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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
 
Καλύπτεται η εκ του Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Εργοδότη έναντι του ασφαλισμένου 
προσωπικού σε Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Α.Κ., για τις 
πέραν του δημοσίου ασφαλιστικού φορέα υποχρεώσεις, σε περίπτωση ατυχήματός τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση ή με αφορμή αυτή, με την  προϋπόθεση αμέλειας του Εργοδότη, 
μέχρι του Ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 
 
H κάλυψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 
α)  Τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που καταβάλλεται από το δημόσιο ασφαλιστικό φορέα του Εργαζομένου και 

εκείνου που πραγματικά καταβαλλόταν σε αυτόν, σύμφωνα με τις επίσημες μισθολογικές καταστάσεις της 
ασφαλισμένης επιχείρησης, κατά την ημέρα του ατυχήματος, για όσες ημέρες θα απέχει από την εργασία του και για 
μέγιστο διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, και 

β)  Τα ποσά που ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον παθόντα Εργαζόμενο, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης και/ή ψυχικής οδύνης για Σωματική Βλάβη που μπορεί να προκληθεί  από και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του, καθώς και από και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθηκόντων που σχετίζονται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

 
Σημειώσεις: 
 
α)  Ως Τρίτοι νοούνται οι Εργαζόμενοι στην ασφαλισμένη επιχείρηση.  
β)  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξόφλησης Αποζημίωσης πριν από κάθε δικαστική προσφυγή ή απόφαση με εξώδικο 

διακανονισμό.  
 

Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης είναι: 
 
- Ο παθών Εργαζόμενος να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ή σε άλλο δημόσιο φορέα κύριας κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία. 
- Να τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

μέτρα ασφαλείας για το είδος της δραστηριότητας της ασφαλισμένης επιχείρησης που αναφέρεται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, καθώς και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις αναφορικά με την αναγγελία στις 
αρμόδιες αρχές. 

- H κάλυψη θα ισχύει με τη ρητή προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 
Αποζημίωση μόνο εφόσον διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ευθύνη που βαρύνει τον Ασφαλιζόμενο 
τον υποχρεώνει σε αυτή. 

 
Για την παρούσα κάλυψη συμφωνείται αφαιρετέα απαλλαγή των τριών (3) πρώτων εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία του ατυχήματος. 
 
Εξαιρέσεις  
 
Συμφωνείται ότι με το παρόν Ασφαλιστήριο ρητώς δεν καλύπτονται τα εξής : 
 
1. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλιζομένου ή απαιτήσεις που τυχόν εγερθούν εναντίον του για ασθένεια ή 

θάνατο συνεπεία ασθένειας σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Ασφαλιζομένου, προερχόμενη από την 
ενασχόληση του υπαλλήλου στην υπηρεσία του Ασφαλιζομένου ή οποιαδήποτε υποχρέωση του 
Ασφαλιζομένου να αποζημιώσει οποιονδήποτε συνεπεία ευθύνης που προέρχεται από αυτή την 
ασθένεια ή του θάνατο συνεπεία της ασθένειας του οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζομένου. 

 
2. Οποιαδήποτε υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε ζημιάς ή αγωγής εναντίον του Ασφαλιζομένου 

σχετικά με τα όσα αναγράφονται στην ανωτέρω εξαίρεση καθώς και τυχόν έξοδα για αυτήν την 
υπεράσπιση. 

 
3. Παθήσεις κήλης, κιρσών, φυματίωσης, καθώς και οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση ακόμα και αν αυτές 

χαρακτηριστούν, δικαστικώς ή από τον οικείο οργανισμό ασφαλίσεως του παθόντος, ως ατυχήματα κατά 
την εργασία ή συνεπεία αυτής. 

 
4. Πάσης φύσεως παθήσεις από μεταλλεύματα, χημικές ή άλλες ουσίες που εκπέμπονται ή παράγονται σε 

οποιαδήποτε μορφή : 
- Από τη χρήση εν γένει εξοπλισμού για ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση, 
- Από οποιαδήποτε άλλη ουσία που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμό για 

ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση. 
 


