείας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά µόνο στο βαθμό που η 
ζημιά σχετίζεται µε την ιδιότητά του αυτή. 

 με οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για λογαριασμό του Ασφαλιζομένου σε σχέση με το Ζημιογόνο Γεγονός. 

 

«Δικαιούχος του Ασφαλίσματος»: Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται της αποζημίωσης 
(ασφαλίσματος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο.  
 

«Aπαλλαγή Ασφαλιστών»: το ποσό του ασφαλίσματος με το οποίο θα βαρύνεται ο Ασφαλισμένος αναφορικά με κάθε απαίτηση 
συμπεριλαμβανομένων των Ζημιών και των Δαπανών υπεράσπισης. Η απαλλαγή εφαρμόζεται χωριστά ανά συμβάν και ανά 
απαίτηση,  δηλαδή σε κάθε απαίτηση τρίτου για κάθε λάθος ή παράλειψη του ασφαλισμένου. 

«Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων»: Ο Ασφαλιζόμενος, θα πρέπει, μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου να γνωστοποιήσει στον 
ασφαλιστή τα πραγματοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία ώστε ο τελευταίος να προβεί στην εκκαθάριση και να εισπράξει τυχόν 
διαφορά καθώς η προείσπραξη πραγματοποιείται βάσει πρόβλεψης. Σε κάθε περίπτωση τα αρχικώς εισπραχθέντα ασφάλιστρα 
αποτελούν τα Ελάχιστα Καταβλητέα και μη Επιστρεπτέα Ασφάλιστρα, ως εκ τούτου δεν επιστρέφονται.   
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«Απαίτηση»: έγγραφο αίτημα εναντίον του Ασφαλιζομένου και/ή οποιουδήποτε Εργαζομένου του για την καταβολή χρημάτων, 
παροχή υπηρεσιών ή άλλου είδους αποκατάσταση της ζημίας τρίτου. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε 
δικόγραφα ή έγγραφα για την έναρξη διαδικασιών ενώπιον δικαστικής ή διαιτητικής αρχής εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή 
οποιουδήποτε Εργαζομένου.  

Η επίσημη ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος για πρώτη φορά έλαβε γνώση ή 
όφειλε ευλόγως να γνωρίζει την Απαίτηση εναντίον του ή τις περιστάσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης. 

«Δαπάνες υπεράσπισης»: κάθε εύλογη και αναγκαία δαπάνη και κόστος για την διερεύνηση, ρύθμιση, εκτίμηση, απόκρουση, 
αμοιβή δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, έξοδα διαιτησίας, έξοδα διαμεσολάβησης (mediation), και κάθε σχετικές αμοιβές και δαπάνες 
που έχουν καταβληθεί ή αναληφθεί από τον Ασφαλιζόμενο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
των Ασφαλιστών, ή οι δαπάνες ή τα έξοδα που αναλήφθηκαν από τους Ασφαλιστές στα πλαίσια του εξωδικαστικού διακανονισμού, 
της δικαστικής διαδικασίας, της διαμεσολάβησης (mediation), ή της διαιτησίας επί Απαιτήσεως που καλύπτεται από το παρόν 
Ασφαλιστήριο, υπό τον όρο ότι οι Δαπάνες υπεράσπισης ουδέποτε περιλαμβάνουν: (1) μισθούς ή αμοιβές των Εργαζομένων ή 
στελεχών του Ασφαλισμένου ή του συγκεκριμένου Εργαζομένου, ή (2) αμοιβές ή μισθούς ή διοικητικές ή λειτουργικές δαπάνες ή 
πάσης φύσεως δαπάνες  ή έξοδα που αποδίδονται σε εσωτερικό νομικό σύμβουλο ή μόνιμο εξωτερικό νομικό συνεργάτη του 
Ασφαλιζομένου και/ή Εργαζομένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο και έκταση της ασφάλισης  

Με το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από αδικοπραξία του Ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα Άρθρα 914-932 
Α.Κ. και τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο ή/και στους Γενικούς & Ειδικούς Όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται για την κατά Νόμο αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τις ιδιότητες, νομικές σχέσεις, 
δραστηριότητες του Ασφαλιζόμενου οι οποίες έχουν δηλωθεί ρητά στο Ασφαλιστήριο ή/και στις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις αυτού και 
εντός πάντα των γεωγραφικών ορίων και της περιόδου ασφάλισης που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. 
 

Οι Ασφαλιστές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στον Ασφαλιζόμενο ή σε τρίτους για λογαριασμό του τα ποσά που αυτός, ως 
αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να καταβάλει ως αποζημίωση για ζημίες που θα προκληθούν χωρίς 
δόλο σε τρίτους. 
 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει επίσης και την αστική ευθύνη που υπέχει σύμφωνα με το Νόμο ο Ασφαλιζόμενος για τις πράξεις ή/και τις 
παραλείψεις των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και με σύμβαση έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 –  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή και Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια ισχύος του   

                          Ασφαλιστηρίου. 

 
Πριν από τη σύναψη αυτού του Ασφαλιστηρίου ο Ασφαλιζόμενος ή/ και ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν εγγράφως και πλήρως την Πρόταση Ασφάλισης, καθώς και να δώσουν στην Εταιρία όποια συμπληρωματική 
πληροφορία / διευκρίνιση τους ζητάει.  Η ασφαλιστική κάλυψη βάσει αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου βασίζεται στις 
πληροφορίες που ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν δώσει.  Όλες οι δηλώσεις του Ασφαλιζόμενου ή/και του 
Λήπτη της Ασφάλισης  που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Ασφάλισης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που έχουν παράσχει 
πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  Τα παραπάνω εμπίπτουν στις προσυμβατικές υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου 
ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, της οποίας οι διατάξεις εφαρμόζονται σε 
περίπτωση μη τήρησής τους από αυτούς.   
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σύναψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και για όλη τη διάρκειά του, ο Ασφαλιζόμενος ή / 
και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν τα παρακάτω: 
 
α)    Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον προς ασφάλιση κίνδυνο και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία πoυ ζητούνται 

στην Πρόταση Ασφάλισης και τα οποία είναι Ασφαλιζομένου για την εκτίμηση του κινδύνου από τους Ασφαλιστές.  Σε καμία 
περίπτωση η αναφορά των δηλώσεών του Ασφαλιζομένου ή και του Λήπτη της Ασφάλισης στο Ασφαλιστήριο δεν αποτελεί 
αυτόματα και αναγνώριση και/ή τεκμήριο από την Εταιρία για την ορθότητα, ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. 

