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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Εισαγωγή
 ο παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από γενικούς και ειδικούς όρους που προσαρτώνται σε αυτό. Αποδεικνύει
Τ
την ασφαλιστική σύμβαση που καταρτίστηκε σύμφωνα με την πρόταση του Συμβαλλόμενου.
 ε την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και των γενικών και ειδικών όρων τεκμαίρεται ότι ο
Μ
Συμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους, καθώς
και την υποχρέωσή του για καταβολή των ασφαλίστρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ασφαλιστηρίου
λαμβάνει χώρα και αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη πρόσθετη πράξη εκδιδόμενη από την Εταιρία.
 πλήρης συμμόρφωση προς όλους τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος
Η
ασφαλιστηρίου και οποιωνδήποτε πρόσθετων πράξεων εκδίδονται ή θα εκδοθούν αναφορικά με αυτό,
η πλήρης τήρηση και εκπλήρωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και η αλήθεια,
πληρότητα και ακρίβεια των δηλώσεων και απαντήσεων του Συμβαλλόμενου και/ή του Ασφαλισμένου
και/ή των εκπροσώπων τους οι οποίες έγιναν ή δόθηκαν πριν τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της
παρούσας ασφάλισης, θα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη υποχρέωσης της
Εταιρίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση με βάση το παρόν ασφαλιστήριο.

2. Έκταση Κάλυψης
 Ε ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ της καταβολής από το Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων που καθορίζονται στο
Μ
ασφαλιστήριο αυτό και με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτό, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο,
σύμφωνα πάντα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου για:
 κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόμο να καταβάλει για αποζημίωση λόγω Ζημιών Τρίτων που
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, εντός των Γεωγραφικών Ορίων ισχύος της
κάλυψης και προκαλούνται από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου, όπως αυτά καθορίζονται στον
Πίνακα Ασφάλισης.
 κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του Ασφαλισμένου ή που αναλαμβάνεται από
τον Ασφαλισμένο με έγγραφη συμφωνία της Εταιρίας, εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που
αφορά αξίωση αποζημίωσης Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
 Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η εταιρία σε σχέση με όλες τις αξιώσεις για Ζημίες Τρίτων που θα
συμβούν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, περιλαμβανομένων των δικαστικών δαπανών που
μπορεί να προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που
καθορίζονται στον Πίνακα Ασφάλισης ως ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ.

3. Ορισμοί
 ι παρακάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε απαντώνται στο ασφαλιστήριο και τους όρους, έχουν την έννοια που
Ο
δίνεται στους ορισμούς αυτούς, εφ’ όσον το πρώτο γράμμα της λέξης αναγράφεται με κεφαλαίο χαρακτήρα.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: το ποσό κάθε αξιώσεως Τρίτου το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και θα παραμένει σε
βάρος του Ασφαλισμένου και επομένως δεν θα καταβάλλει η Εταιρία. Αν το ποσό της αξιώσεως Τρίτου υπερβαίνει το
ποσό της Απαλλαγής, η Εταιρία θα καταβάλλει μόνο τη διαφορά.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο και υπέρ
του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις με το Συμβαλλόμενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει,
καθώς και τις εκ του νόμου και του ασφαλιστηρίου υποχρεώσεις που εκ της φύσεώς τους μπορούν να εκπληρωθούν
μόνον από τον ίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του Συμβαλλόμενου.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, περιλαμβάνονται σε αυτόν, αλλά
μόνον στο πλαίσιο της δραστηριότητας της επιχείρησης, οι διευθυντές, τα στελέχη της, οι υπάλληλοί της και γενικώς
οι προστηθέντες της, μόνον όμως όταν δρούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και προσφέρουν υπηρεσίες στον
Ασφαλισμένο.
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 ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: το χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα
Α
Ασφάλισης και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: η εκ της 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) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται
από την Εταιρία υπό τους όρους του ασφαλιστηρίου. Σειρά Αξιώσεων είναι η έγερση περισσοτέρων αξιώσεων από
έναν Τρίτο ή από περισσότερους Τρίτους εφ’ όσον αφορούν ένα κοινό Ζημιογόνο Γεγονός.
 ΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: η γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης
Γ
και εντός της οποίας πρέπει να έχει λάβει χώρα το Συμβάν.
ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: η ασφαλιστική επιχείρηση ΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.
ΖΗΜΙΑ ΤΡΙΤΟΥ: η Σωματική Βλάβη τρίτου ή η Υλική Ζημία Τρίτου που είναι το αποτέλεσμα καλυπτόμενου σύμφωνα
με τους όρους του ασφαλιστηρίου Ζημιογόνου Γεγονότος. Για τους σκοπούς του παρόντος ασφαλιστηρίου: Σωματική
Βλάβη Τρίτου είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος Τρίτου. Δεν αποτελεί σωματική βλάβη η προσβολή ή βλάβη
οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως, ενδεικτικά, της προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η
βλάβη από δυσφήμιση, κλπ.. Υλική Ζημία Τρίτου είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) περιουσιακών
στοιχείων της υλικής μόνον περιουσίας Τρίτου. Δεν αποτελεί Υλική Ζημία η φυσιολογική φθορά / φυσική απομείωση
αξίας. Επίσης, δεν αποτελεί Υλική Ζημία κάθε είδους αποθετική ζημιά, όπως η έμμεση ή επακόλουθη ή αποθετική
δυσμενής οικονομική συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών εκ της παύσεως / διακοπής
/ παρεμποδίσεως της δραστηριότητάς του Τρίτου, ποινικών ρητρών και των κάθε είδους προστίμων ή ποινών,
αποζημιώσεων λόγω καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, απώλειας σύμβασης ή πελατείας,
καθώς και κάθε ζημία που σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα.
ΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ή ΣΥΜΒΑΝ: εκείνο το ατυχηματικό, μη αναμενόμενο, εξωτερικό, αιφνίδιο
Ζ
(συμπεριλαμβανομένης όμως της συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης στις ίδιες επιβλαβείς συνθήκες) και
αντίθετο της θέλησης του Ασφαλισμένου και του Συμβαλλόμενου πραγματικό περιστατικό, που λαμβάνει χώρα κατά
την διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και έχει ως αποτέλεσμα τη Ζημιά Τρίτου και οδηγεί στην επέλευση του
Ασφαλιστικού Κινδύνου βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου. Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι
τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση
και θα θεωρούνται, στα πλαίσια του παρόντος ασφαλιστηρίου, ως ένα ενιαίο Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν. Στην
περίπτωση αυτή, ως χρόνος επέλευσης του ενιαίου Ζημιογόνου Γεγονότος ή Συμβάντος θα λαμβάνεται ο χρόνος που
έλαβε χώρα το πρώτο από τη Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ηλεκτρονικά Δεδομένα είναι στοιχεία, πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία ή προγράμματα
που έχουν αποθηκευτεί ως ή σε λογισμικό υπολογιστή, έχουν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιηθεί σε λογισμικό, ή έχουν
μεταδοθεί από ή προς λογισμικό, περιλαμβανομένων συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, κάθε είδους κινητή ή
σταθερή μονάδα αποθηκεύσεως ηλεκτρονικών δεδομένων, οδηγών, συσκευών επεξεργασίας δεδομένων ή άλλων
μέσων που χρησιμοποιούνται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλισμό.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: το αναγραφόμενο στον Πίνακα Ασφάλισης χρηματικό ποσό, μέχρι το οποίο (ως ανώτατο όριο)
συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση ότι ευθύνεται η Εταιρία ανά ειδικότερη κάλυψη. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
είναι το αναγραφόμενο στον Πίνακα Ασφάλισης χρηματικό ποσό, μέχρι το οποίο (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται
με το ασφαλιστήριο, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης και για οποιαδήποτε παροχή
υπό το παρόν ασφαλιστήριο. Όλα τα Ορια Ευθύνης συμφωνούνται πλέον της οποιασδήποτε τυχόν εφαρμοζόμενης
Απαλλαγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ο πίνακας που περιλαμβάνεται στην αρχή του ασφαλιστηρίου και αναφέρεται είτε στο σύνολο
του ασφαλιστηρίου είτε σε συγκεκριμένη ενότητά του και περιλαμβάνει ειδικότερες συμφωνίες και εξειδικεύσεις των
πραγματικών στοιχείων της ασφαλιστικής σύμβασης που συμφωνούνται μεταξύ του Συμβαλλόμενου και της Εταιρίας.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: 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. Το Συμβαλλόμενο
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βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση
τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
ΤΡΙΤΟΣ: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από το Συμβαλλόμενο, τον Ασφαλισμένο, το δικαιούχο του
ασφαλίσματος ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους ή τους εκπροσώπους
τους ή τους τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης, το οποίο
ενδέχεται να δικαιούται αποζημιώσεως από τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ασφαλιστήριο.
Για τους σκοπούς του παρόντος ασφαλιστηρίου, δεν θεωρείται Τρίτος:
i. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση έργου ή μαθητείας ή σχέση
εξαρτημένης εργασίας, αλλά μόνο στο βαθμό που η ζημία σχετίζεται με την ιδιότητά του αυτή.
ii. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που με οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για λογαριασμό του Ασφαλισμένου σε σχέση
με το Ζημιογόνο Γεγονός.
iii. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που άμεσα ή έμμεσα ανήκει, ελέγχεται, λειτουργεί ή διοικείται από
τον Ασφαλισμένο ή τον Συμβαλλόμενο.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε
ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή
ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων
ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά
τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της
δημόσιας τάξης.

4. Γενικές Εξαιρέσεις
 παρούσα ασφάλιση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ευθύνη του Ασφαλισμένου που εν όλω ή εν μέρει, δηλαδή έστω
H
και με τη συνδρομή άλλων αιτίων, προκλήθηκε ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε γεγονός
ή στοιχείο που περιλαμβάνεται στα κατωτέρω άρθρα 4.1 έως 4.27:
4.1. Πόλεμος
Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο
πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) καθώς και ζημιά οποιουδήποτε αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής
της δημόσιας αρχής.
4.2. Κοινωνικές και Πολιτικές Ταραχές - Τρομοκρατικές ενέργειες
α) Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες), ανταρσία, στρατιωτική
ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη
σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα
που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.
β) Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της
αμέσως προηγούμενης παραγράφου α).
 ε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας
Σ
εξαίρεσης κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημιά
καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλισμένος.
4.3. Πύραυλοι ή βλήματα
Ζημία Τρίτου προξενούμενη από οποιουδήποτε είδους πυραύλους ή βλήματα.
4.4. Μόλυνση/ρύπανση του περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική ευθύνη
H εκ της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής ή άλλης διεθνούς νομοθεσίας προβλεπόμενη ευθύνη, υποκειμενική ή

αντικειμενική, που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή Ζημία Τρίτων, ή του
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων, της ατμόσφαιρας, των φυσικών οικότοπων, της χλωρίδας, της πανίδας
και του περιβάλλοντος εν γένει, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία, ή που απορρέει από την μη πρόληψη τέτοιας
μόλυνσης ή ρύπανσης ή Ζημίας Τρίτου.
