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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1 – Ορισµοί
«Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd’s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες
γενικοί όροι.
«Εταιρία»: Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής
των Ασφαλιστών.
«Λήπτης της ασφάλισης (ή 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
«Αίτηση ασφάλισης»: Η αίτηση του Ασφαλιζοµένου για την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, η οποία φέρει την
ηµεροµηνία που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, και λοιπές πληροφορίες
που επισυνάπτονται στο παρόν ή έχουν χορηγηθεί στους Ασφαλιστές.
«Aσφαλιστήριο ή 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 καµµία ισχύ εάν δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Αντιπροσώπου των Lloyd’s of
London στην Ελλάδα και του αντιπροσώπου της Εταιρίας.
«Πρόσθετες Πράξεις»: Τα έγγραφα που αποδεικνύουν µια µεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά την διάρκεια της
ασφάλισης.
«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.
«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
αποζηµιώσουν τον Ασφαλισµένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο για τις ∆απάνες υπεράσπισης που συνδέονται µε τέτοια
Απαίτηση, και/ή
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•

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 ∆ικαστήριο. 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/καιτης Ηθικής Βλάβης
συνεπεία Σωµατικών Βλαβών) ή/και Υλική Ζηµία (απώλεια 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. ∆εν 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) περιουσιακών στοιχείων της υλικής µόνο Περιουσίας Τρίτου.
«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.
«Τρίτος»: Ο τυχόν ζηµιωθείς, ο οποίος πιθανώς να δικαιούται αποζηµίωση (ασφάλισµα), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν
Ασφαλιστήριο.
«∆ικαιούχος 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 ∆απανών 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.
«Απαίτηση»: έγγραφο αίτηµα εναντίον του Ασφαλισµένου 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 Ασφαλισµένος για πρώτη φορά έλαβε γνώση ή
όφειλε ευλόγως να γνωρίζει την Απαίτηση εναντίον του ή τις περιστάσεις που ενδεχοµένως οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης.
«∆απάνες 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 Ασφαλισµένο 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 ∆απάνες 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
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πάσης φύσεως δαπάνες ή έξοδα που αποδίδονται σε εσωτερικό νοµικό σύµβουλο ή µόνιµο εξωτερικό νοµικό συνεργάτη του
Ασφαλισµένου 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 – Γενικές Εξαιρέσεις
Οι Ασφαλιστές ουδεµία ευθύνη φέρουν ή έχουν υποχρέωση αποζηµίωσης, από το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο και ρητώς
απαλλάσσονται από αυτές στις εξής περιπτώσεις, (εκτός αν συµφωνηθεί ρητά η αναίρεση ή τροποποίηση εξαίρεσης µε ειδική
συµφωνία στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο):
1. Από αναµενόµενα ζηµιογόνα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως ή δολίως είτε από το Συµβαλλόµενο /
Ασφαλιζόµενο είτε από τον ∆ικαιούχο 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, αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, 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. Για ατυχήµατα ή ζηµίες από ελαττωµατική αποχέτευση, από αναθυµιάσεις, από µόλυνση του νερού ή του αέρα, από σκόνη,
από όποια αιτία και αν αυτή προέρχεται και εν γένει ό,τι ορίζεται ως περιβαλλοντική ευθύνη.
5. Για ατυχήµατα ή ζηµίες που προκαλούνται 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, 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 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 ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ως άνω συµβατικών δεσµεύσεων.
9. Για ατυχήµατα ή ζηµίες που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα συνεπεία πολέµου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού,
εχθροπραξιών (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, στάσης, κινήµατος, επανάστασης, πραξικοπήµατος,
ανταρσίας, τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών, ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών και των σχετικών µε αυτά καθώς και από
πυραύλους, βλήµατα, βόµβες ή άλλα εγκαταλελειµµένα πολεµικά υλικά, καθώς και κάθε πράξη καταστολής των παραπάνω,
