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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 Κατασκευαστή Έργου για υλικές ζημίες ή και σωματικές βλάβες (ατύχημα) που ενδέχεται να υποστούν τρίτοι
κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης οικοδομής γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών καθώς και κατά τη διάρκεια ανακαίνισης τους
και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του, συμπεριλαμβάνοντας δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης.
Ανάλογα με τα καλυπτόμενα όρια ανά άτομο, γεγονός και ομαδικό ατύχημα (ήτοι αθροιστικά οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές
μαζί), και με ανάλογα όρια συνολικής ευθύνης κατά τη διάρκεια ασφάλισης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ 3 πακέτων
ασφάλισης.

Τι ασφαλίζεται ;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Με το πακέτο καλύψεων 1:
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 2:
Σωματικές Βλάβες έως € 150.000 κατ’ άτομο
Υλικές ζημιές έως € 100.000 ανά γεγονός
Ομαδικό Ατύχημα έως € 300.000 αφορά σε σωματικές
βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
Ανώτατο όριο ευθύνης έως € 500.000 αφορά την
ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
Με το πακέτο καλύψεων 3:
Σωματικές Βλάβες έως € 200.000 κατ’ άτομο
Υλικές ζημιές έως € 100.000 ανά γεγονός
Ομαδικό Ατύχημα έως € 400.000 αφορά σε σωματικές
βλάβες & υλικές ζημιές ανά γεγονός
Ανώτατο όριο ευθύνης έως € 600.000 αφορά την
ευθύνη για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου

ΑΠΟΚΛΕΊΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ :

Επεκτάσεις Κάλυψης με οποιοδήποτε από τα άνω πακέτα:
Αστική Ευθύνη λόγω πυρκαγιάς, έναντι τρίτων προσώπων
που δεν έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών.
Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φόρτωσης και
εκφόρτωσης οχημάτων.
Αστική Ευθύνη που προκύπτει από ζημίες σε αγωγούς
και υπόγειες εγκαταστάσεις.
Ευθύνη Εργοδότη για σωματικές βλάβες των μελών του
προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλιζομένου
Διαχειριστή για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου της
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην ασφάλιση ενδεικτικά δεν
συμπεριλαμβάνονται ζημιές :
Σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
Στην Περιουσία του Ασφαλιζόμενου.
Από την Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα
μηχανικού.
Από δονήσεις, μετατόπιση ή εξασθένηση στήριξης, από
υποχώρηση, κατολίσθηση εδάφους.
Από χρήση εκρηκτικών.
Μόλυνση περιβάλλοντος
Αμιγώς οικονομικές απώλειες.

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.
Ανάλογα με το επιλεγόμενο πακέτο κάλυψης ισχύουν τα
παραπλεύρως αναφερόμενα όρια ευθύνης.
Ισχύει απαλλαγή ανά απαίτηση υλικής ζημίας για το
πακέτο καλύψεων 1 € 500 και 10% επί της ζημιάς με
ελάχιστο € 600 για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες
εγκαταστάσεις, για το πακέτο καλύψεων 2 € 700 και 10%
επί της ζημιάς με ελάχιστο € 750 για ζημιές σε αγωγούς και

Προαιρετικά, με πρόσθετο/α ασφάλιστρο/α, επιλέγοντας
οποιοδήποτε άνω πακέτο, μπορεί να καλυφθεί και :
Διασταυρούμενη ευθύνη
Αστική Ευθύνη από τη χρήση των μηχανημάτων έργου
Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών
κατεδάφισης μεγίστου προϋπολογισμού € 20.000
με απαλλαγή 10% της ζημίας με ελάχιστο € 700 ανά
ζημιογόνο γεγονός.

υπόγειες εγκαταστάσεις και για το πακέτο καλύψεων 3 €
750 και 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 800 για ζημιές
σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις.
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου.

Που είμαι καλυμμένος;
Εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και εντός του δηλούμενου χώρου του “εργοταξίου” που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

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 τραπεζική μεταφορά, πιστωτική
κάρτα ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

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.
(Μέγιστη διάρκεια ισχύος οι 18 μήνες).

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 Εταιρεία με συστημένη επιστολή.

