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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.1  ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Συμβαλλόμενος) 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο και το οποίο μπορεί  να συμβληθεί για λογαριασμό δικό του ή τρίτου 
και αναλαμβάνει την πληρωμή του ασφαλίστρου. Το Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο, 
εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον Ασφαλισμένο. 

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
Το φυσικό η νομικό πρόσωπα που απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 
Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το Λήπτη της Ασφάλισης έναντι της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης. 

1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να λάβει την ασφαλιστική παροχή (ασφάλισμα) μετά την επέλευση καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος 
και τη διαπίστωση της υποχρέωσης της Εταιρείας για καταβολή, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Το έγγραφο που αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση, φέρει τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα στοιχεία και φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του εκ 
προσώπου της Εταιρείας. Το Ασφαλιστήριο διέπεται από τους Όρους Ασφάλισης (Γενικούς και Ειδικούς) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του και 
παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Αναπόσπαστα μέρη του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  αποτελούν επίσης η Πρόταση Ασφάλισης, οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία και οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις (π.χ. τροποποι 
ήσεις, ανανεώσεις κλπ.). Το Ασφαλιστήριο αποδεικνύει όλα όσα αναφέρονται σε αυτό, σύμφωνα με τα παραπάνω, ακόμη και αν δε φέρει την υπογραφή του 
Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης η και ο Ασφαλισμένος κάνει χρήση της ασφάλισης. 

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η εκ πραγματοποιήσεως ζημιογόνου γεγονότος έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως τρίτου κατά του ασφαλισμένου, την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται  
να ικανοποιήσει βάσει των διατάξεων του νόμου περί αστικής ευθύνης ΑΚ.914 επ. 

1.6 ΖΗΜΙΑ 
Η σωματική βλάβη/θάνατος (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου ή/και της ηθικής βλάβης συνεπεία σωματικών βλαβών) ή/και 
υλική ζημία (απώλεια ή καταστροφή σε πράγματα) που είναι απόρροια ζημιογόνου γεγονότος, το οποίο καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
ασφαλιστηρίου.  

1.7 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
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 σύβαση 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. 

1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το ποσό που υποχρεούται η Εταιρεία να καταβάλει μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου, προκειμένου να αποκαταστήσει είτε σε χρήμα είτε σε 
αυτούσια αποκατάσταση την επελθούσα ζημία, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται μέχρι το ανώτατο όριο 
ευθύνης, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

1.9 ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει υποχρέωση η Εταιρεία να καταβάλει ως αποζημίωση, παραμένει εις βάρος του ασφαλισμένου τον οποίο 
και βαρύνει, όπως αυτό ισχύει και περιγράφεται στις καλύψεις ή παροχές του Ασφαλιστηρίου. Η απαλλαγή συμφωνείται και εφαρμόζεται χωριστά ανά 
ζημιογόνο γεγονός και ανά εγερθείσα απαίτηση. 

1.10 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 
Νοείται ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος τρίτου. ∆εν αποτελεί Σωματική Βλάβη η προσβολή ή βλάβη οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως ενδεικτικά, της 
προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η βλάβη από δυσφήμιση κ.λ.π. 

1.11 ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ  
Είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) περιουσιακών στοιχείων μόνο της Υλικής Περιουσίας Τρίτου. 

1.12 ΤΡΙΤΟΣ 
Ο τυχόν ζημιωθείς, ο οποίος πιθανώς να δικαιούται αποζημίωση (ασφάλισμα), σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο. 

1.13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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Η ιδιότητα, νομική σχέση ή δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου όπως ρητά αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 
1.14 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η ασφαλισμένη δραστηριότητα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο όπως αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης και διευκρινίζεται στην πρόταση ασφάλισης. 
1.15 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Έγγραφο αίτημα εναντίον του Ασφαλισμένου 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 τυχόν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.  
Δικαίωμα Εναντίωσης ( Α )  
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης η οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του Ασφαλιστηρίου ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα Εναντίωσης 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το έντυπο υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης, που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο 
με συστημένη επιστολή, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.  
Δικαίωμα Εναντίωσης ( Β )  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δεν παρέλαβε, για οποιοδήποτε λόγο, έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 
150  του Νόμου 4364/2016  κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν 
την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το έντυπο υπόδειγμα (Β), που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο 
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν  του Ασφαλιστηρίου.  
Δικαίωμα Υπαναχώρησης  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δικαιούται, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο, αποστέλλοντας στην Εταιρεία συστημένη  επιστολή μέσα σε 
προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.  
Συνέπειες  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά του, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την 
έναρξή του.  
Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν είναι επιτρεπτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
1.Εάν, μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολής, έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το Ασφαλιστήριο.  
2.Εάν, μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημία για επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο.  