καθώς και για οποιαδήποτε νόµιµη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα, είτε αποκλειστικά, είτε µε τη
συνδροµή και άλλων αιτίων, ή που προέρχεται από ακτινοβολία ιόντων ή από µόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε
πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίµων. Υπό την έννοια της
παρούσας εξαίρεσης και µόνο, η καύση περιλαµβάνει και κάθε αυτενεργό λειτουργία πυρηνικής σχέσης.
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10. Από την φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά ή παραλαβή πραγµάτων και γενικά αντικειµένων από κάθε είδους µεταφορικά
µέσα καθώς και ζηµιές σε αυτά τα ίδια τα µεταφερόµενα αντικείµενα.
11. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια µέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συµβαλλόµενο / Ασφαλιζόµενο ή / και τους
προστιθέντες του.
12. 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 τρίτου
βαθµού καθώς και σε άτοµα που κατοικούν µόνιµα κάτω από την ίδια στέγη.
13. 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.
14. 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.
15. Από την παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αµιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν
αµίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου , 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.
16. Από AIDS, ηπατίτιδα, σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, γρίπη των πουλερικών και λοιπές επιδηµίες.
17. Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων οικοδοµικών
εγκαταστάσεων.
18. 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.
19. Για τυχόν ζηµιές που α) θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ
κλπ.), και β) από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση και πτώση φωτεινών επιγραφών, διαφηµιστικών πινακίδων και
κεραιών.
20. 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.
21. ∆εν καλύπτεται οποιαδήποτε 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
22. ∆εν καλύπτονται απαιτήσεις για ζηµία, η οποία προέρχεται ή είναι επακόλουθο ασθένειας ή άλλης -σωµατικής ή µη- διαταραχής σε
ανθρώπους ή οφείλεται 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.
23. Κάθε είδους πρόστιµα και ποινές από ∆ηµόσια ή άλλη Αρχή ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για παραδειγµατισµό ή / και
τιµωρία, εξαγορά ποινής.
24. Για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήµιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως
αποτέλεσµα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας.
25. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συµβάσεις µε παραίτηση των αναγωγικών δικαιωµάτων του Ασφαλιζοµένου.
26. ∆εν 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
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ποτά που προµηθεύτηκαν από ή για λογαριασµό του Ασφαλιζοµένου στο υπαλληλικό προσωπικό του Ασφαλιζοµένου υπό την
µορφή οικειοθελούς παροχής / προνοµίου του προσωπικού (benefit).
27. ∆εν 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ευθύνη Λαθών & Παραλείψεων κ.λ.π.. ή ζηµιές που οφείλονται σε µη
τήρηση διατάξεων, νόµων, κανονισµών που σχετίζονται µε την ασφάλεια του κοινού.
28. ∆εν καλύπτονται ζηµιές σε σοδειές, δάση, καλλιεργηµένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήµατα.
29. 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.
30. ∆εν καλύπτονται τυχόν ζηµιές σε τρίτους οι οποίες προκαλούνται από υπεργολάβους του Ασφαλιζοµένου και τυχόν
προστιθέντες τους.
31. ∆ιασταυρούµενη ευθύνη, ήτοι η αποζηµίωση απαιτήσεων ενός Ασφαλισµένου στο παρόν Ασφαλιστήριο συµβόλαιο εναντίον
άλλου Ασφαλισµένου στο αυτό Ασφαλιστήριο.
32. Κυρώσεις, περιορισµοί, απαγορεύσεις βάσει αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών ή βάσει Νόµων & διατάξεων σχετικά µε
οικονοµικές και εµπορικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους µέλους ή της Ελλάδος ή των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής.
33. 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.
ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ηλώσεις 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 ∆απάνες 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 ∆απάνες 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
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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 5 – ∆ιακανονισµός 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 ∆ικαστήριο 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.
ΑΡΘΡΟ 6 - Υποκατάσταση & ∆ιασφάλιση ∆ικαιωµάτων
Με την καταβολή της αποζηµίωσης από τους Ασφαλιστές, όπως αναφέρεται παραπάνω, οι Ασφαλιστές υποκαθίστανται
