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Το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την κατά νόμο προσυμβατική ενημέρωση που παρέχεται με την πρόταση ασφάλισης, όπως παραδίδεται στον 
ενδιαφερόμενο από τον ασφαλιστή του, ούτε τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (ΓΟ & ΕΟ) της 
αντίστοιχης ασφαλιστικής σύμβασης. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης ;
Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζόμενου  για υλικές ζημίες ή και σωματικές βλάβες (ατύχημα) που ενδέχεται να υποστούν 
τρίτοι στους χώρους ή από τη λειτουργία των χώρων ενοικιαζομένων δωματίων, πανσιόν, ξενώνων, ξενοδοχείων, εξαιτίας , πράξεων ή 
παραλείψεων, από αμέλεια , του ίδιου ή/και του προσωπικού του ή και των προστηθέντων του , συμπεριλαμβάνοντας στην ασφάλιση 
δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης.
Ανάλογα με τα καλυπτόμενα όρια ανά άτομο, γεγονός και ομαδικό ατύχημα (ήτοι αθροιστικά σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 
μαζί), και με ανάλογα όρια συνολικής ευθύνης  κατά τη διάρκεια ασφάλισης, ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να επιλέξει μεταξύ 5 πακέτων 
ασφάλισης.  

Τι ασφαλίζεται ;

Με το πακέτο καλύψεων 1:
 Σωματικές Βλάβες έως € 20.000 κατ’ άτομο 
 Υλικές ζημιές έως € 10.000 ανά γεγονός 
 Ομαδικό Ατύχημα έως € 40.000 αφορά σε σωματικές 

βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
 Ανώτατο όριο ευθύνης  έως € 80.000 αφορά την ευθύνη 

για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
Με το πακέτο καλύψεων 2:

 Σωματικές Βλάβες έως € 40.000 κατ’ άτομο 
 Υλικές ζημιές έως € 20.000 ανά γεγονός 
 Ομαδικό Ατύχημα έως € 80.000 αφορά σε σωματικές 

βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
 Ανώτατο όριο ευθύνης  έως € 160.000 αφορά την 

ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
Με το πακέτο καλύψεων 3:

 Σωματικές Βλάβες έως € 70.000 κατ’ άτομο 
 Υλικές ζημιές έως € 30.000 ανά γεγονός 
 Ομαδικό Ατύχημα έως € 120.000 αφορά σε σωματικές 

βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
 Ανώτατο όριο ευθύνης  έως € 240.000 αφορά την 

ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
Με το πακέτο καλύψεων 4:

 Σωματικές Βλάβες έως € 100.000 κατ’ άτομο 
 Υλικές ζημιές έως € 50.000 ανά γεγονός 
 Ομαδικό Ατύχημα έως € 150.000 αφορά σε σωματικές 

βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
 Ανώτατο όριο ευθύνης  έως € 300.000 αφορά την 

ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
Με το πακέτο καλύψεων 5:

 Σωματικές Βλάβες έως € 150.000 κατ’ άτομο 
 Υλικές ζημιές έως € 100.000 ανά γεγονός 
 Ομαδικό Ατύχημα έως € 250.000 αφορά σε σωματικές 

βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός

Τι δεν ασφαλίζεται; 

ΑπΟκλΕίΟνΤΑί ΤηΣ ΑΣφΑλίΣηΣ :

  Οι γενικές κατά νόμο εξαιρέσεις  π.χ. πόλεμος, στάση, 
λαϊκές ταραχές κ.ά.

  Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο  ή 
πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή 
των προσώπων που έχουν προστεθεί από αυτούς.

  Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα ποινές ή αποζημιώσεις 
καταβλητέες για παραδειγματισμό ή/και τιμωρία, εξαγορά 
ποινής και έξοδα ποινικής δίκης.

  Απώλεια ή ζημιά από την μη τήρηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου.