 
β) Εάν έχουν ήδη συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εάν εκκρεμεί πρόταση ασφάλισής σε άλλη Εταιρία. 
 
 Εάν, για οποιαδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Ασφαλιζομένου ή/και του Λήπτη της 

Ασφάλισης, δεν γνωστοποιηθούν τα πιο πάνω στοιχεία στην Εταιρία, αυτή δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο ή να ζητήσει την τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών.  Η πρότασή της 
Εταιρίας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την γνωστοποίησή της στον 
Συμβαλλόμενο ή και τον Λήπτη της Ασφάλισης δεν έχει γίνει αποδεκτή. 

         
         Εάν ο Ασφαλιζόμενος ή και ο Λήπτης της Ασφάλισης παραβούν από αμέλειά τους την υποχρέωσή τους να  

γνωστοποιήσουν τα παραπάνω στοιχεία στην Εταιρία, αυτή δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την 
τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών.  Εάν επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος πριν την 
τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η Αποζημίωση μειώνεται κατά το λόγο του Ασφαλίστρου 
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που έχει καθοριστεί σε σχέση με το Ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί εάν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα 
αναγωγής της Εταιρίας για τη διαφορά του ποσού της Αποζημίωσης. 

 

 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από της Εταιρία  επιφέρει αποτελέσματα 
μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα περιέλθει στον Ασφαλιζόμενο ή / και τον λήπτη της Ασφάλισης μετά από 
ένα (1) μήνα από την παραλαβή της πρότασης τροποποίησης από την Εταιρία. 

          
        Εάν ο Ασφαλιζόμενος ή /και ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν ενημερώσουν την Εταιρία  από δόλο για περιστατικό ή στοιχείο ή 

κάνουν  ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες επηρεάσουν της Εταιρία στην εκτίμηση του κινδύνου, αυτή δικαιούται να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πoυ έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή 
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων, με την καταγγελία να επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.  Εάν στο διάστημα που μεσολαβεί 
(από την ημερομηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του 

Ασφαλιστηρίου), επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 

Αποζημίωσης και ο Ασφαλιζόμενος ή / και ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε Ζημιά 
της Εταιρίας και των Ασφαλιστών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Πότε αρχίζει και πότε λήγει η ασφαλιστική κάλυψη - Καταβολή Ασφαλίστρων   

Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.  Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την έναρξη ισχύος της είναι να έχουν καταβληθεί από τον Λήπτη της Ασφάλισης τα αναφερόμενα στον Πίνακα Ασφάλισης ολικά 
Ασφάλιστρα ή τα ασφάλιστρα της πρώτης δόσης τμηματικής καταβολής, αν αυτή έχει συμφωνηθεί.   

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ή μη καταβολής του εφάπαξ Ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, η ασφαλιστική κάλυψη 
δεν τίθεται σε ισχύ και οι Ασφαλιστές δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση Ζημιάς, αν αυτή συμβεί πριν την 
καταβολή των οφειλόμενων Ασφαλίστρων.  
 
Η καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται από την Εταιρία.   

 
Εάν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί πριν από την αρχικά συμφωνημένη διάρκεια, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  Αν όμως έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δεν υποχρεούται σε επιστροφή Ασφαλίστρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 –  Πως μπορεί να τροποποιηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή συμφωνία μεταξύ του Ασφαλιζόμενου 
και της Εταιρίας.  Οι τροποποιήσεις ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία, με την έκδοση σχετικής πρόσθετης 
πράξης. 
 
Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, καθώς και παραιτήσεις από αυτούς, που γίνονται από Ασφαλιστικούς 
Διαμεσολαβητές και/ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την Εταιρία και τους Ασφαλιστές. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – Πώς μπορεί να διακοπεί / λυθεί το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο   

Το παρόν Ασφαλιστήριο λήγει με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας.  Εκτός  των περιπτώσεων που προβλέπονται από 
το Νόμο, το ασφαλιστήριο μπορεί να καταγγελθεί τόσο από τον Ασφαλιζόμενο ή /και τον Λήπτη της Ασφάλισης όσο και από την 
Εταιρία, για τους παρακάτω λόγους:  
 

α)  Από την Εταιρία: Εκτός των λόγων που αναφέρθηκαν στο άρθρο 3 παραπάνω, οι Ασφαλιστές έχουν το δικαίωμα να 

καταγγείλουν αυτό το  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποστέλλοντάς στον Ασφαλιζόμενο ή/και τον Λήπτη της Ασφάλισης  
συστημένη επιστολή στην τελευταία διεύθυνση που έχουν δηλώσει, για τους παρακάτω λόγους: 

 

   Τροποποίηση της γενικότερης πολιτικής των Ασφαλιστών σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο. 

   Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με 
ασφαλιστική απάτη. 

   Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης. 

         
  Η καταγγελία των Ασφαλιστών γίνεται γραπτά και τα αποτελέσματά της αρχίζουν μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την 

ημερομηνία παραλαβής της από τον Ασφαλιζόμενο ή/και τον Λήπτη της Ασφάλισης.  Εάν η καταγγελία γίνει από τους 
Ασφαλιστές  τότε αυτοί δικαιούνται  -με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ή πληρωθεί Ζημιά- να παρακρατήσουν τα 
αναλογούντα Ασφάλιστρα, έως την ημερομηνία που τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται στον Ασφαλιζόμενο ή/και 
τον Λήπτη της Ασφάλισης. 