αυτοδίκαια στα δικαιώµατα του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζοµένου ενάντια σε κάθε τρίτο υπαίτιο της ζηµιάς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Ανεξάρτητα από αυτό ο Λήπτης ασφάλισης / Ασφαλιζόµενος από τώρα, µε αυτή την ασφαλιστική σύµβαση, εκχωρεί στους
Ασφαλιστές όλα τα δικαιώµατα και τις αγωγές του εναντίον οποιουδήποτε τρίτου για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά ή απώλεια
ήθελε προκληθεί, ώστε αυτοί ως εκδοχείς των δικαιωµάτων του να επιδιώξουν την αποκατάσταση της ζηµιάς τους µέχρι του
ποσού του ασφαλίσµατος που κατέβαλαν. Εφ’όσον απαιτηθεί, ο Λήπτης ασφάλισης / Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να υπογράψει
οποιοδήποτε έγγραφο ζητήσει η Εταιρία για την κατά τα ανωτέρω εκχώρηση. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να αρνηθούν την
καταβολή του ασφαλίσµατος εφόσον ο Λήπτης ασφάλισης / Ασφαλιζόµενος αρνείται την υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων.
Οι Ασφαλιστές συµφωνούν να µην ασκήσουν αναγωγικά δικαιώµατα κατά διευθυντικού στελέχους ή Εργαζοµένου του
Ασφαλισµένου ή κατά των συγγενών σε ευθεία γραµµή ή της συζύγου του Ασφαλισµένου ή κατά άλλου προσώπου που συνοικεί
µε τον Ασφαλισµένο ή µε το δικαιούχο του ασφαλίσµατος ή κατά των νοµίµων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του
Ασφαλισµένου, εκτός αν η Απαίτηση εγέρθηκε λόγω δόλιας, απατηλής, ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης των ως άνω
προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 7 - Όρια ευθύνης - Γεωγραφικά όρια - Βάση Ασφάλισης
Όρια Ευθύνης: Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις Απαιτήσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής
Περιόδου, συµπεριλαµβανοµένων των ∆απανών 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 ∆απάνες 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.
•
•
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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 ∆ικαστήριο.
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.
Γεωγραφικά όρια : Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι,
η κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν περιορίζεται στις συνέπειες της ασφαλισµένης δραστηριότητας που ασκείται εντός της
γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο ήτοι εντός Ελλάδος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα
ασφάλισης.
Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου ή νοµικού
προσώπου ενώπιον αρµοδίου Ελληνικού δικαστηρίου και διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
πίνακα ασφάλισης. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου εντός Ελλάδος
και αφορούν την κήρυξη δικαστικών αποφάσεων που εξέδωσαν δικαστήρια εκτός Ελλάδος.
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 8 - 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 9 - 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
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.
Αλλαγή Ελέγχου / ∆ιαδοχή στην ασφαλιστική σχέση:
Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους Ασφαλιστές την αλλαγή ελέγχου
το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που έγινε αυτή γνωστή, αναφέροντας λεπτοµερή στοιχεία. Ο Ασφαλιστής
δικαιούται να προτείνει τροποποίηση των όρων της σύµβασης ή να καταγγείλει αυτή κατόπιν παραλαβής των στοιχείων περί
της αλλαγής ελέγχου. Η καταγγελία εκ µέρους του ασφαλιστή επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από
τότε που περιήλθε στον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο.
Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο της παραπάνω 30 ήµερης προθεσµίας ή
πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που εµπρόθεσµα άσκησε ο ασφαλιστής και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε
αναλάβει τον κίνδυνο, ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα
επιστρέφονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα ( 30) ηµερών από την διαδοχή.
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Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές προτείνουν τροποποίηση της σύµβασης και ο Ασφαλισµένος δεν αποδεχθεί την πρόταση
τροποποίησης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την
ασφαλιστική σύµβαση.
Σε κάθε περίπτωση, τα µέρη συµφωνούν ότι µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την αλλαγή ελέγχου, η
παράλειψη της απαιτούµενης ως άνω γνωστοποίησης θεωρείται ως καταγγελία της σύµβασης και της ασφαλιστικής
κάλυψης, η οποία παράγει άµεσα αποτελέσµατα.
•