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4.5. Ιονίζουσες ακτινοβολίες – Πυρηνικά – Ραδιενέργεια
Υλικά πυρηνικών όπλων ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους, ακτινοβολίες
ιόντων, μόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή απόρριμμα ή κατάλοιπο καύσης
πυρηνικού καυσίμου ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους. Σε ό,τι αφορά αυτή
την εξαίρεση και μόνο, καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη/διεργασία (process) πυρηνικής σχάσης ή
απλής σύντηξης.
4.6. Ηλεκτρονικά Δεδομένα/Ζημιές Κυβερνοχώρου (Cyber Risks)
Ζημία Τρίτου που απορρέει από ή σχετίζεται με ή είναι αποτέλεσμα:
(i) κακόβουλου λογισμικού κάθε είδους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά-και όχι περιοριστικά- ιών,
(ii) 
πρόσβασης και χρήσης των ηλεκτρονικών/πληροφοριακών συστημάτων από οποιονδήποτε τρίτο
(μισθωτό ή μη του Ασφαλισμένου) που δεν είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο από τον Ασφαλισμένο,
συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως που η Ζημιά Τρίτου προκλήθηκε ηθελημένα από δόλιες ή
τρομοκρατικές ενέργειες ή/και πράξεις οργανωμένης δολιοφθοράς.
4.7. Όρος Διεθνών Κυρώσεων
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, η
Εταιρία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη για την πληρωμή αποζημίωσης στο μέτρο που η παροχή αυτής
της κάλυψης ή η πληρωμή αποζημίωσης θα εκθέσει την Εταιρία σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που
επιβάλλεται από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, νόμους
ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
4.8 Εσκεμμένες πράξεις ή παραλείψεις
Για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά που οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή εσκεμμένη παράλειψη του Ασφαλισμένου
που η συνέπειά της μπορεί εύλογα να αναμένεται, λόγω της φύσης και των περιστατικών μιας τέτοιας πράξης ή
παράλειψης.
4.9 Ευθύνη Εργοδότη
Οποιαδήποτε εκ του νόμου ευθύνη βάσει της οποίας ο Ασφαλισμένος ή ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να
καταβάλει αποζημίωση σε οποιονδήποτε ο οποίος έχει μαζί του άμεση ή έμμεση σχέση εξαρτημένης εργασίας και
δη λόγω της σχέσεως αυτής, περιλαμβανομένης και της σχέσεως εκ δανεισμού εργασίας.
4.10. Συμβατικές υποχρεώσεις - αποθετικές ζημιές - αμιγώς οικονομικές ζημιές
Αξιώσεις Τρίτου που δεν εμπίπτουν στους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου, όπως είναι αυτές που απορρέουν
από τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων ή από ευθύνη που ανέλαβε ο Ασφαλισμένος συμβατικά και δεν θα
είχε χωρίς τη συμβατική ανάληψη ευθύνης, ή οι κάθε είδους αποθετικές ζημιές ή οι αμιγώς οικονομικές ζημιές,
ήτοι αυτές που δεν συνδέονται με Ζημιά Τρίτου και οποιεσδήποτε έμμεσες ή μελλοντικές οικονομικές ζημιές ως
επακόλουθες του Ζημιογόνου Γεγονότος συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας κερδών.
4.11 Περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας Τρίτων υπό τον έλεγχο/εποπτεία του Ασφαλισμένου
Για Υλική Ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν θεωρείται Τρίτος βάσει των
όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου ή που ανήκει σε Τρίτο αλλά έχει μισθωθεί ή ενοικιασθεί ή με σύμβαση
leasing παραχωρηθεί στον Ασφαλισμένο, ή βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ή την φύλαξη ή την φροντίδα ή την
εποπτεία ή γενικότερα στην κατοχή του Ασφαλισμένου ή του Συμβαλλόμενου ή των προστηθέντων τους.
4.12 Δόνηση, εξασθένιση ή μετακίνηση υποστηρίγματος ή εδάφους
Για Ζημιά Τρίτου που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από δόνηση ή μετακίνηση ή εξασθένιση υποστηρίγματος ή
του εδάφους.
4.13. Ευθύνη από όχημα, τρένο, πλοίο, πλωτό ή εναέριο μέσο
Για εκ του νόμου αστική ευθύνη που απορρέει από την ιδιοκτησία, χρήση, κατοχή, συντήρηση ή μεταφορά από τον
Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του: αεροπλάνων ή άλλων σκαφών αέρος, σκαφών ή πλοίων που βρίσκονται
ή κινούνται σε επαφή με το νερό, σκάφους τύπου hovercraft, οχήματος πάσης φύσεως αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου, τρένου.
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4.14 Εργασίες ανακαίνισης, μετατροπής, επέκτασης ή επισκευής
Για Ζημιά Τρίτου που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από εργασίες ανακαίνισης, μετατροπών, επεκτάσεων ή
επισκευών, ΕΚΤΟΣ από εργασίες επισκευής και συντήρησης που αντιστοιχούν σε συνολική απασχόληση όχι
μεγαλύτερη των (7) ημερομισθίων, δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό κτιρίου και δεν γίνεται χρήση ανοιχτής
φλόγας (κοπή, συγκόλληση), πάντα ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο
για την εργασία μέτρα προστασίας.
4.15. Φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση φορτίου
Ζημία Τρίτου που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή
αποθήκευση φορτίου και γενικώς πραγμάτων από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του.