 
β)   Από τον Ασφαλιζόμενο:  ο Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Ασφαλιστήριο όποτε επιθυμεί, με 

επιστολή του προς την Εταιρία και να του επιστραφούν τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στον εναπομείναντα χρόνο 
ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ή πληρωθεί Ζημιά.    
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Στην περίπτωση που επέλθει απώλεια ή Ζημιά, τόσο η Εταιρία όσο και ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης  έχουν 
το δικαίωμα να καταγγείλουν αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με γραπτή ειδοποίηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.  Στην 
περίπτωση αυτή τα Ασφάλιστρα οφείλονται έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – Τι γίνεται σε περίπτωση Διαδοχής στην Ασφαλιστική Σχέση   

Σε περίπτωση διαδοχής του Ασφαλιζόμενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης στην ασφαλιστική σχέση, η Εταιρία ή ο 
Ασφαλιζόμενος ή /και ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαδοχής. 
 
Η καταγγελία από την Εταιρία τίθεται σε ισχύ μετά από πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε στον 
Ασφαλιζόμενο ή /και τον Λήπτη της Ασφάλισης.  
 
Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται εάν η Ζημιά επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30) ημερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας που άσκησε εμπρόθεσμα και εφόσον αποδείξει ότι δε θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δε θα τον είχε αναλάβει με 
τους ίδιους όρους, εάν γνώριζε τη διαδοχή. 
 
Η εταιρία θα επιστρέψει τα Ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, εκτός εάν η Ζημιά επέλθει μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της διαδοχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 – Πολλαπλές Ασφαλίσεις για το ίδιο αντικείμενο  

- Εάν, κατά το χρόνο σύναψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου υπάρχει ήδη άλλο ένα ή περισσότερα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που 
καλύπτουν τα ίδια Ασφαλισμένα Αντικείμενα, ολικά ή μερικά, ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν την 
υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό, γνωστοποιώντας της τα Ασφαλιστικά 
ποσά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  Η ύπαρξη της άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 
 
-Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης  συνάψουν και άλλη ασφάλιση 
που καλύπτει το σύνολο ή μέρος των Ασφαλιστικών Συμφερόντων τα οποία καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο, είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν γραπτά και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία, γνωστοποιώντας της τα 
Ασφαλιστικά Ποσά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ώστε η Εταιρία να εκδώσει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
 
-Εάν δεν δηλώσουν την ύπαρξη των άλλων ασφαλίσεων, η Αποζημίωση που τυχόν καταβάλλουν οι Ασφαλιστές θα περιορίζεται 
στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.  Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις των ίδιων Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων και επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος, οι Ασφαλιστές θα υποχρεούνται σε καταβολή ποσοστού μόνο του συνολικού 
Ασφαλίσματος που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ίσου προς το λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των 
Ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (αναλογική συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών 
εταιριών στο ποσό της Ζημιάς).  Το συνολικό ποσό του Ασφαλίσματος που θα καταβληθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες δε 
μπορεί να υπερβεί το ποσό της Ζημιάς του Ασφαλιζόμενου και σε κάθε περίπτωση το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Όρια Ευθύνης  
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  
 
-Εάν δε δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο ή/και τον Λήπτη της Ασφάλισης  η ύπαρξη ή σύναψη του άλλου Ασφαλιστηρίου, η 
Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Ασφαλιστήριο και να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα Ασφάλιστρα, έως το 
χρόνο καταγγελίας του.  
 
-Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν δηλώσουν από δόλο την ύπαρξη ή σύναψη του άλλου 
Ασφαλιστηρίου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παραπάνω.  
 
-Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια (ηγέτιδα ασφαλιστική 
εταιρία), κάθε ασφαλιστική εταιρία συμμετέχει κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτή ποσοστού (συνασφάλιση). 
 

ΑΡΘΡΟ 9 – Υποκατάσταση από τον Ασφαλιστή  

- Εάν ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν αξίωση προς αποκατάσταση της Ζημιάς από Τρίτο, η αξίωση 
περιέρχεται στους Ασφαλιστές κατά την έκταση του Ασφαλίσματος που κατέβαλαν και ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της 
Ασφάλισης χορηγούν στους Ασφαλιστές αυτόματα το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσουν είτε εξώδικα είτε 
δικαστικά έναντι του Τρίτου. 

 

- Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των 
ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του (με τον Ασφαλιζόμενο ή το 
Δικαιούχο), καθώς και των νόμιμων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στους Ασφαλιστές, παρά 
μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.  

 

- Ο Συμβαλλόμενος, και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλιζόμενος, καθώς και ο τυχόν Τρίτος Δικαιούχος του 
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Ασφαλίσματος, είστε υποχρεωμένοι να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων 
τους κατά των Τρίτων, τα οποία περιέρχονται στους Ασφαλιστές.  Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής Ασφαλίσματος στο μέτρο που η άσκηση του αναγωγικού τους δικαιώματος ματαιώθηκε από υπαιτιότητά του 
Ασφαλιζόμενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης. 

 

- Σε περίπτωση υποκατάστασής των Ασφαλιστών, η παραγραφή των αξιώσεών του Ασφαλιζόμενου ή/και του Λήπτη της 
Ασφάλισης κατά του Τρίτου, δε συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή 
έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση των αξιώσεων.  

 

- Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, οι 
Ασφαλιστές απαλλάσσονται της καταβολής Αποζημίωσης  στο μέτρο που από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου ή/και του Λήπτη 
της Ασφάλισης ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού τους δικαιώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια - Δίκαιο  

Τo παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, σε 
περίπτωση διαφορών που πιθανόν προκύψουν αναφορικά με αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 – Γεωγραφικά όρια της κάλυψης  

Η ασφάλιση που παρέχεται από αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 – Φόροι-Επιβαρύνσεις  

Όλοι οι νόμιμοι φόροι και επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 
θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα 
βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή όποιο πρόσωπο αντλεί δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.   
 