Να επιλέγει µε προσοχή τους υπαλλήλους, µεταξύ των προσώπων που είναι κατάλληλα για την εργασία αυτή.

•

Τα κτίρια, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα κλπ. που χρησιµοποιούνται στην εργασία του πρέπει να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση και κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται.
Να τηρεί πλήρως τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µέτρα ασφαλείας, καθώς και όλες
τις από το νόµο προβλεπόµενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος και να χρησιµοποεί όλα τα µέσα προκειµένου να
περιορίσει τη ζηµιά.

•

ΑΡΘΡΟ 10 - Ποινικές ρήτρες
Κάθε ψευδής ή παραπλανητική δήλωση και κάθε αποσιώπηση περιστατικών που είναι γνωστά στον Ασφαλιζόµενο, αποτελεί
λόγο ακύρωσης της Ασφάλισης. Εάν ο Ασφαλιζόµενος τελεί σε κακή πίστη, ο εξουσιοδοτηµένος ανταποκριτής έχει δικαίωµα να
παρακρατήσει το ασφάλιστρο.
Στην περίπτωση που οι ψευδείς δηλώσεις έγιναν µε σκοπό την εξαπάτηση του εξουσιοδοτηµένου ανταποκριτή ή των
Ασφαλιστών, ο Ασφαλιζόµενος υποχρεώνεται, εκτός από όσα αναφέρονται ανωτέρω, να καταβάλλει στους Ασφαλιστές δια µέσω
του εξουσιοδοτηµένου ανταποκριτή το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν υπέρ αυτού στο παρελθόν από αυτή, για
αποζηµιώσεις από ατυχήµατα, από την έναρξη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
ΑΡΘΡΟ 11 – Καταβολή Ασφαλίστρων
Το ασφάλιστρο, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, καταβάλλεται
από τον Ασφαλισµένο κατά την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου. Σε περίπτωση µη καταβολής ή µερικής καταβολής του
ασφαλίστρου, η ασφαλιστική σύµβαση δεν παράγει αποτελέσµατα από την Ηµεροµηνία Έναρξης που ορίζεται στο παρόν
Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση ασφαλίστρου (σε περίπτωση γραπτής
συµφωνίας καταβολής σε ισόποσες δόσεις) εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης που
ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, η ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ και οι Ασφαλιστές δικαιούνται να
καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο αν ο Ασφαλισµένος
καταβάλει το ασφάλιστρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της καταγγελίας των
Ασφαλιστών.
Εξαιρετικώς αν οι Ασφαλιστές συµφωνήσουν την καταβολή του ασφαλίστρου σε δόσεις, η ασφαλιστική κάλυψη τίθεται σε ισχύ µε
την καταβολή της πρώτης δόσης.
Αν το ασφάλιστρο έχει υπολογιστεί βάσει εκτιµήσεων και στοιχείων που παρείχε ο Ασφαλισµένος, ο Ασφαλισµένος οφείλει να
τηρεί ακριβές αρχείο µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία και υποχρεούται να επιτρέπει οποτεδήποτε στους
Ασφαλιστές ή στους νόµιµα διορισθέντες εντολοδόχους τους να επιθεωρούν τα εν λόγω αρχεία. Ο Ασφαλισµένος οφείλει εντός
τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου να χορηγεί τέτοια στοιχεία και πληροφορίες στους
Ασφαλιστές, αν αυτοί το ζητήσουν. Το ασφάλιστρο για την περίοδο αυτή θα αναπροσαρµόζεται και η διαφορά θα καταβληθεί από
τον ή θα παραχωρηθεί στον Ασφαλισµένο, ανάλογα µε την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ασφάλιστρο για
οποιαδήποτε ασφαλιστική περίοδο δεν θα είναι µικρότερο από το ελάχιστο ασφάλιστρο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
Τα ασφάλιστρα θεωρούνται εξοφληµένα µόνο όταν παραδοθεί στον Ασφαλισµένο ή σε εκπρόσωπό του, έντυπη απόδειξη των
Ασφαλιστών που αποδεικνύει την καταβολή τους, η οποία είναι νόµιµα υπογεγραµµένη από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους.
ΑΡΘΡΟ 12 - Ισχύς ασφάλισης
Η ισχύς της ασφάλισης αρχίζει από την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο παρόν, πάντως δε µετά την υπογραφή του
ασφαλιστηρίου από τους Συµβαλλοµένους και την καταβολή των ασφαλίστρων κλπ. από τον Ασφαλιζόµενο, κατά τον τρόπο που
ορίζεται ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 13 - Μεταβολές, τροποποιήσεις της ασφαλιστικής σύµβασης
Ο εξουσιοδοτηµένος ανταποκριτής δε δέχεται οποιαδήποτε µεταβίβαση του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Για να
γίνει αυτό πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του µε την έκδοση πρόσθετης πράξης που θα υπογραφεί µε τον ανωτέρω οριζόµενο
τρόπο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ή των συµφωνιών του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου, είναι έγκυρη µόνο µε την
υπογραφή, εκ µέρους του εξουσιοδοτηµένου ανταποκριτή, σχετικής µε τη µεταβολή πρόσθετης πράξης.
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ΑΡΘΡΟ 14 – Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση καταγγέλλεται από τον Ασφαλισµένο ή τους Ασφαλιστές µε γνωστοποίηση, η οποία επιδίδεται
µε συστηµένη επιστολή, τηρώντας προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από:
•
•
•
•