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι οι οποίοι ρητά αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο που παραδόθηκε στο Λήπτη της Ασφάλισης και 
μόνο αυτοί.  
Με το  Ασφαλιστήριο καλύπτεται η Αστική ευθύνη από αδικοπραξία του Ασφαλιζομένου, 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  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 της ελληνικής επικράτειας και της περιόδου ασφάλισης που 
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. 
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλλει 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, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης περιλαμβάνει επίσης και τις δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του 
Ασφαλιζόμενου , οι οποίες γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του, για τις οποίες έχει συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη, με την αναγραφή τους στον πίνακα 
καλύψεων του ασφαλιστηρίου και έχουν συνέπεια το θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές  τρίτων. 
Στις αξιώσεις αυτές περιλαμβάνονται και το χρηματικό ποσό για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη που επιδικάζεται από τα δικαστήρια, όχι όμως τα πρόστιμα ή οι 
χρηματικές ποινές, ούτε τα ποσά για την εξαγορά ή μετατροπή της ποινής, ούτε επίσης, τα έξοδα των ποινικών δικών (συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του 
δικηγόρου). 
Ατυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε ένα και το αυτό γεγονός ή αίτιο, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα και το αυτό ατύχημα ή γεγονός. 
 

APΘPO 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίσθηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.»  (η οποία στη συνέχεια  θα 
αναφέρεται ως «Εταιρεία»), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε 
όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί.  
Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικό ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε στην Εταιρεία ή δηλώθηκε πλημμελώς, 
έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του Νόμου 2496/1997.  
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.  
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα πριν την ανάληψή του ή όταν πραγματοποιούνται 
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μεταβολές.  
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 Η Ασφαλιστική Σύμβαση αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.  
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται από την Ασφαλιστική Σύμβαση, η οποία αποτελείται από:  
α. την πρόταση ασφάλισης,  
β. το Ασφαλιστήριο,  
γ. τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης,  
δ. τους Ειδικούς Όρους Ασφάλισης,  
ε. τις Πρόσθετες Πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
Όρος, που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο οπό τα ανωτέρω αναφερθέντα τμήματα της Ασφαλιστικής Σύμβασης, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι  υπερισχύουν των 
Γενικών.  
Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων δεν ισχύουν εφόσον δεν φέρουν την υπογραφή 
των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.  
Το ασφαλιστήριο δεν παραδίδεται και η ασφαλιστική κάλυψη που έχει συμφωνηθεί να παρέχεται με το Ασφαλιστήριο, δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις πριν την εφάπαξ καταβολή του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η πληρωμή του 
ασφαλίστρου σε δόσεις.  
Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται είτε απευθείας στην Εταιρεία, είτε σε εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, είτε σε άλλον εντολοδόχο είσπραξης 
ασφαλίστρων.  
Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης του ασφαλίστρου, δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα να καταγγείλει τη  Σύμβαση. Η καταγγελία 
γίνεται με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης ή και στον Ασφαλιζόμενο, με την οποία  γνωστοποιείται ότι η  περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του 
ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους και μετά πάροδο  ενός (1) μηνός για 
ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, τη λύση της σύμβασης.   

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Ασφαλιστική Σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.  
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης με τους ίδιους ή άλλους όρους, επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης 
ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η Εταιρεία γνωστοποιεί γραπτά στον Λήπτη  της Ασφάλισης ή/και τον 
Ασφαλιζόμενο, στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την λήξη του Ασφαλιστηρίου το ασφάλιστρο της νέας ασφαλιστικής 
περιόδου, τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης και την ημερομηνία οφειλής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της νέας ασφαλιστικής σύμβασης είναι η 
εμπρόθεσμη ήτοι μέχρι την ημερομηνία οφειλής καταβολή του ασφαλίστρου. 
 