ΑΡΘΡΟ 13 – Τήρηση των όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  

Η πιστή τήρηση των Γενικών και Ειδικών όρων καθώς και λοιπών ειδικών διατάξεων, συμφωνιών ή προϋποθέσεων αποτελεί 

ρητή προϋπόθεση για να καταβάλουν οι Ασφαλιστές Αποζημίωση σε περίπτωση Ζημιάς. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 – Εκχώρηση/ Ενεχυρίαση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Ο Ασφαλιζόμενος ή/και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχουν το δικαίωμα (με την προϋπόθεση της γραπτής συγκατάθεσης του Λήπτη 
της Ασφάλισης) να εκχωρήσουν ή να ενεχυριάσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
Η εκχώρηση ή ενεχυρίαση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της γραπτής δήλωσης από την Εταιρία και επιβεβαιώνεται με την 
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 – Διαιτησία 

Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ποσό (ύψος) της Αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλουν οι Ασφαλιστές και με 

την προϋπόθεση ότι δεν αρνούνται την καταρχήν υποχρέωσή τους για καταβολή Αποζημίωσης, τότε το ζήτημα αποκλειστικά και 

μόνο του ποσού του Ασφαλίσματος μπορεί με κοινή συμφωνία των Ασφαλιστών να ανατεθεί σε διαιτησία η οποία θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 – Παραγραφή 

Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν παραγράφεται μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Νόμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 – Ισχύουσα Νομοθεσία 

Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή από τους συνημμένους όρους 
του, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόμου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 18 – Γενικές Εξαιρέσεις 

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, εξαιρείται ρητά κάθε 
πραγματική ή ισχυριζόμενη απώλεια, ευθύνη, ζημία, αποζημίωση,  τραυματισμός, ασθένεια, πάθηση, θάνατος, ιατρικές δαπάνες, 
έξοδα υπεράσπισης, άλλα έξοδα ή δαπάνες ή άλλο χρηματικό ποσό, σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία συμβάλει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε ακολουθία, που προέρχεται από, προκαλείται από, 
προκύπτει από, συνέβαλε σε, ή είναι αποτέλεσμα ή σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με τα παρακάτω: 
 
1. Από αναμενόμενα ζημιογόνα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως ή δολίως  είτε από το Συμβαλλόμενο / 
Ασφαλιζόμενο είτε από τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή τους νομίμους 
αντιπροσώπους τους, είτε από πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστηθέντος. Επίσης, κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης που 
καταλογίζεται σε βάρος του Συμβαλλομένου / Ασφαλιζομένου ή / και των προστιθέντων του, ως ποινικό αδίκημα ή αστική, 
παράνομη και υπαίτια πράξη που έγινε με δόλο.  
 
2. Για ατυχήματα ή ζημίες που προξενούνται από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα, κάθε είδους άλλα οχήματα, ως και 
κάθε είδους σκάφη θαλάσσης και αέρος, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, 
μηχανήματα κατασκευής έργου κάθε είδους και χρήσης, ιμάντες μεταφοράς υλικών, εκσκαφείς, προωθητήρες γης, 
χωματοσυλλέκτες, φορτωτές και εκτοξευτήρες σκυροδέματος (μπετόν), που τελούν υπό την ιδιοκτησία, ή, από οποιαδήποτε 
σχέση, υπό την κατοχή ή την χρήση του Συμβαλλομένου / Ασφαλιζομένου ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, εκτός 
εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. 
 
3. Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε 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 Συμβαλλόμενο ή/και στον Ασφαλιζόμενο. 
 
4. Οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημιά ή υποβάθμιση του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών 
επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της ατμόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος 
γενικά, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα µε την παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε Ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και Ασφαλιζόμενου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς» και κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική 
εθνική ή άλλη νομοθεσία που αφορά στην ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημιάς στο περιβάλλον γενικά 
(περιβαλλοντική ευθύνη). 
 
5. Για ατυχήματα ή ζημίες που προκαλούνται λόγω διοργάνωσης ή/και από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, 
στοιχήματα, ράλλυ, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε είδους ή κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών καθώς και ζημιές από 
την κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση ή λειτουργία αεροδρομίου, λιμένα, ναυπηγείου. 
 
6. Για ζημίες ή απώλειες σε οποιοδήποτε κτίριο, κτίσμα ή έδαφος, συνεπεία καθίζησης, ύψωσης εδάφους, κλονισμού, 
μετακίνησης ή εξασθένησης των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων αυτών καθώς και ατυχήματα ή ζημίες που συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια πλημμυρών, καταιγίδων, θυελλών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, που συνιστούν ανωτέρα βία. 
 
7. Συνεπεία πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, έκρηξης, έκρηξης λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης, διαρροής ή διάρρηξης 
σωληνώσεων υδραυλικής ή αποχετευτικής εγκατάστασης από υγρασία ή διαφυγή ή εισροή υδάτων. 
  
8.  Από οποιασδήποτε φύσης συμβατικές υποχρεώσεις ή/και δεσμεύσεις ή/και εγγυήσεις τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της 
ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος και οι οποίες διευρύνουν την νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις όπου ο Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο (διατάξεις του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας) 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ως άνω συμβατικών δεσμεύσεων. 
 
9. Για ατυχήματα ή ζημίες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα συνεπεία πολέμου (πολεμικών πράξεων), εισβολής, πράξης 
αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που μοιάζουν πολεμικές ή εμφυλίου πολέμου (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε 
όχι), ζημιές ως συνέπεια διαταγής δημόσιας Αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι όπως ενδεικτικά επανάσταση, πραξικόπημα, στάση, 
κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των Αρχών, απεργία, ανταπεργία, πολιτικές ταραχές, 
οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, δολιοφθορές, τρομοκρατικές ενέργειες, σφετερισμός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός 
νόμος ή κατάσταση πολιορκίας (είτε κηρύχθηκε επίσημα είτε όχι), δήμευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, επίταξη, 
καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισμών και παρόμοιες εκδηλώσεις εν γένει.  Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες 
που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων.  Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε απαίτησης, αγωγής, δίκης ή άλλης διαδικασίας όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης 
κάποια Ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω Ζημιά καλύπτεται, 
θα το έχει ο Ασφαλιζόμενος. 
 