τη µεταφορά της έδρας της επαγγελµατικής εγκατάστασης του Ασφαλισµένου εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
οποιαδήποτε αλλαγή στην ασφαλισµένη δραστηριότητα του Ασφαλισµένου,
το θάνατο ή τη συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου,
την πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Ασφαλισµένου.

Η γνωστοποίηση της καταγγελίας επιδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την επέλευση ή την γνώση για πρώτη φορά των ως
άνω περιστατικών. Σε περίπτωση καταγγελίας οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν στον Ασφαλισµένο τα µη δεδουλευµένα
ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου.
Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση σε περίπτωση:
µη καταβολής του ασφαλίστρου εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης που αναγράφεται
στο παρόν Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης επιφέρει αποτελέσµατα ένα
(1) µήνα µετά την κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας, εκτός αν ο Ασφαλισµένος κατέβαλε το ασφάλιστρο πριν την
παρέλευση της ως άνω προθεσµίας του ενός (1) µηνός,
•
επίτασης του κινδύνου σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
•
ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης οποιουδήποτε στοιχείου ή περιστατικού από τον Ασφαλισµένο και/ή οποιοδήποτε
Εργαζόµενο ή εκπρόσωπό τους είτε κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Ασφάλισης είτε κατά τη διάρκεια της
Ασφαλιστικής Περιόδου σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
•
που µια Απαίτηση αποζηµιωθεί ή απορριφθεί. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίησή της.
•
Ο Ασφαλισµένος δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση σε περίπτωση που µια Απαίτηση
απορρίφθηκε. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της.
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές την ανάκληση ή αναστολή της άδειας
του Ασφαλισµένου για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από επαγγελµατικό µητρώο ή
επιµελητήριο. Στις περιπτώσεις αυτές η ασφαλιστική σύµβαση καταγγέλλεται από τους Ασφαλιστές µε άµεσα αποτελέσµατα.
•