4.16. Ζημίες στα ίδια τα προϊόντα/έργα/εργασία του Ασφαλισμένου - Ακαταλληλότητα και ανάκληση
προϊόντων - Σύνδεση/ανάμιξη/κατεργασία/επεξεργασία προϊόντων - Έξοδα εξαγωγής και
επανεγκατάστασης προϊόντων
Ζημία Τρίτου σε οποιοδήποτε προϊόν που προμήθευσε, έργο που κατασκεύασε ή συμβατική εργασία που
εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος, που προκλήθηκε από οποιοδήποτε ελάττωμα υπήρχε στα ανωτέρω προϊόντα ή
στις υπηρεσίες του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για ζημίες λόγω της ακαταλληλότητας των
παραπάνω να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο/υποσχόμενο σκοπό τους.
 όστος ανάκλησης, αφαίρεσης, επισκευής, μετατροπής, αντικατάστασης ή αποκατάστασης οποιουδήποτε
Κ
προϊόντος που προμήθευσε, έργου που κατασκεύασε, ή συμβατικής εργασίας που εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος,
οι οποίες καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας οποιουδήποτε ελαττώματος ενυπήρχε στα παραπάνω ή της
ακαταλληλότητας των παραπάνω να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό τους.
 ημία Τρίτου που προκλήθηκε από τη σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων γενικώς
Ζ
καθώς και για τα έξοδα εξαγωγής και επανεγκατάστασης προϊόντων.
4.17 Αμίαντος
Για οποιαδήποτε Ζημία Τρίτου είναι άμεσα ή έμμεσα επακόλουθο ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αμίαντο
ή οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
4.18 Μούχλα
Για Ζημιά Τρίτου σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με μούχλα.
4.19 Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια
Για οποιαδήποτε απαίτηση για βλάβη ή ζημιά ή έξοδα που σχετίζονται με πραγματικούς ή πιθανούς αιτιολογικούς
παράγοντες (πχ μολυσματικές πρωτεΐνες “prions”) και οποιεσδήποτε σχετιζόμενες πιθανές ασθένειες στο φάσμα
της Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) όπως, για παράδειγμα, Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια
των Βοοειδών (ΣΕΒ) ή νέα μορφή της νόσου Creutzfeld-Jakob (vCJD).
4.20 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Από κάθε επαγγελματικό λάθος, παράλειψη ή συμβουλή που προέρχεται από την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του Ασφαλισμένου και των προστηθέντων του (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).
Από την επαγγελματική ιδιότητα του Ασφαλισμένου δηλαδή την παροχή οδηγιών, συμβουλών, σχεδίων,
συνταγών, προδιαγραφών ή πιστοποιητικών.
4.21 Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο/Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (ElectroMagneticField - EMF)
Απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από ή είναι συνέπεια ασθένειας ή οποιασδήποτε σωματικής ή μη διαταραχής
της ανθρώπινης υγείας, ή που οφείλεται σε μείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, αν αυτή η απώλεια
ή ζημιά προκαλείται από ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και/ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία οποιουδήποτε είδους,
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και/ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπονται
από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή από προϊόν οποιουδήποτε είδους που τροφοδοτείται και
λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.
4.22 Υποχρεωτική Ασφαλιστική Κάλυψη
Ευθύνη αναφορικά με αξιώσεις για τις οποίες ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί σε ισχύ
άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
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4.23 Ηθική Βλάβη χωρίς να είναι αποτέλεσμα Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημίας
Οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, εφ’ όσον η ευθύνη αυτή δεν είναι
αποτέλεσμα Ζημίας Τρίτου. Διευκρινίζεται ότι εφόσον η ηθική βλάβη του ζημιωθέντος Τρίτου ή η ψυχική οδύνη
των δικαιουμένων τη σχετική χρηματική ικανοποίηση λόγω θανάτου του Τρίτου, επήλθε ως αποτέλεσμα
καλυπτόμενης από το παρόν ευθύνης του Ασφαλισμένου για Ζημιά Τρίτου, η ευθύνη του Ασφαλισμένου για τη
χρηματική ικανοποίηση καλύπτεται από την Εταιρία βάσει των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.
4.24 
Πτώχευση – Έξοδα Ποινικών Διαδικασιών - Πρόστιμα - Χρηματικές Ποινές - Ανειλημμένες
Υποχρεώσεις
Για την εκ του νόμου αστική ευθύνη που θα προκύπτει για πρόστιμα, χρηματικές ποινές οποιουδήποτε είδους
ανειλημμένες από τον Ασφαλισμένο υποχρεώσεις αποζημίωσης, αξιώσεις που σχετίζονται με οποιονδήποτε
τρόπο με πτώχευση του Ασφαλισμένου, ευθύνη προκύπτουσα από ποινικές διαδικασίες (εξαγορά ποινής, έξοδα
ποινικής δίκης, αξιώσεις πολιτικής αγωγής κλπ).
4.25 Ανωτέρα Βία
Ζημία Τρίτου συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με γεγονότα σεισμού, πλημμύρας, θύελλας-καταιγίδας, χαλαζιού,
χιονιού, βάρους χιονιού, ηφαιστειακής εκρήξεως ή άλλου βίαιου φυσικού φαινομένου, καθώς και με τυφώνα,
ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής διαταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινόμενων που
προαναφέρθηκαν ή άλλης αιτίας που μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία.
4.26 Ευθύνη διευθυντών και στελεχών - Λάθη και Παραλείψεις
Αξιώσεις Τρίτων που μπορούν να καλυφθούν από ασφαλιστικές συμβάσεις καλύψεως ευθύνης μελών

διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών (Directors and Officers Liability) και/ή καλύψεως λαθών
και παραλείψεων (Errors and Omissions).