APΘΡΟ 7: ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία μέσα σε δεκατέσσερις 
(14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση (επαύξηση) του κινδύνου (αλλαγή στη 
χρήση κλπ), σε βαθμό που αν η Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη Σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.  
Σε µία τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία, μόλις πληροφορηθεί την επίταση (επαύξηση) του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τις  παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 
του άρθρου 3 του Νόμου 2496/97.  
 

AΡΘΡΟ 8: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Επιπρόσθετα από τους λόγους καταγγελίας που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρεία, 
για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της, ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης 
ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές µε την απάτη περί των ασφαλειών.  
Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου ή αν αυτός 
τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση, 
αν η Εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση, ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.  
Η λύση όταν ασκείται από την Εταιρεία γίνεται µε έγγραφη καταγγελία,  τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που 
θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της 
ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και Ασφαλιζόμενος έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε το Ασφαλιστήριο, µε έγγραφη επιστολή του προς την Εταιρεία. Η 
Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.  
Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της 
Σύμβασης. Σε  τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.  
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AΡΘΡΟ 9: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  

Εάν το ασφαλιζόμενο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ 
και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισμένα κεφάλαια. 
Εάν επακολουθήσει, εκτός από την παρούσα ασφάλιση, η σύναψη άλλης Ασφαλιστικής Σύμβασης για τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα ολικά ή μερικά, ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να τη δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία.  
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το 
χρόνο σύναψης της Σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Δικαιούται όμως η Εταιρεία, στην 
περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, παρακρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  
Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα βαρύνει την Εταιρεία ανάλογα µε το ποσοστό συμμετοχής  της µε τις άλλες 
Εταιρείες στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση µε 
δόλο, η Εταιρεία  απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2496/97.  
Αν οι περισσότερες Ασφαλιστικές Συμβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συμφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια Ασφαλιστική Εταιρεία, η κάθε Ασφαλιστική 
Εταιρεία ευθύνεται κατ' αναλογία του ασφαλιζομένου σε αυτή ποσοστού (συνασφάλιση).  
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/  και ο Ασφαλιζόμενος 
δικαιούνται να καταγγείλουν τη Σύμβαση το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών , αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της 
Εταιρείας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο.  
Η Εταιρεία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήµερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, 
που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα 
µη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. 
  

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ  
Η Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική επικράτεια εκτός αν άλλως αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς 
όρους αυτού.  
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ  
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:  
1. Να ειδοποιήσει εγγράφως και άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρεία και να 

προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου 
ή/και του ατυχήματος, που θα του ζητήσει η Εταιρεία ή/και οι Πραγματογνώμονες αυτής.  
Επιπρόσθετα  σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
παραδώσει στην Εταιρεία  και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει:  

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

  λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,  

  το  πιθανό ύψος  των ζημιών ή απωλειών,   

  τους παθόντες και μάρτυρες, το ιστορικό, καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν.  
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς 
μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρεία.  

2. Να γνωστοποιεί άμεσα, και εγγράφως, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του:  
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. 

3. Αν η γνωστοποίηση γίνει όπως απαιτείται ανωτέρω, οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του  Ασφαλισμένου  θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός 
της Ασφαλιστικής Περιόδου. 

4. Να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προς αποφυγή ή μείωση της ζημιάς και γενικά να κάνει κάθε πράξη που θα έκανε για το συμφέρον του, σύμφωνα με την καλή 
πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, όπως θα έκανε εάν δεν ήταν ασφαλισμένος.  
Τα έξοδα που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, περιλαμβάνονται στο ασφάλισμα. Σε καμία, όμως, περίπτωση το άθροισμα του 
συνόλου των εξόδων αυτών και του ποσού που θα καταβληθεί για ικανοποίηση των αξιώσεων των τρίτων, δεν μπορούν να υπερβούν το ασφαλιστικό ποσό. 

5. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά, πληρωμή, υπόσχεση, αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη υποχρέωσης σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. 
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6. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του 
ζημιογόνου γεγονότος και την εκτίμηση των ζημιών.  

7. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.  
8. Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται 

αυτό.  
9. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου 

κινδύνου, χωρίς  τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. 
Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.  

10. Σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στην Εταιρεία και με απόδειξη, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο που κοινοποιείται σ' αυτόν, να τη βοηθήσει στην εξακρίβωση της ευθύνης και την έκταση των ζημιών, να κατονομάσει τους  μάρτυρες και να τους 
φέρει στο δικαστήριο ή στη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. Σε περίπτωση ποινικής δίωξης σε βάρος του, ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιήσει 
έγκαιρα την Εταιρεία ώστε η τελευταία αν το θεωρεί σκόπιμο, να αναθέσει σε δικηγόρο της την υπεράσπισή του, τόσο κατά την προδικασία, όσο και κατά τη 
δίκη σε ακροατήριο. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου που συμφωνούνται μ' αυτόν τον όρο, θα απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε 
υποχρέωσή της για καταβολή του ασφαλίσματος. 

11. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία κάθε πληροφορία, συνδρομή και συνεργασία, η οποία του ζητηθεί, καθώς και να παραλείπει 
οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση της Εταιρείας ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά του για επανείσπραξη. 

12. Η Εταιρεία δικαιούται να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα θεωρεί απαραίτητη, συµπεριλαµβανοµένης ιδίως οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά µε τις 
δηλώσεις και πληροφορίες που αναγράφονται στην Αίτηση Ασφάλισης και αφορούν την κάλυψη.  

13. 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 ή ομολογεί τυχόν ευθύνη σχετική µε το 
παρόν, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγουμένως συναινέσει, η Εταιρεία απαλλάσσεται 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 της Εταιρείας θα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης µε δόλο, και η Εταιρεία θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος. 

14. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται στην παροχή συναίνεσης προς  διακανονισμό οποιασδήποτε Απαίτησης από την Εταιρεία. 
15. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει ο Ασφαλισμένος να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, είναι υποχρεωμένος 

να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον  του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημίας και κάθε πράξη, σύμφωνα µε την καλή πίστη 
και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να µην ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, 
βαρύνουν την Εταιρεία, ακόμα και αν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό, εκτός ον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργεί στην ασφάλιση 
για επαγγελματικούς λόγους. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν 
το έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες. 
Στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους και αυτό έχει σημειωθεί ειδικά 
στο Ασφαλιστήριο, τα έξοδα αποφυγής μείωσης της ζημιάς, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μέχρι του 
αναγραφόμενου στους καλυπτόμενους κινδύνους ποσού. Σε περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία υποχρεούται να 
αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος του αναγραφόμενου στο Ασφαλιστήριο ως άνω ποσού εξόδων.  

16. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να: 
α) παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για ν' αποφύγει ατυχήματα και να τηρεί σε κάθε περίπτωση τους νόμους και κανονισμούς που είναι σχετικοί για την 
ασφάλεια του κοινού και ειδικότερα να τηρεί συνέχεια και μάλιστα σε όλα τα στάδια των εργασιών που θα γίνουν από αυτόν, τις διατάξεις του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού που αναφέρονται στις υποχρεώσεις αυτών που οικοδομούν, για την ασφάλεια του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών. 
β) διατηρεί κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λοιπά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην εργασία του, σε καλή κατάσταση και κατάλληλα για την 
εργασία που προορίζονται, όπως και να επιλέγει προσεκτικά τα άτομα του εργατοτεχνικού ή και υπαλληλικού προσωπικού του, ώστε να έχουν τις απαιτούμενες 
ικανότητες και προσόντα για το είδος της εργασίας που τους αναθέτει. 
γ) προβαίνει κατά τις εκσκαφές, στη θεμελίωση τοίχων ή βάσεων πέδιλων τυχόν γειτονικών κτιρίων, των οποίων η θεμελίωση δεν φτάνει μέχρι το βάθος των 
εκσκαφών που γίνεται, όπως ορίζει ο Γ.Ο.Κ. που ισχύει. 

 
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο των παραπάνω υποχρεώσεων παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την 
αποκατάσταση της ζημιάς της.  