Σε περίπτωση που η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση λυθεί πριν την αναγγελία οποιασδήποτε Απαίτησης που καλύπτεται από
την παρούσα, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ασφαλίστρου θεωρείται δεδουλευµένο µε την έναρξη της ασφαλιστικής
κάλυψης, και το υπόλοιπο δεδουλευµένο ασφάλιστρο (αν υπάρχει) θα υπολογιστεί µε βάση το χρόνο που παρήλθε. Περαιτέρω
το ασφάλιστρο θα θεωρηθεί πλήρως δεδουλευµένο, αν αναγγελθεί οποιαδήποτε Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν κατά
την ηµέρα ή πριν από την ηµέρα της λύσης.
Κάθε προθεσµία που συνδέεται µε κοινοποίηση καταγγελίας επιφέρει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία της σφραγίδας επί του
φακέλου και η κοινοποίηση που εστάλη µε συστηµένη επιστολή θα θεωρείται ότι παρελήφθη αν εστάλη στην τελευταία γνωστή
διεύθυνση του Ασφαλισµένου ή στην περίπτωση των Ασφαλιστών, στην διεύθυνση της έδρας του διαµεσολαβούντος που
µεσολάβησε για την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης µε τους Ασφαλιστές.
ΑΡΘΡΟ 15 - ∆ικαιοδοσία & Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Παραγραφή
Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν δικαιοδοσία επί κάθε διαφοράς που
τυχόν ανακύπτει από το παρόν.
Συµφωνείται ότι τα έγγραφα ή δικόγραφα αναφορικά µε την κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε σχέση µε το παρόν Ασφαλιστήριο θα
επιδίδονται στην διεύθυνση της εταιρίας που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, η οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή επιδόσεων
για λογαριασµό των Ασφαλιστών.
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί Ασφαλιστικής
σύµβασης και της κείµενης νοµοθεσίας όπως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 16 – Τόκοι υπερηµερίας
Ρητά συνοµολογείται ότι οι Ασφαλιστές, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν ασφαλιστήριο, δεν υποχρεούνται
στην καταβολή τόκων υπερηµερίας εάν η αποζηµίωση καταβληθεί εξωδίκως ή κατόπιν εκδόσεως διοικητικής αποφάσεως.
Κατ’εξαίρεση οφείλονται τόκοι υπερηµερίας, αποκλειστικά και µόνον µετά την πάροδο τριάντα ηµερών από της επιδόσεως εις την
Εταιρεία τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, η οποία αναγνωρίζει και επιδικάζει την οφειλή, και όχι από της επιδόσεως
αγωγής.Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι Ασφαλιστές καταβάλουν σε τρίτους τόκους κατ’εξαίρεση των ανωτέρω, δικαιούται να
στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισµένου της, και να αξιώσει την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων τόκων.
ΑΡΘΡΟ 17 – Πολλαπλή Ασφάλιση / Συνασφάλειες
Αν ο Ασφαλισµένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος έχουν συνάψει µε άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική σύµβαση για την κάλυψη
Απαιτήσεων που καλύπτονται µε το παρόν, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να το δηλώσει άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές. Αν
ο Ασφαλισµένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος έχουν συνάψει µε άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική σύµβαση για την κάλυψη
Απαιτήσεων που καλύπτονται µε το παρόν, και οι οποίες είναι πέραν της απαλλαγής του παρόντος, το ασφάλισµα που θα
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καταβάλλεται από τους Ασφαλιστές βάσει του παρόντος θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφαλιστική
σύµβαση.
Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και το περιεχόµενο ρήτρας περί ασφάλισης σε περισσότερους ασφαλιστές που τυχόν περιλαµβάνεται
σε άλλη έγκυρη ασφαλιστική σύµβασης, αν ο Ασφαλισµένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος δεν γνωστοποιήσουν στους
Ασφαλιστές την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας, το ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που
δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση.
Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλιζοµένου αντικειµένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρεία
υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, µόνον του ασφαλίσµατος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, ίσου
προς το λόγο (αναλογία συµµετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όµοιες ασφαλίσεις
(πολλαπλές ασφαλίσεις/συνασφαλίσεις), ανεξάρτητα από ρήτρες / ειδικές συµφωνίες περί προτεραιότητας αποζηµίωσης που
τυχόν αναφέρονται στα άλλα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Αν ο Ασφαλισµένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος παραλείψουν µε δόλο να γνωστοποιήσουν στους Ασφαλιστές την ύπαρξη
άλλων ασφαλίσεων, οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός
(1) µηνός από τότε που έλαβαν γνώση του γεγονότος και απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσµατος, αν η
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο δε Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει
κάθε ζηµία των Ασφαλιστών. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αµέσως και οι Ασφαλιστές δικαιούνται τα ασφάλιστρα
που αναλογούν στο µέχρι τότε διάστηµα ή µετά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Σε περίπτωση που η µη γνωστοποίηση οφείλεται σε αµέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 3 του Ν 2496/97.
ΑΡΘΡΟ 18 – ∆ήλωση Ουσιωδών Στοιχείων
Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση συνήφθη µεταξύ των Ασφαλιστών που υπογράφουν το παρόν Ασφαλιστήριο και του
Ασφαλισµένου επί τη βάσει των ακόλουθων:
•