4.27 ΗΠΑ - Καναδάς - Αυστραλία
Αξιώσεις Τρίτων οι οποίες εγείρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά ή στην Αυστραλία.

5. Γενικές Ρήτρες
5.1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με την από μέρους της Εταιρίας αποδοχή της αίτησης – πρότασης του
Συμβαλλόμενου. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να συντάξει την πρόταση με εξαιρετική προσοχή, επιμέλεια, καλή πίστη
και ειλικρίνεια και έχει την υποχρέωση να δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι αντικειμενικά
ουσιώδες για την εκτίμηση του Ασφαλιστικού Κινδύνου.
5.2 Δήλωση από τον Συμβαλλόμενο των στοιχείων που είναι ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου
Αν η Εταιρία δεν έλαβε γνώση στοιχείων ή περιστατικών που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του
Ασφαλιστικού Κινδύνου, χωρίς υπαιτιότητα δική της ή του Συμβαλλόμενου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση
ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων
ή περιστατικών.
 ε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος παρέβη από αμέλεια την υποχρέωσή του να δηλώσει τα στοιχεία και
Σ
περιστατικά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Εταιρία έχει τα ίδια παραπάνω δικαιώματα και επιπλέον,
εάν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης, το ασφάλισμα μειώνεται
κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν η Εταιρία είχε
λάβει γνώση των στοιχείων αυτών.
 ε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος παρέβη από δόλο την υποχρέωσή του να δηλώσει τα στοιχεία και
Σ
περιστατικά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με
άμεσα αποτελέσματα, μέσα σε ένα μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτής της παράβασης. Σε περίπτωση που
επέλθει ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μέσα στην προθεσμία αυτή, απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή
του ασφαλίσματος και ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της Εταιρίας.
 Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μέχρι το χρόνο που επήλθαν τα αποτελέσματα
Η
της καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση παράβασης με υπαιτιότητα (αμέλεια ή δόλο) του Συμβαλλόμενου
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και επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, πριν υπάρξει καταγγελία της σύμβασης από την Εταιρία ή πριν
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα
μέχρι το χρόνο επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου.
5.3 Έναρξη και διάρκεια της σύμβασης - Διακανονισμός ασφαλίστρων
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν από την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της
τμηματικής καταβολής, εφόσον έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων να γίνεται τμηματικά σε δόσεις.
Η κάλυψη αρχίζει τον ακριβή χρόνο που προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης με την προϋπόθεση πάντοτε
ότι έχει εισπραχθεί από την Εταιρία το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση των τμηματικά καταβαλλομένων
ασφαλίστρων.
 άν έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων σε δόσεις και έχει καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση, η
Ε
καθυστέρηση της καταβολής κάθε επόμενης ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία
να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται
ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο ενός μήνα από την
κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης.
 άν έχει συμφωνηθεί η καταβολή των ασφαλίστρων σε δόσεις και έχει καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση,
Ε
τότε, εφ’ όσον η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε καταβολή ασφαλίσματος και το ύψος του ασφαλίσματος
υπερβαίνει το σύνολο των έως τότε καταβληθέντων ασφαλίστρων, οι υπόλοιπες δόσεις ασφαλίστρων καθίστανται
αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Η Εταιρία θα δικαιούται να καταβάλει στον δικαιούχο του ασφαλίσματος το
ποσό που θα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το καταβλητέο ασφάλισμα τα ασφάλιστρα που κατέστησαν κατά
το προηγούμενο εδάφιο ληξιπρόθεσμα.
 είσπραξη ασφαλίστρου από την Εταιρία δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο εκτός από το ειδικό έντυπο απόδειξης
Η
της Εταιρίας, που θα έχει υπογραφεί νόμιμα.
5.4 Λήξη της σύμβασης
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα αποκλείεται.
5.5 Επίταση του Ασφαλιστικού Κινδύνου
Στη διάρκεια της σύμβασης, ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε 14 ημέρες
από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του
Ασφαλιστικού Κινδύνου σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
 Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να
Η
ζητήσει την τροποποίησή της. Όσα προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 5.2 εφαρμόζονται και στην επίταση του
Ασφαλιστικού Κινδύνου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.
5.6 Μείωση του Ασφαλιστικού Κινδύνου
Αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιαστικά, ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του
ασφαλίστρου. Αν η Εταιρία αρνηθεί τη μείωση ή δεν απαντήσει στο σχετικό αίτημα για διάστημα πέραν του μηνός
από της υποβολής του, ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.
5.7 Έλλειψη του Ασφαλιστικού Κινδύνου
Αν η Εταιρία κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι αποκλειόταν η δυνατότητα επέλευσης του Ασφαλιστικού
Κινδύνου, ο Συμβαλλόμενος δεν υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίστρου. Αν ο Συμβαλλόμενος ή ο
Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της ασφάλισης, γνώριζε ότι ο Ασφαλιστικός
Κίνδυνος είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση
του Ασφαλιστικού Κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της Ασφαλιστικής Περιόδου
5.8 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
α) να συμμορφώνεται με κάθε κανόνα αναγκαστικού δικαίου, προδιαγραφή, ισχύοντα κανονισμό, μέτρα ασφαλείας
και γενικώς με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σχετικά με την ασφάλεια και
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νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητάς του, να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις της
Εταιρίας και να διατηρεί όλον τον πάγιο εξοπλισμό του σε κανονική κατάσταση συντηρήσεως.