  Αποθετικές ζημιές, καθαρώς οικονομικές απώλειες.
  Cyber Liability.
  Επαγγελματική Ευθύνη.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

 Εξαιρέσεις ή και προϋποθέσεις οι οποίες μπορεί να 
περιορίσουν την κάλυψη και την ευθύνη της ασφαλιστικής 
Εταιρείας, ορίζονται γενικά  στους ΓΟ ή/και ΕΟ, του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ασφάλισης Γενικής Αστικής 
Ευθύνης. Ενδεικτικά :
 Ανάλογα με το επιλεγόμενο πακέτο κάλυψης ισχύουν τα 

παραπλεύρως αναφερόμενα όρια ευθύνης.
 Ισχύει απαλλαγή ανά απαίτηση για τα πακέτα καλύψεων 

1, 2 & 3 € 150, για το πακέτο καλύψεων 4 € 200 και για το 



που είμαι καλυμμένος; 
 Εντός της Ελληνικής Επικράτειας

ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
•   Εμπρόθεσμη, πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καταβολή του ασφαλίστρου, ολόκληρου ή κάθε τυχόν συμφωνημένης δόσης του.
•  Γραπτή ενημέρωση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου κάθε αλλαγής στα αρχικά δηλούμενα στοιχεία.
• Έγκαιρη γνωστοποίηση προς την Εταιρεία της επέλευσης περιστατικού ζημιάς ή επίτασης του κινδύνου, καθώς και τυχόν πρόσθετων 
ασφαλίσεων κάλυψης της ίδιας ευθύνης.
• Επίδειξη απαιτούμενης επιμέλειας με σκοπό τον περιορισμό ζημίας, όπως εάν δεν υπήρχε ασφάλιση, αποχή από ομολογία, ανάληψη κάθε 
υποχρέωσης και καταβολής αποζημίωσης χωρίς συναίνεση της Εταιρείας.
• Παροχή στην Εταιρεία όλων των στοιχείων που ζητήσει.

πότε και πώς πληρώνω; 

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται με τη σύναψη της σύμβασης, και πάντως πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. 
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ΕΛΤΑ με ταχυπληρωμή, με e-banking με κωδικό πληρωμής ή μεταφορά χρημάτων, με πιστωτική 
κάρτα ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία

πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η έναρξη της κάλυψης ξεκινάει με την καταβολή των ασφαλίστρων. Η διάρκεια της ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
και είναι ετήσια .

πώς μπορώ να ακυρώσω την σύμβαση; 

Με δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο ή με έγγραφη καταγγελία 
της σύμβασης. Τα παραπάνω πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία με συστημένη επιστολή.

 Ανώτατο όριο ευθύνης έως € 400.000 αφορά την 
ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου

Επεκτάσεις κάλυψης με οποιοδήποτε από τα άνω πακέτα:
Αστική Ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, 
βραχυκυκλώματος έναντι πελατών, επισκεπτών, 
διερχομένων 
Αστική Ευθύνη λόγω Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων 
έναντι πελατών, επισκεπτών, διερχομένων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ανελκυστήρων
Αστική ευθύνη λόγω εργασιών ανακαίνισης/συντήρησης, 
εγκατάστασης προ υπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι € 
30.000.
Αστική ευθύνη από την φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων εντός της επιχείρησης
Αστική Ευθύνη λόγω πτώσης επιγραφών που βρίσκονται 
στην πρόσοψη της Επιχείρησης.

προαιρετικά, με πρόσθετο/α ασφάλιστρο/α, επιλέγοντας 
οποιοδήποτε άνω πακέτο, μπορεί να καλυφθεί και :
Αστική ευθύνη από τη λειτουργία/χρήση πισίνας / 
κολυμβητικών δεξαμενών ή/και
Αστική ευθύνη λόγω κλοπής των προσωπικών ειδών των 
πελατών ή/και
Αστική ευθύνη λόγω Τροφικής Δηλητηρίασης για τρόφιμα 
και ποτά που πωλήθηκαν και καταναλώθηκαν εντός της 
επιχείρησης ή/και
Εργοδοτική Ευθύνη για Σωματικές βλάβες των μελών του 
προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισμένου 
για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

πακέτο καλύψεων 5 € 250.
 Δεν παρέχεται κάλυψη ευθύνης από μετάδοση 

μολυσματικών νόσων και ιών.
 Δεν παρέχεται κάλυψη ευθύνης που απορρέει από 

έλλειψη συντήρησης παντός είδους εγκαταστάσεων ή σε 
ανεπαρκή ή πλημμελή συντήρηση αυτών
 Δεν παρέχεται κάλυψη για την ευθύνη ναυαγοσώστη και 

γυμναστή.
 Δεν παρέχεται κάλυψη σε περίπτωση που η 

ασφαλιζόμενη επιχείρηση βρεθεί να λειτουργεί χωρίς 
νόμιμη άδεια λειτουργία ή και ότι κατά τη λειτουργία της 
υπερέβη γενικά τη νόμιμη άδειά της.
 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου.