10. Οποιαδήποτε νόμιμη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, είτε  αποκλειστικά, είτε με τη συνδρομή και 
άλλων αιτίων, ή που προέρχεται από βιολογικά και/ή χημικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες 
ακτινοβολίες, ραδιενεργή και πάσης φύσεως μόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε 
πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού, εκτόξευση/ρίψη βλημάτων/πυραύλων πάσης φύσεως ή 
οποιαδήποτε συνέπεια ή επακόλουθο των παραπάνω.  Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη και διεργασία πυρηνικής 
διάσπασης. 
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11. Από τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, συλλογή ή παραλαβή πραγμάτων και γενικά αντικειμένων από κάθε είδους 
μεταφορικά μέσα καθώς και ζημιές στα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα. 
 
12. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ουσιών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων 
από το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο ή / και τους προστιθέντες του. 
 
13. Απαιτήσες από τον ίδιο το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο, σε νόμιμους εκπροσώπους, ή ομόρρυθμους εταίρους ή διαχειριστές ή 
μετόχους του Συμβαλλόμενου / Ασφαλιζόμενου, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
δευτέρου βαθμού καθώς και σε άτομα που κατοικούν μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη. 
 
14. Απαιτήσεις από πρόσωπα που τελούν σε εργασιακή σχέση με τον Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους ή με αφορμή αυτήν ή πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτόν με σύμβαση μίσθωσης έργου ή έχουν την ιδιότητα του 
προστιθέντος,  καθώς και κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που με οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για λογαριασμό του Ασφαλισμένου 
σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός  εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα επεκτείνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση με τον Ειδικό 
Όρο Ευθύνης Εργοδότη. 
 
15. Για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία 
ιδιοκτησίας τρίτου που έχουν μισθωθεί ή ενοικιαστεί ή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing ) έχουν παραχωρηθεί στον 
Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από την κατοχή, έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του. 
 
16. Από αμίαντο, δηλαδή ζημιά ή ισχυριζόμενη ζημιά άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή συσχετιζόμενη με την παρουσία αμιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο, ανεξάρτητα από τη μορφή ή την ποσότητά του ή διοξειδίου του πυριτίου ή μόλυβδου ή την 
πραγματική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, ύπαρξη, έκλυση ή διασπορά μυκητών, μούχλας, σπορίων 
ή μυκοτοξινών κάθε είδους· ή κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε πρόσωπο προς αντιμετώπιση της πραγματικής, 
πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, σπορίων ή 
μυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση 
ή αφαίρεση τέτοιων μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών, ή κάθε νομοθετική διάταξη ή κυβερνητική ή κανονιστική διάταξη, 
απόφαση, εντολή ή διάταγμα που επιβάλλει την κινητοποίηση κάθε μέρους προς αντιμετώπιση της πραγματικής, πιθανής, 
επικληθείσας ή επαπειλούμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, σπορίων ή 
μυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση 
ή αφαίρεση τέτοιων μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών. 

 
17. με μεταδοτική ασθένεια ή τον φόβο ή απειλή (είτε πραγματική είτε θεωρούμενη ως τέτοια) μεταδοτικής ασθένειας. 
  
Ι) Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης, οι έννοιες της απώλειας, ευθύνης, ζημίας, αποζημίωσης, τραυματισμού, ασθένειας, 
πάθησης, θανάτου, ιατρικών δαπανών, εξόδων υπεράσπισης, άλλων εξόδων ή δαπανών ή άλλου χρηματικού ποσού,  
περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε έξοδα καθαρισμού, αποτοξίνωσης, απομάκρυνσης, παρακολούθησης ή 
δοκιμής σχετιζόμενων με μεταδοτική ασθένεια. 
  
ΙΙ) Με την έννοια που χρησιμοποιείται στην παρούσα εξαίρεση, μεταδοτική νόσος θα σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια που μπορεί 
να μεταδοθεί μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή παράγοντα από οποιονδήποτε οργανισμό σε άλλον οργανισμό όπου:  
 
ΙΙ. α) η ουσία ή ο παράγοντας περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλο οργανισμό ή οποιαδήποτε 
παραλλαγή τους, είτε θεωρούνται έμβιοι είτε όχι, και 
 
ΙΙ. β.) η μέθοδος μετάδοσης, είτε άμεσης είτε έμμεσης, περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, μετάδοση μέσω του αέρα, μέσω 
σωματικού υγρού, από ή προς οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ οργανισμών, και 
  
ΙΙ. γ.) η ασθένεια, η ουσία ή ο παράγοντας μπορεί να προκαλέσει ή να απειλήσει τραυματισμό, ασθένεια, συναισθηματική 
δυσφορία, βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, την ανθρώπινη ευημερία ή υλική ζημία. 
 
18. Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων οικοδομικών 
εγκαταστάσεων καθώς και συναρμολόγησης ιδιωτικών ή/και δημόσιων έργων. 
 
19. Από την κατασκευή, παραγωγή, πώληση, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, διανομή, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, 
επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, χημικών αερίων ή και αερίων υπό πίεση ή τοξικών 
ουσιών. 
 
20. Για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν α) στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ κλπ.) και εν γένει αγωγούς, υπόγειες ή υπέργειες εγκαταστάσεις και β) από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση και 
πτώση φωτεινών επιγραφών, διαφημιστικών πινακίδων και κεραιών. 
 
21. Για τυχόν ζημιές που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή από οποιοδήποτε 
πρόσωπο συνδέεται με αυτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του προστιθέντος του, για 
λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, μελέτη, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη 
πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
22. Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε αποθετική ζημία ή/και καθαρώς οικονομική ζημία ή οικονομική ζημία για τη χρηματική ικανοποίηση 
ηθικής βλάβης, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα καλυπτομένης Υλικής Ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία ή Σωματικής Βλάβης / θανάτου 
τρίτου. 
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23. Δεν καλύπτονται ζημιές οι οποίες προέρχονται ή είναι επακόλουθο ασθένειας ή άλλης -σωματικής ή μη- διαταραχής σε 
ανθρώπους ή οφείλονται σε μείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, συνεπεία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και/ή 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένης και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή οποιασδήποτε φύσης Ηλεκτρικές ή Ηλεκτρονικές Συσκευές. 
 