β) να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποτροπή της επέλευσης Ζημιογόνου Γεγονότος, ενεργώντας σαν να
ήταν ανασφάλιστος.
5.9 Αλλαγή στο καθεστώς ιδιοκτησίας ή στον έλεγχο του Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση αλλαγής στο καθεστώς ιδιοκτησίας ή στον έλεγχο (είτε οικονομικό είτε άλλο) του Ασφαλισμένου,
είτε εκ του νόμου είτε με εκούσια πράξη εκ μέρους του Ασφαλισμένου είτε με συγχώνευση, αγορά ή πώληση
περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της θέσεως του
Ασφαλισμένου σε εκκαθάριση, τότε από τη χρονική στιγμή που τελέσθηκε η αλλαγή αυτή η κάλυψη του παρόντος
ασφαλιστηρίου θα παύσει για τις αξιώσεις Τρίτων που θα εγερθούν για πρώτη φορά μετά από την αλλαγή αυτή,
εκτός εάν ο Ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως στη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.
5.10 Έγερση Αξίωσης Τρίτου
Για τους σκοπούς του παρόντος ασφαλιστηρίου, μια αξίωση Τρίτου θεωρείται ότι έχει εγερθεί αφότου στον
Συμβαλλόμενο και/ή στον Ασφαλισμένο και/ή στον αντιπρόσωπο ή στον εκπρόσωπό του για πρώτη φορά:
i. περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφη αξίωση για την αποκατάσταση Ζημιάς Τρίτου, ή
ii. περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η πρόθεση οποιουδήποτε Τρίτου να προβεί στην έγερση
αξιώσεως κατά του Ασφαλισμένου
Ως έγερση της αξίωσης θεωρείται οποιοδήποτε από τα ανωτέρω προηγηθεί χρονικά.
5.11 Έγερση Αξιώσεως κατά περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένων ή Έγερση Σειράς Αξιώσεων
Η έγερση μιας αξιώσεως κατά περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένων (εφ’ όσον προβλέπονται στον Πίνακα
Ασφάλισης) ή η έγερση Σειράς Αξιώσεων, δεν θα συνεπάγεται την αύξηση του Ορίου Ευθύνης ανά Ζημιογόνο
Γεγονός, όπως αυτό προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
5.12 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου/Συμβαλλόμενου σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως Τρίτου
Προϋπόθεση της ευθύνης της Εταιρίας βάσει της παρούσας σύμβασης, είναι ότι μόλις εγερθεί αξίωση Τρίτου
με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 5.11, ή περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του
Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου οποιοδήποτε γεγονός, περίσταση ή συμβάν που θα μπορούσε εύλογα
να αποτελέσει Ζημιογόνο Γεγονός και αιτία εγέρσεως μιας αξίωσης για την αποκατάσταση Ζημιάς Τρίτου
οποτεδήποτε στο μέλλον.
ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος:
α) θ
 α ειδοποιήσει την Εταιρία εγγράφως το ταχύτερο δυνατό και πάντως μέσα σε οκτώ ημέρες το αργότερο
και θα δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις
συνέπειες της επέλευσης του Συμβάντος που ζητάει η εταιρία. Ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος δεν
μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια της επέλευσης του Συμβάντος και/ή της εγέρσεως αξιώσεως Τρίτου, αν τούτο
οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.
β) θα ανακοινώνει και θα αποστέλλει αμέσως στην Εταιρία κάθε αγωγή ή απαίτηση ή γνωστοποίηση ή κλήση
ή οποιοδήποτε δικόγραφο ή γενικά έγγραφο του οποίου λαμβάνει γνώση και σχετίζεται με την αξίωση του
Τρίτου.
γ) θα συνεργασθεί με την Εταιρία και, κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας, θα απαντήσει πλήρως σε ερωτήσεις,
ενόρκως εάν χρειασθεί, αντιπροσώπου της Εταιρίας και θα παραστεί σε ακροαματικές διαδικασίες, καταθέσεις
και δίκες και θα βοηθά σε τυχόν εξώδικο συμβιβασμό, στη συλλογή και παροχή αποδεικτικών στοιχείων, στην
εξασφάλιση παρουσίας μαρτύρων και στην άσκηση κάθε δικονομικού μέσου, καθώς επίσης και στην παροχή
γραπτής δήλωσης ή δηλώσεων στους αντιπροσώπους της Εταιρίας και θα έχει συναντήσεις μαζί τους με
σκοπό την έρευνα και/ή την υπεράσπιση και όλα αυτά χωρίς επιβάρυνση της Εταιρίας. Γενικά, ο Ασφαλισμένος
ή/και ο Συμβαλλόμενος υποχρεούνται να παράσχουν στην Εταιρία, στους νομικούς συμβούλους και σε κάθε
συνεργάτη της, κάθε συνδρομή για την απόκρουση της αξιώσεως του Τρίτου. Εάν ο Ασφαλισμένος ή/και ο
Συμβαλλόμενος δεν παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Εταιρία, κατά τα ως άνω, αυτή απαλλάσσεται
της ευθύνης της εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου.
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δ) θα ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας, θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή μείωση των
συνεπειών του Ζημιογόνου Γεγονότος και θα ασκεί κάθε συμβατικό και νόμιμο δικαίωμά του για να απορριφθεί
ή να μειωθεί το ύψος της αξιώσεως του Τρίτου.
ε) 
δεν θα αποδέχεται οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση, ούτε θα διαπραγματεύεται, ομολογεί,
προσφέρει, υπόσχεται ή πληρώνει με αφορμή οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε αξίωση, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Τυχόν παραβίαση από τον Ασφαλισμένο της υποχρεώσεώς
του αυτής συνεπάγεται άνευ ετέρου την απαλλαγή της Εταιρίας από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε
ποσού βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου.