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ  

1. Η Εταιρεία, μόλις της αναγγελθεί η επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος ή/και της απαίτησης, έχει το δικαίωμα να διεξάγει στο όνομα του ασφαλισμένου 
κάθε δικαστική υπόθεση καθώς και το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς για λογαριασμό του και να καταβάλλει αποζημίωση απευθείας στον ζημιωθέντα 
τρίτο. Με ποινή έκπτωσης κάθε δικαιώματός του για ασφάλισμα, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να δίνει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που 
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θα του υποδείξει η Εταιρεία.  
2. Αν η Εταιρεία ζητήσει το διακανονισμό της υπόθεσης με συμβιβασμό, αποτύχει όμως σ' αυτόν εξαιτίας άρνησης του ασφαλισμένου, επειδή οι απαιτήσεις 

του παθόντος υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό, τότε η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε και οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη που τυχόν θα προκύψει 
(τόκοι, έξοδα κ.λ.π.). 

3. Εάν δε γίνει δυνατό να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός της Εταιρείας µε τον παθόντα και στην περίπτωση που θα ασκηθεί αγωγή, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει 
να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στην Εταιρεία, επί αποδείξει, κάθε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σ’ αυτόν, δικαστικό ή εξώδικο. Να συνδράμει επίσης την 
Εταιρεία στην εξακρίβωση της ευθύνης του ατυχήματος και της έκτασης των ζημιών, να δώσει πλήρη τα στοιχεία των µμαρτύρων και να φροντίσει για να 
εμφανισθούν  αυτοί στο ∆ικαστήριο ή κατά τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. 
Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Ασφαλιζομένου και πάλι αυτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία, ώστε αυτή, εάν το κρίνει σκόπιμο, να 
αναθέσει σε δικηγόρο δικής της επιλογής την υπεράσπιση του Ασφαλιζομένου. Η µη τήρηση των παραπάνω έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή της Εταιρείας, 
έναντι του Ασφαλιζομένου, από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση. 
Καμία παραδοχή ενοχής, προσφορά, υπόσχεση πληρωμής δεν θα γίνει ή δοθεί από τον Ασφαλιζόμενο ή για λογαριασμό του Ασφαλιζομένου χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αναλάβει και να διαχειριστεί στο όνομα του Ασφαλιζομένου την υπεράσπιση ή τον 
διακανονισμό της οποιασδήποτε απαίτησης ή να προβεί σε έγερση απαιτήσεων ή/και δίωξη για λογαριασμό και προς όφελος του Ασφαλιζομένου για 
οποιαδήποτε απαίτηση ή ζημία. 
Η Εταιρεία θα έχει τον πλήρη έλεγχο στην καθοδήγηση οποιασδήποτε διαδικασίας προς τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης και  ο Ασφαλιζόμενος 
έχει την υποχρέωση να παράσχει στην Εταιρεία οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια ευλόγως ζητηθεί. 

4. Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς τρίτων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα:  
α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή /και τον Ασφαλιζόμενο απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, προς τους τρίτους, 
β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και ο Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως ότι 
απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.  

5. Η αποζημίωση καταβάλλεται ακέραια σε ΕΥΡΩ, στα γραφεία της Εταιρείας, αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα «απαλλαγή».  
Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την αξία αποκατάστασης, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς 
(άρθρο 17 του Νόμου 2496/97).  
Σε περίπτωση καταβολής ασφαλίσματος, το οποίο είναι μικρότερο του ασφαλιστικού ποσού το ασφαλιστικό ποσό για το χρονικό διάστημα από την επέλευση 
του κινδύνου μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, μειώνεται κατά το ποσό του ασφαλίσματος που καταβλήθηκε, εκτός κι αν ο λήπτης της ασφάλισης 
πληρώσει το επιπλέον συμφωνημένο ασφάλιστρο. 

6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Έχει επίσης το δικαίωμα με 
τους πραγματογνώμονές της να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου και να ζητήσει, από 
αυτόν να φέρει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της κάθε αποδεικτικό μέσο, που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των 
αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των παραπάνω δικαιωμάτων της Εταιρείας από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο 
παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.  

7. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ποσά μεγαλύτερα από το ασφαλιστικό ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.), εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Ασφαλιστηρίου.  

8. Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί από το ποσό της αποζημίωσης τα μη εισπραχθέντα ασφάλιστρα, ακόμη και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμα.  
9. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, είτε για δόλο είτε για αμέλεια, θέμα αποζημίωσης δε γεννιέται, προτού 

να απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν 
ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του 
Ασφαλιστηρίου και του Νόμου) γεννιέται, αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε 
υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρεία τα σχετικά πιστοποιητικά 
(εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κ.λ.π.).  