24.  Κάθε είδους πρόστιμα και ποινές από Δημόσια ή άλλη Αρχή ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και  
Τιμωρία (exemplary damages),  εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης, συμβατικές ρήτρες. 
 
25. Για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως 
αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή ονόματος ή την παραβίαση ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
26. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συμβάσεις με παραίτηση των αναγωγικών δικαιωμάτων του Ασφαλιζομένου.  
 
27. Δεν καλύπτονται ζημιές σε τρίτους από δηλητηρίαση, από τη φύση ή την κατάσταση ή την αλλοίωση κάθε είδους προϊόντων,  
τροφών ή ποτών, που παράγονται, πωλούνται ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διατίθενται από τον Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο και 
τα πρόσωπα που αυτός έχει προστήσει ή για λογαριασμό αυτών. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τρόφιμα και ποτά που 
προμηθεύτηκαν από ή για λογαριασμό του Ασφαλιζομένου στο υπαλληλικό προσωπικό του Ασφαλιζομένου υπό την μορφή 
οικειοθελούς παροχής / προνομίου του προσωπικού (benefit). 
 

28. Δεν καλύπτονται ζημιές από αίτια για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος από τον Νόμο να καλύπτει από άλλη  
ή άλλες ασφαλίσεις ή μη υποχρεωτικές ασφαλίσεις που είναι αντικείμενο κάλυψης άλλου ασφαλιστηρίου όπως ενδιεκτικά και όχι 
περιοριστικά Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ευθύνη Λαθών & Παραλείψεων, Ευθύνη από διαφήμιση (Advertising Liability), 
κ.λ.π.  ή ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση διατάξεων, νόμων, κανονισμών που σχετίζονται με την ασφάλεια του κοινού. 
 
29.  Δεν καλύπτονται ζημιές σε σοδειές, δάση, καλλιεργημένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήματα. 
 
30.  Απαιτήσεις οφειλόμενες σε αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας από ηλεκτρονικά μηχανήματα ή τη φθορά, διαγραφή, κλοπή 
αλλοίωση ή πρόσβαση ή έλλειψη πρόσβασης ή παρεμβολή σε ηλεκτρονικό τηρούμενο αρχείο του Ασφαλιζομένου ή τρίτου που 
προκλήθηκαν πλήρως ή μερικώς από οποιοδήποτε «ιό» ( virus) ή σε μηχανολογική ή ηλεκτρική βλάβη / διακοπή/ δυσλειτουργία της 
ηλεκτρικής ισχύος ή βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήματος ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι 
εταίρος, διευθυντής ή Εργαζόμενος του Ασφαλιζόμενου. 
 
31. Δεν καλύπτονται τυχόν ζημιές σε τρίτους οι οποίες προκαλούνται από υπεργολάβους του Ασφαλιζομένου και τυχόν  
προστιθέντες τους. 
 
32. Διασταυρούμενη ευθύνη, ήτοι η αποζημίωση απαιτήσεων ενός Ασφαλισμένου στο παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εναντίον 
άλλου Ασφαλισμένου στο αυτό Ασφαλιστήριο (Cross Liability). 
 
33. Ειδικός όρος εξαίρεσης κάλυψης λόγω περιορισμών ή κυρώσεων (Sanction Clause): Συμφωνείται ρητά ότι οι Ασφαλιστές δε θα 
παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη και σε κάθε περίπτωση δε θα προβούν σε καταβολή Αποζημίωσης ή παροχής οποιασδήποτε 
μορφής, σε περίπτωση και στο βαθμό που η παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης ή της ασφαλιστικής Αποζημίωσης ή της παροχής 
εκθέτει ή είναι πιθανό να εκθέσει τους Ασφαλιστές σε οποιασδήποτε μορφής κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό, που έχουν 
επιβληθεί από αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή εν γένει Εμπορικούς ή Οικονομικούς περιορισμούς ή Νόμους ή Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. LMA3100 (15.09.2010) 
 
34.  

1) Διαδικτυακούς (Cyber Risks) και ηλεκτρονικούς κινδύνους εν γένει, δυσλειτουργία των συστημάτων, μετάδοση - μεταφορά 
ιών, απώλεια, μεταβολή, μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας συστήματος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος λογισμικού (software), δεδομένων, 
συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας 
συσκευής η οποία βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό ή εν γένει περιουσιακό στοιχείο, 
η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση/μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλη και/ή ζημιογόνα εντολή προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- πάσης φύσεως “ιών” και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να 
αναγνωρισθεί ως το αίτιο της Ζημιάς. 

2) Εξάλειψη, διαστρέβλωση ή αλλοίωση πληροφοριών σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα αρχεία κατά τη στιγμή 
της εισαγωγής ή καταχώρησης σε οποιαδήποτε μηχανή ή συσκευή επεξεργασίας δεδομένων ή εξαιτίας λανθασμένου 
προγραμματισμού, διάτρησης, χαρακτηρισμού καταχώρησης ή απρόσεκτης ακύρωσης. 

3) Την παρουσία μαγνητικής ροής ή μαγνητικού πεδίου, εκτός εάν προκλήθηκε από μη εξαιρούμενη Ζημιά σε μηχανή ή συσκευή 
στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα αρχεία. 

 
35. Κλοπή που θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο. 
 
36.  Ζημιές από εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας. 
 
37.  Απαιτήσεις από ελαττωματικά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας τους ή είναι 
προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους (αστική ευθύνη προϊόντος), εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά και 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 
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ΑΡΘΡΟ 19 - Δηλώσεις Ατυχημάτων & Όροι σχετικά με τις Απαιτήσεις 

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου: Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα, και εγγράφως στους Ασφαλιστές κατά 
τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου 

α) κάθε Απαίτηση που εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου, 
β) την παραλαβή κοινοποίησης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου περί της πρόθεσής του να εγείρει Απαίτηση 
κατά του Ασφαλισμένου λόγω οποιασδήποτε αμελούς πράξης, λάθους ή παράλειψης,  
γ) οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Ασφαλισμένου και τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με την πρόβλεψη της Απαίτησης με πλήρη 
στοιχεία αναφορικά με τις ημερομηνίες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται. 