5.13 Ενέργειες της Εταιρίας σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου από το παρόν ασφαλιστήριο Ασφαλιστικού Κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται
να αποκρούσει η ίδια κάθε αξίωση Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, ή να παρέμβει υπέρ του Ασφαλισμένου
στην απόκρουση της αξιώσεως Τρίτου, ακόμη και εάν οι ισχυρισμοί της αξιώσεως είναι αβάσιμοι, ψευδείς ή
δόλιοι. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει με τους νομικούς συμβούλους και/ή πραγματογνώμονες της επιλογής
της την απόκρουση ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και αρχής οποιασδήποτε αξιώσεως Τρίτου στο όνομα και για
λογαριασμό του Ασφαλισμένου, επιλέγοντας τις ενέργειες που κρίνει ότι πρέπει να λάβουν χώρα, προς όφελος
του Ασφαλισμένου και με σκοπό την βέλτιστη διευθέτηση της αξιώσεως του Τρίτου.
5.14 Διακανονισμός αξιώσεως Τρίτου
Η Εταιρία έχει δικαίωμα εφ’ όσον επέλθει καλυπτόμενος Ασφαλιστικός Κίνδυνος, να συμβιβάσει οποιαδήποτε
αξίωση Τρίτου, αλλά η Εταιρία δεν θα προβαίνει στην ικανοποίηση συμβιβαστικά οποιασδήποτε αξίωσης Τρίτου
χωρίς τη συναίνεση του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να συναινέσει σε συμβιβασμό
που προτείνει η Εταιρία και επιλέξει να αντιδικήσει ή να συνεχίσει δικαστικό αγώνα σχετικά με την αξίωση αυτή,
τότε η ευθύνη της Εταιρίας για την αξίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο θα μπορούσε η αξίωση
να έχει διακανονιστεί συμβιβαστικά.
5.15 Καταβολή του Ορίου Ευθύνης στον Ασφαλισμένο
Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε, σχετικά με την καλυπτόμενη βάσει του παρόντος εγερθείσα αξίωση Τρίτου ή
Τρίτων, να καταβάλει στον Ασφαλισμένο το ποσό του Ορίου Ευθύνης που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης
(μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού ή ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν ήδη από την Εταιρία ως αποζημίωση
του Τρίτου) ή οποιοδήποτε χαμηλότερο ποσό με το οποίο δύναται να διευθετηθεί/συμβιβαστεί μια τέτοια αξίωση ή
αξιώσεις. Εφ’ όσον λάβει χώρα τέτοια καταβολή από τον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής δεν θα έχει καμία απολύτως
περαιτέρω ευθύνη αναφορικά με αυτήν την αξίωση ή τις αξιώσεις, διατηρώντας όμως σε κάθε περίπτωση το
δικαίωμά του:
(i) ν α επιχειρήσει να επανεισπράξει από οποιοδήποτε τυχόν ευθυνόμενο μέρος οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε στον
Ασφαλισμένο, υποκαθιστάμενος στα σχετικά έναντι τρίτων δικαιώματα και τις απαιτήσεις του Ασφαλισμένου,
(ii) να αξιώσει από τον Ασφαλισμένο την επιστροφή σε αυτόν οποιουδήποτε τμήματος του ποσού που κατέβαλε
στον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και που τελικώς ο Ασφαλισμένος δεν κατέβαλε στον
Τρίτο, του Τρίτου παραιτηθέντος οριστικώς από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση κατά του Ασφαλισμένου για
την σχετική Ζημία του.
5.16 Καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρία απευθείας στον Τρίτο
Σε περίπτωση καταβολής της αποζημιώσεως από την Εταιρία απ’ ευθείας στον Τρίτο που προέβαλε αξίωση, ο
Ασφαλισμένος, εφ’ όσον του ζητηθεί από την Εταιρία εγγράφως, θα καταβάλει στην Εταιρία, εντός δέκα ημερών,
το μέρος των δικαστικών δαπανών του Τρίτου και της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην Απαλλαγή. Όμως, είτε
ατομικά είτε συνδυασμένα, οι συνολικές καταβολές που θα ζητηθούν από τον Ασφαλισμένο για κάθε αξίωση ή
Σειρά Αξιώσεων δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της Απαλλαγής που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
5.17 Απαλλαγή της Εταιρίας από τις υποχρεώσεις της σε περίπτωση έγερσης απαίτησης για ικανοποίηση
ψευδούς ή δόλιας αξίωσης Τρίτου
Εάν ο Ασφαλισμένος ζητήσει την ικανοποίηση αξιώσεως Τρίτου ενώ γνωρίζει ότι αυτή είναι ψευδής ή δόλια,
όσον αφορά το ύψος της ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της, ή εάν συνεργήσει στην έγερση τέτοιας αξιώσεως από
Τρίτον, ο Ασφαλιστής θα απαλλάσσεται κάθε υποχρεώσεώς του από το παρόν Ασφαλιστήριο.