•
•

•

Ότι όλες οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ασφαλισµένο και/ή Εργαζόµενο στην Αίτηση Ασφάλισης,
καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτή, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συνιστούν δηλώσεις
για στοιχεία ή περιστατικά αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου,
Ότι οι Ασφαλιστές εξέδωσαν το παρόν Ασφαλιστήριο βασιζόµενοι στις ως άνω δηλώσεις του Ασφαλισµένου και/ή
Εργαζοµένου,
Ότι το παρόν Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί Όροι και κάθε άλλοι ειδικοί όροι (συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων πράξεων που
εξέδωσαν οι Ασφαλιστές για τη συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του παρόντος Ασφαλιστηρίου) µαζί µε την
συµπληρωθείσα και υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης, καθώς και κάθε συµπληρωµατική πληροφορία και δήλωση που
παρέχεται από τον Ασφαλισµένο και/ή Εργαζόµενο προς τους Ασφαλιστές (όλοι εκ των οποίων θεωρούνται ότι έχουν
συµπεριληφθεί στο παρόν) ενσωµατώνει το σύνολο των γενοµένων συµφωνιών µεταξύ του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου
αφενός και των Ασφαλιστών αφετέρου, και αποτελεί την πλήρη σύµβαση µεταξύ του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου αφενός
και των Ασφαλιστών αφετέρου. Οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που δεν περιλήφθηκε στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετη
πράξη είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα.
Η ορθότητα και ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών και δηλώσεων που παρέχονται από τον Ασφαλισµένο και/ή Εργαζόµενο
είναι ουσιώδεις για τους Ασφαλιστές προκειµένου να αναλάβουν τον κίνδυνο. Ρητώς και αµοιβαίως γίνεται αποδεκτό και
συµφωνείται ότι οι Ασφαλιστές αναλαµβάνουν τον κίνδυνο βασιζόµενοι στις πληροφορίες και δηλώσεις του Ασφαλισµένου και/ή
Εργαζοµένου και ότι οι Ασφαλιστές δεν θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο ακόµη και µε αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου ή
τροποποίηση των ασφαλιστικών όρων, αν οι πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά µε τον ασφαλιζόµενο κίνδυνο δεν είναι αληθείς
και/ή ακριβείς και/ή πλήρεις.

Η ασφαλιστική σύµβαση ισχύει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι
παρόντες γενικοί όροι και δύναται να ανανεωθεί βάσει συµφωνίας µεταξύ του Ασφαλισµένου και των Ασφαλιστών· στην
περίπτωση αυτή ο καθορισµός του ασφαλίστρου γίνεται µε αµοιβαία συµφωνία των µερών.
ΑΡΘΡΟ 19 – Πληροφορίες προς τον Λήπτη της Ασφάλισης
Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση συνάπτεται µε τους ως άνω ασφαλιστές των LLOYD’S, µε έδρα στην 1 Lime Street EC3M
7HA, Λονδίνο, Αγγλία, (Ηνωµένο Βασίλειο). Οι LLOYD’S αποτελούν Σύλλογο Ασφαλιστών που έχει συσταθεί µε Πράξη του
Κοινοβουλίου και έχει νοµίµως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης µε αριθµό
L0017. Οι Ασφαλιστές είναι τα Συνδικάτα LLOYD’S όπως εµφαίνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι
παρόντες γενικοί όροι.
Οι εργασίες των Ασφαλιστών υπόκεινται στην εποπτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Financial Services
Authority) του Ηνωµένου Βασιλείου, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London EC14
5HS, England.
Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
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.
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