10. Κατά τροποποίηση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου, τόκοι καταβάλλονται στον ασφαλισμένο από το χρόνο, που θα συντρέξουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος  θα αναγνωρισθεί  με τελεσίδικη  δικαστική απόφαση.  
β) Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει στην Εταιρεία πιστοποιητικό ότι δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του  για πραγματοποίηση 
του ασφαλισμένου κινδύνου ή ότι έχει απαλλαγεί από την κατηγορία αμετακλήτως ή ότι καταδικάστηκε αμετακλήτως για πρόκληση του ατυχήματος από 
αμέλεια. 

 
Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε υποχρέωση για καταβολή του ασφαλίσματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η Εταιρεία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι 
υπαίτιος της  ζημιάς, σύμφωνα με τα όρθρο 14 του Ν. 2496/97.  
Ανεξάρτητα από αυτό ο Λήπτης ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος από τώρα, µε αυτή την ασφαλιστική σύμβαση, εκχωρεί στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις 
αγωγές του εναντίον οποιουδήποτε τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ή απώλεια ήθελε προκληθεί, ώστε αυτή ως εκδοχέας  των δικαιωμάτων του να 
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επιδιώξει την αποκατάσταση της ζημιάς του μέχρι του ποσού του ασφαλίσματος που κατέβαλαν. Εφόσον απαιτηθεί, ο Λήπτης ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος 
υποχρεούται να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο ζητήσει η Εταιρεία για την κατά τα ανωτέρω εκχώρηση. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του 
ασφαλίσματος εφόσον ο Λήπτης ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος αρνείται την υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων. 
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρεία απαλλάσσεται, στο μέτρο 
που από υπαιτιότητά τους ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος. 
 

APΘPO 15: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ  
Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας και 
εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.   
 