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5.18 Δικαστική αντιδικία επί της αξιώσεως Τρίτου
Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας επί της αξιώσεως Τρίτου και εφ’ όσον δεν έχει επιτευχθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο η ικανοποίηση της αξιώσεως Τρίτου συμβιβαστικά, η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με το παρόν
ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις κατά του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τους
νόμους και από τα κρατικά δικαστήρια της χώρας δικαιοδοσίας που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και
όχι για αποφάσεις που εκδόθηκαν αλλού ή από άλλα δικαστήρια ούτε για αποφάσεις ή διαταγές που εκδόθηκαν
από τα ανωτέρω δικαστήρια για την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων που εκδόθηκαν αλλού ούτε κατόπιν
συμφωνίας αμοιβαιότητας ούτε άλλως πως. Συμφωνείται ότι το ασφάλιστρο για αυτό το ασφαλιστήριο έχει
υπολογισθεί ειδικά για τις καλυπτόμενες δικαιοδοσίες και δεν έχει καταβληθεί τίμημα για αξιώσεις που μπορεί
να εγερθούν ή να κριθούν βάσει οποιουδήποτε άλλου δικαίου ή από τη δικαιοδοσία οποιωνδήποτε άλλων
δικαστηρίων.
5.19 Εκκαθάριση ασφαλίστρων – Τήρηση αρχείου
Eάν τα ασφάλιστρα του παρόντος ασφαλιστηρίου έχουν υπολογισθεί με βάση τους προσωρινούς υπολογισμούς
και τις εκτιμήσεις του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να τηρεί ένα
πλήρως ενημερωμένο αρχείο που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία και να επιτρέπει στην Εταιρία
ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της να ελέγχει το αρχείο αυτό καθώς και τα λογιστικά βιβλία και λοιπά
έγγραφα του Ασφαλισμένου που σχετίζονται με την παρούσα ασφάλιση. Ο Ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε
προθεσμία ενός μηνός από την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου να παρέχει τις αναγκαίες για τον πιο πάνω
έλεγχο διευκολύνσεις και διευκρινίσεις καθώς και όλα τα αιτηθέντα από την Εταιρία στοιχεία και πληροφορίες.
Στη συνέχεια τα ασφάλιστρα για την λήξασα Ασφαλιστική Περίοδο θα αναπροσαρμόζονται και η τυχούσα
προκύπτουσα διαφορά, ανάλογα με την περίπτωση, θα καταβάλλεται από ή θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο
ή στο Συμβαλλόμενο, λαμβανομένου όμως σε κάθε περίπτωση του ελαχίστου ασφαλίστρου για την παρούσα
σύμβαση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Συμβαλλομένου.
5.20 Επιθεώρηση του κινδύνου
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει οποτεδήποτε το επιθυμεί τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου.
Αν ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος αρνούνται την επιθεώρηση, ή την καθιστούν αδύνατη ή δύσκολη
αδικαιολόγητα, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
μετά την παρέλευση 15 ημερών από τότε που περιήλθε αυτή στο Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλισμένο.
5.21 Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά από Ζημιά
Μετά από ζημιά η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται μετά την παρέλευση 30 ημερών από την κοινοποίησή της στο Συμβαλλόμενο. Ο Συμβαλλόμενος
έχει αντίστοιχο δικαίωμα καταγγελίας.
5.22 Παράλληλη ασφάλιση
Αν ο κίνδυνος που ασφαλίζεται με το παρόν ασφαλιστήριο είναι επίσης ασφαλισμένος με άλλα ασφαλιστήρια, ο
Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό στην Εταιρία, καθώς και το ασφαλιστικό ποσό κάθε
μιας από αυτές τις ασφαλίσεις. Οι ασφαλίσεις με άλλες εταιρίες, αν δεν γίνει αντίθετη συμφωνία, θα θεωρούνται
πάντα ότι συναποτελούν μία κάλυψη και καλύπτουν ένα ενιαίο κίνδυνο με αυτόν που ασφαλίζεται με το παρόν,
όποια και αν είναι η χρονολογία τους, κάθε δε ζημιά που θα επέλθει όσο αυτές είναι σε ισχύ, θα κατανέμεται μεταξύ
όλων των ασφαλιστών ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στον κίνδυνο. Αν ο Συμβαλλόμενος δεν
γνωστοποιήσει στην Εταιρία την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, το
ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.
 ν ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος παραλείψουν να γνωστοποιήσουν τις άλλες ασφαλίσεις με δόλο, η
Α
Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε που έλαβε γνώση του
γεγονότος και απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή του ασφαλίσματος, αν η ασφαλιστική περίπτωση
επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημιά
της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αμέσως και η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στο μέχρι τότε διάστημα.
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5.23 Ασφαλιστική υποκατάσταση
Εάν η Εταιρία καταβάλει αποζημίωση βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου, η Εταιρία υποκαθίσταται στα

δικαιώματα και τις αξιώσεις που τυχόν έχει ο Ασφαλισμένος κατά οποιουδήποτε προσώπου για τη ζημιά Τρίτου
που αποζημιώθηκε από την Εταιρία. Αυτά τα δικαιώματα και αξιώσεις του Ασφαλισμένου περιέρχονται στην
Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται
να διαφυλάξει αυτά τα δικαιώματα και τις αξιώσεις πριν περιέλθουν στην Εταιρία και, μετά την καταβολή της
αποζημιώσεως από την Εταιρία, να παράσχει σε αυτήν κάθε διευκόλυνση και συνδρομή για τη διατήρηση και
άσκησή τους. Τυχόν πράξη ή παράλειψη του Συμβαλλόμενου και/ή του Ασφαλισμένου με την οποία αυτά
τα δικαιώματα και οι αξιώσεις βλάπτονται ή καταργούνται συνεπάγεται την Απαλλαγή της Εταιρίας από την
υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος, εάν δε αυτή έχει ήδη λάβει χώρα ο Aσφαλισμένος θα υποχρεούται στην
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς της εταιρίας.
5.24 Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν
θα προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο και τα δύο μέρη υποβάλλονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και
δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
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