Αν η γνωστοποίηση γίνει όπως απαιτείται υπό β) και γ) ανωτέρω, οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του 
Ασφαλισμένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει στους Ασφαλιστές κάθε πληροφορία, συνδρομή και συνεργασία, η οποία ευλόγως 
αναζητείται από τους Ασφαλιστές, καθώς και να παραλείπει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση των 
Ασφαλιστών ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά τους για επανείσπραξη. 

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα θεωρούν απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης ιδίως 
οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά με τις δηλώσεις και πληροφορίες που αναγράφονται στην Αίτηση Ασφάλισης και αφορούν την 
κάλυψη.  Τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου εκ του παρόντος δεν θα θίγονται λόγω της άρνησής του να αποκαλύψει την 
ταυτότητα απόρρητης πηγής πληροφοριών. 

Η έγγραφη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα όρο θα παραδίδεται στα πρόσωπα κα τη διεύθυνση που ορίζονται 

στο παρόν Ασφαλιστήριο άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών από τη στιγμή που περιέρχεται κάποιο περιστατικό 

ζημίας σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης. 

Μη Αποδοχή αστικής ευθύνης: Ο Ασφαλισμένος δεσμεύεται να μην αποδέχεται την ευθύνη, να μην προβαίνει σε διακανονισμό 
οποιασδήποτε Απαίτησης, να μην επιβαρύνεται με Δαπάνες υπεράσπισης, ή με άλλο τρόπο αναλαμβάνει οποιαδήποτε 
συμβατική υποχρέωση σχετικά με ή ομολογεί τυχόν ευθύνη σχετική με το παρόν, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
των Ασφαλιστών. Σε περίπτωση που δεν έχουν προηγουμένως συναινέσει, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής ασφαλίσματος σε περίπτωση διακανονισμού Απαίτησης, επιβάρυνσης με Δαπάνες υπεράσπισης, ανάληψης 

υποχρέωσης ή αποδοχής της ευθύνης.  Η αποδοχή της ευθύνης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των 

Ασφαλιστών θα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης με δόλο, και οι 

Ασφαλιστές θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος.  

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται στην παροχή συναίνεσης σε διακανονισμό οποιασδήποτε Απαίτησης από τους Ασφαλιστές. 

Νόμιμη εκπροσώπηση: Οι Ασφαλιστές δικαιούνται, εντός των Ορίων Αποζημίωσης, να διεξάγουν την υπεράσπιση του 
Ασφαλισμένου αναφορικά με οποιαδήποτε Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου και/ ή Εργαζομένου 
κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας, και η οποία καλύπτεται 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ακόμη και αν κάποιος ή όλοι οι ισχυρισμοί σχετικά με την Απαίτηση είναι αβάσιμοι, 
αναληθείς ή απατηλοί. Ο Ασφαλισμένος δεν απαιτείται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου εκτός αν 
νομικός σύμβουλος, ο οποίος επιλέγεται από κοινού από τον Ασφαλισμένο και τους Ασφαλιστές, γνωμοδοτήσει υπέρ της 
συμμετοχής σε τέτοια διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 20 – Διακανονισμός Απαίτησης 

Αμέσως μετά την αναγγελία του ατυχήματος, ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής, εφόσον το ζητήσει, έχει στην δικαιοδοσία του το 
δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς και να ρυθμίζει τη διευθέτηση κάθε δικαστικής υπόθεσης στο όνομα του Ασφαλιζομένου  με 
ποινή δε ακυρότητας του συμβολαίου και έκπτωση από τα δικαιώματά του, ο Ασφαλιζόμενος, έχει την υποχρέωση να παρέχει 
την αναγκαία πληρεξουσιότητα, στο δικηγόρο που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής. 
 
Εάν δε γίνει δυνατό να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή με τον παθόντα και στην 
περίπτωση που θα ασκηθεί αγωγή, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή, επί αποδείξει, κάθε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σ’αυτόν, δικαστικό ή εξώδικο.  Να βοηθήσει επίσης τον 
εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή στην εξακρίβωση της ευθύνης του ατυχήματος και της έκτασης των ζημιών, να δώσει πλήρη τα 
στοιχεία των μαρτύρων και να φροντίσει για να έλθουν αυτοί στο Δικαστήριο ή κατά τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. 
Εάν γίνει ποινική δίωξη σε βάρος του Ασφαλιζόμένου και πάλι αυτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή, ώστε αυτός, εάν το κρίνει σκόπιμο, να αναθέσει σε δικηγόρο δικής του επιλογής την υπεράσπιση του 
Ασφαλιζομένου. Η μη τήρηση των παραπάνω έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή των Ασφαλιστών, έναντι του Ασφαλιζομένου, από 
κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση. 
 
Καμμία παραδοχή ενοχής, προσφορά, υπόσχεση πληρωμής δεν θα γίνει ή δοθεί από τον Ασφαλιζόμενο ή δια λογαριασμό του 
Ασφαλιζομένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αναλάβει και να διαχειριστεί εις το 
όνομα του Ασφαλιζομένου την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό της οποιασδήποτε απαίτησης ή να προβεί σε έγερση 
απαιτήσεων ή/και δίωξη δια λογαριασμό και προς όφελος του Ασφαλιζομένου για οποιαδήποτε απαίτηση ή ζημιά.  
Η Εταιρία θα έχει τον πλήρη έλεγχο στην καθοδήγηση οποιασδήποτε διαδικασίας προς τον διακανονισμό οποιασδήποτε 
απαίτησης και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παράσχει στην Εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια ευλόγως 
ζητηθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 21 - Όρια ευθύνης - Βάση Ασφάλισης 

Όρια Ευθύνης: Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις Απαιτήσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής 
Περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των Δαπανών για την υπεράσπιση και των τυχόν τόκων υπερημερίας και εξόδων,  περιορίζεται 
στα Όρια Αποζημίωσης, όπως ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των Απαιτήσεων.  
Τα Όρια Αποζημίωσης μειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής έγινε βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση 
εξάντλησης των Ορίων Αποζημίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να: 

 αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή 

 αποζημιώσουν  τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για τις Δαπάνες υπεράσπισης που συνδέονται με τέτοια 
Απαίτηση, και/ή 

 να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές έχουν 
προηγουμένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου στα πλαίσια του διακανονισμού Απαίτησης ή 
εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου αναφορικά με Απαίτηση. Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών 
προς τον Ασφαλισμένο αναφορικά με την εξάντληση των Συνολικών Ορίων Αποζημίωσης, ο Ασφαλισμένος και/ή ο 
Εργαζόμενος θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους με δικές τους δαπάνες. 