APΘP0 16: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά πάροδο τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2496/1997.   
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις, να τηρεί όλες τις προδιαγραφές, τους κανόνες και 
πάσα επιμέλεια που θα τηρούσε ένας συνετός επαγγελματίας, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμία παρέκκλιση τους Νόμους και τις 
Διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία όλα τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προστασίας 
και ασφάλειας που υποχρεούται να έχει από το Νόμο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ή έχει υποχρέωση αποζημίωσης, από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ρητώς απαλλάσσεται από αυτές, στις εξής περιπτώσεις, 
(εκτός αν συμφωνηθεί ρητά η αναίρεση ή τροποποίηση εξαίρεσης µε ειδική συμφωνία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται 
ατυχήματα ή ζημίες που έχουν προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω: 
1. Ατυχήματα ή ζημίες που γίνονται από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή από πρόσωπα που προστέθηκαν στην υπηρεσία τους. 
2. Από αναμενόμενα ζημιογόνα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως ή δολίως είτε από τον 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 προστηθέντων του, ως ποινικό αδίκημα ή αστική,  παράνομη και 
υπαίτια πράξη που έγινε µε δόλο. 
3. Σωματικές βλάβες, θάνατο ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή και οποιουδήποτε 
προσώπου, που βρίσκεται σε υπαλληλική, εργατική ή εταιρική σχέση με αυτόν ή σε σχέση μίσθωσης έργου ή εργολαβίας και μάλιστα είτε σαν εργοδότη, είτε σαν 
εργολάβου ή και υπεργολάβου, εφόσον η σωματική βλάβη, ο θάνατος ή η ασθένεια συνέβη κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας αυτής της σχέσης ή απασχόλησής τους. 
Αν τα πρόσωπα, που βρίσκονται σε σχέση μίσθωσης έργου, εργολαβίας με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο είναι νομικά πρόσωπα , η απαλλαγή της 
Εταιρείας που προβλέπεται με αυτό το άρθρο συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση σωματικών βλαβών, θανάτου ή ασθένειας οποιουδήποτε ατόμου που ανήκει 
στο προσωπικό τους ή προστέθηκε στην υπηρεσία τους. 
4. Ζημιές ή απώλειες πραγμάτων από οποιαδήποτε αιτία, τα οποία είτε ανήκουν σε οποιονδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο 2 και που με λεπτομέρεια καθορίζονται σ' αυτήν, είτε είναι πράγματα που βρίσκονται κάτω από τη φύλαξη, έλεγχο, μεσεγγύηση ή την οποιαδήποτε 
κατοχή ή χρήση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή/και των ιδίων παραπάνω προσώπων. 
5. 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. 
6. Ζημίες σε πράγματα κάθε είδους και φύσης από κλοπή. 
7. Ατυχήματα ή  ζημιές που προξενούνται από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα ή άλλα οχήματα κάθε είδους, καθώς και κάθε είδους σκάφη 
θάλασσας και αέρα, ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, εκσκαφείς, προωθητήρες χωμάτων/γης, χωματοσυλλέκτες, φορτωτές και 
εκτοξευτήρες σκυροδέματος (μπετόν), που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή ή χρήση ή άλλη σχέση, είτε του ιδίου του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου, είτε και προσώπων που αυτός έχει προστήσει, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί και αναγραφεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
8. Ατυχήματα ή ζημίες που οφείλονται σε πυρκαγιά, έκρηξη, χρήση εκρηκτικών υλών έστω και με άδεια της αστυνομίας, βραχυκύκλωμα, ρήξη ή θραύση 
λεβήτων ή και άλλων δοχείων πίεσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.  
9. Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ελαττωματική αποχέτευση, αναθυμιάσεις, μόλυνση της ατμόσφαιρας ή του νερού, σκόνη, από οποιαδήποτε 
αιτία και αν προέρχεται, δηλητηριάσεις, και εν γένει ό,τι ορίζεται ως περιβαλλοντική ευθύνη, καθώς επίσης και από τη φύση, κατάσταση, ελαττωματικότητα ή 
αλλοίωση, κάθε είδους προϊόντων, τροφών ή ποτών, τα οποία παράγονται, πωλούνται, προσφέρονται ή διαθέτονται από τον ασφαλισμένο  ή/και τον λήπτη της 
ασφάλισης, ή για λογαριασμό τους. 
10. Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις ή προπονήσεις, στοιχήματα, ράλλυ, διαγωνισμούς και 
συναγωνισμούς κάθε είδους, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους. 
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11. Ζημίες από την κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση ή λειτουργία αεροδρομίου, λιμένα, ναυπηγείου. 
12. Ζημιά ή απώλεια σε οποιοδήποτε κτίριο, κτίσμα ή έδαφος, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή προερχόμενη από καθίζηση, κλονισμό, μετακίνηση ή 
εξασθένηση του υπεδάφους ή των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων τους. 
13. Ατυχήματα ή ζημίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια πλημμυρών, καταιγίδων, θυελλών, σεισμών ή και άλλων φυσικών φαινομένων, που συνιστούν 
ανωτέρα βία. 
14. Ζημίες σ' αυτό το ίδιο έργο που τυχόν αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, κατά την κατασκευή, εκτέλεση, επανεκτέλεση, μεταβολή, επισκευή ή επεξεργασία 
του από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, καθώς και για ζημίες που έγιναν κατά τη διάρκεια παρομοίων εργασιών σε βάρος τρίτων, στους οποίους 
έχει παραχωρηθεί ή μεταβιβασθεί μ' οποιαδήποτε σχέση, η μόνιμη ή προσωρινή χρήση ή εκμετάλλευση, ολοκλήρου του εκτελούμενου έργου ή τμήματος αυτού. 
15. Ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεών του ή / και εγγυήσεις 
τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και 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.  
16. Ατυχήματα ή ζημιές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από πόλεμο, εισβολή, εχθρική συμπεριφορά, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες, 
πολεμικές επιχειρήσεις  (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι ), εμφύλιο πόλεμο, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισμό της εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας ή 
στρατιωτικό νόμο ή από οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή αιτίες οι οποίες προσδιορίζουν την κήρυξη ή διατήρηση του στρατιωτικού νόμου, κατάσχεση, 
εθνικοποίηση, απαλλοτρίωση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, στάση, κίνημα, επανάσταση, πραξικόπημα, ανταρσία, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, 
ανταπεργίες, πολιτικές ταραχές, ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους καταστάσεις που είναι συναφείς με τις παραπάνω αναφερόμενες, καθώς και από πυραύλους, 
βλήματα, βόμβες ή άλλα εγκαταλελειµµένα πολεμικά υλικά, καθώς και κάθε πράξη καταστολής των παραπάνω. 
17. Κάθε είδους και φύσης νόμιμη ευθύνη  η οποία άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά  είτε με τη συνδρομή και άλλων αφορμών ή αιτιών, προέρχεται από 
ακτινοβολίες ιόντων, ραδιενεργό μόλυνση ή/και από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή απόρριμμα ή κατάλοιπο της καύσης  πυρηνικών καυσίμων . Με την έννοια 
αυτής της εξαίρεσης και μόνο, η καύση περιλαμβάνει και κάθε αυτενεργή λειτουργία πυρηνικής σχέσης. Για την παρούσα εξαίρεση καύση θεωρείται και κάθε 
αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής διάσπασης. 
18. Από την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή παραλαβή πραγμάτων και γενικά αντικειμένων από κάθε είδους μεταφορικά µέσα καθώς και ζημίες σε 
αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα. 
19. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο ή/και τους προστιθέντες 
τους. 
20. Απαιτήσεις από τον ίδιο τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον 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. 
21. 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 προστηθέντος, 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. 
22. Για ζημία σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή για ζημία 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. 
23. Από την παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ή διοξείδιο 
του πυριτίου.  
24. Από την πραγματική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, ύπαρξη, έκλυση ή διασπορά µυκητών, µούχλας, σπορίων ή 
µυκοτοξινών κάθε είδους.  
25. Από AIDS, ηπατίτιδα, σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, γρίπη των πουλερικών και λοιπές επιδημίες. 
26. Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων οικοδομικών εγκαταστάσεων. 
27. 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.  
28. Για τυχόν ζημίες 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.  
29. Για τυχόν ζημίες 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 προστηθέντος 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. 
30. ∆εν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρά οικονομική ζημία ή οικονομική ζημία για τη χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα 
καλυπτόμενης Υλικής Ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία ή Σωματικής Βλάβης / θανάτου. 
31. ∆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. 
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32. Κάθε είδους πρόστιμα και ποινές από ∆ηµόσια ή άλλη Αρχή ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και τιμωρία, εξαγορά ποινής. 
33. Για τυχόν ζημίες 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. 
34. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συμβάσεις µε παραίτηση των αναγωγικών δικαιωμάτων του Ασφαλιζόμενου. 
35. ∆εν καλύπτονται ζημίες 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 Ασφαλιζόμενου στο 
υπαλληλικό προσωπικό του Ασφαλιζόμενου υπό την µορφή οικειοθελούς παροχής / προνομίου του προσωπικού (benefit). 
36. Από Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής.  
37. Από πραγματική, υποτιθέμενη ή απειλούμενη απελευθέρωση, έκκριση, διαφυγή ή διασκορπισμό (είτε βίαιη και ξαφνική είτε σταδιακή) βιολογικών ή 
χημικών ή οποιασδήποτε εν γένει φύσης Μολυσματικών Ουσιών ή ρύπων, που έχουν ως αποτέλεσμα μόλυνση ή ρύπανση της ασφαλισμένης περιουσίας ή του 
εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή προσώπου, όλα τα παραπάνω είτε άμεσα 
ή έμμεσα, εγγύτερα ή απώτερα είτε είναι εξ' ολοκλήρου ή μερικώς από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου ή αποδίδεται σε ή επιδεινώνεται από οποιαδήποτε Ζημιά 
λόγω φωτιάς ή/ και οποιασδήποτε άλλης αιτίας, είτε εξ' αιτίας ατυχήματος είτε πράξης τρομοκρατίας. 
38. Από αμιγώς ηλεκτρική, ηλεκτρονική ή/και μηχανική βλάβη της ασφαλισμένης περιουσίας, που προκαλείται από ή οφείλεται σε υπέρταση, 
υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ή αυξομείωση της τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, 
ρύθμισης ή ασφάλειας, εκτός και αν τα ανωτέρω είναι άμεσο αποτέλεσμα ασφαλισμένου κινδύνου ή καλύπτεται επιπρόσθετα και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 
39. Από οιονδήποτε άλλο κίνδυνο μη κατονομαζόμενο ρητά στο Ασφαλιστήριο, οπότε και θα αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στους Ειδικούς Όρους.  
40. Από μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οκτώβριος 2016 

 