 

Τα Όρια Αποζημίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή μερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν καταβολής βάσει του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόμενοι ή νομικά πρόσωπα ή εγείρονται 
αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δεν θα αυξάνει τα Όρια Αποζημίωσης βάσει του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Στα όρια αποζημίωσης περιλαμβάνεται και η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης που επιδικάζει το Δικαστήριο.  
Στα ανωτέρω όμως ασφαλιζόμενα ποσά εξαιρούνται ρητώς α) τα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, τυχόν ποσά που επιβάλλονται 
κατά μετατροπή και εξαγορά ποινής φυλάκισης, και β) τα έξοδα των ποινικών δικών (περιλαμβανομένης και της δικηγορικής 
αμοιβής), τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι δεν βαρύνουν τους Ασφαλιστές. 
 

Βάση Ασφάλισης: Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά περιστατικά ζημιών που θα συμβούν και για τα οποία οι απαιτήσεις θα 
εγερθούν για πρώτη φορά κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης ασφαλιστικής σύμβασης και θα αναγγελθούν με γραπτή δήλωση 
στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, δηλαδή από την ημερομηνία 
έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται ως ειδική συμφωνία.  Εξαιρούνται 
γεγονότα ή περιστατικά που συνέβησαν πριν την έναρξη της παρούσης ασφαλιστικής κάλυψης, ακόμη και αν αυτά δεν ήταν εμφανή 
ή γνωστά στον Ασφαλιζόμενο.  
 

ΑΡΘΡΟ 22 - Επάρκεια του Ανωτάτου Ορίου Ευθύνης 

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται πάντοτε να απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωσή τους έναντι του Ασφαλιζομένου, για ατυχήματα ή 
ζημίες, που καλύπτονται με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση με το να θέσουν στη διάθεση αυτού το ανώτατο όριο 
αποζημίωσης, της περίπτωσης που αφορά το ατύχημα, που ορίζεται με το παρόν συμβόλαιο, και πάντοτε για το υπερβάλλον της 
συμωνηθείσας απαλλαγής ποσόν.  
Εάν ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής επιδιώκει τον διακανονισμό της υπόθεσης με συμβιβασμό και αποτύχει σ’αυτόν, λόγω 
άρνησης του Ασφαλιζομένου, επειδή οι απαιτήσεις του παθόντα είναι μεγαλύτερες από το ασφαλιζόμενο ποσό, τότε οι 
Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για τις επιπλέον δαπάνες, τόκους, κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 - Υποχρεώσεις του Ασφαλιζομένου 

Ο Ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση, με ποινή ακύρωσης του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 
 

 Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή τους πραγματογνώμονες του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, εάν αυτοί 
       θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση του κινδύνου, για να επαληθεύσουν την ειλικρίνεια της δήλωσης του Ασφαλιζόμενου. 

 Να δηλώνει στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου άμεσα μόλις περιέρχεται σε γνώση 
του για πρώτη φορά και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, ως κάτωθι:                                                                                                

Επίταση Κινδύνου: Σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, σε τέτοιο βαθμό 
που αν οι Ασφαλιστές γνώριζαν πριν από την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου το περιστατικό ή στοιχείο που επέτεινε τον 
κίνδυνο δεν θα είχαν συνάψει την ασφάλιση ή θα την είχαν συνάψει με μεγαλύτερο ασφάλιστρο, οι Ασφαλιστές έχουν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 του Νόμου 2496/1997, ήτοι να 
καταγγείλουν ή προτείνουν την τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης και κάλυψης σε περίπτωση που διαπιστώσουν 
ανυπαίτια, αμελή ή δόλια παράλειψη του Ασφαλισμένου να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να 
επιφέρει μεταβολή ή επίταση του κινδύνου. Aν η παράβαση του Ασφαλισμένου οφείλεται σε αμέλεια και η ασφαλιστική 
περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το 
ασφάλισμα μειώνεται αναλογικά κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς αυτό που θα είχε καθορισθεί, αν δεν 
υπήρχε η παράβαση. Σε περίπτωση που η παράβαση έγινε από πρόθεση η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Σε 
περίπτωση ανυπαίτιας ή αμελούς παράβασης η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο 15 ημερών από τότε που θα 
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περιέλθει η καταγγελία του Ασφαλιστή στον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο ή μετά την πάροδο ενός (1) μηνός 
από την λήψη της πρότασης τροποποίησης από τον Ασφαλισμένου και/ή Εργαζόμενο, εκτός αν ο Ασφαλισμένος έχει αποδεχθεί 
την πρόταση τροποποίησης εγγράφως.                                                                                                                                             

 

ΑΡΘΡΟ 24 – Πληροφορίες προς τον Λήπτη της Ασφάλισης    

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται με την Lloyd’s Insurance Company S.A.. Η Lloyd’s Insurance Company S.A είναι 
μία Βελγική εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ανώνυμη εταιρία) με έδρα στη διεύθυνση Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Βρυξέλλες, Βέλγιο και εγγεγραμμένη στο φορέα Banque - Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen, με 
αριθμό μητρώου 682.594.839 RLE (Βρυξέλλες).  Είναι ασφαλιστική εταιρία που τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας 
Βελγίου.  Ο Αριθμός(-οι) Μητρώου Εταιρίας και άλλα στοιχεία της είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.nbb.be 
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Ρήτρα εναντίωσης 

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι 
έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την 
παραλαβή του Ασφαλιστηρίου.  

http://www.nbb.be/

