Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικών Προγραμμάτων Κλάδου Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ

1. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Αρχθγοφ Οικογζνειασ
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Η θάιπςε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αζηηθή επζύλε πνπ έρεη έλαο νηθνγελεηάξρεο γηα ελδερφκελα αηπρήκαηα (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο
δεκίεο), πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε ηξίηνπο, απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ησλ παηδηψλ ηνπ, ησλ νηθηαθψλ
βνεζψλ ηνπ, ηνπ θεπνπξνχ ηνπ, θ.ιπ.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Δπηπξφζζεηα κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ πξφζζεηα πξφζσπα ή θαη θαηνηθίδηα δψα (Ωο απαζρνινχκελα άηνκα ζεσξνχληαη νη κφληκνη
ππάιιεινη, νη βνεζνί θ.ι.π..)
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

2. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Διαχειριςτι Κοινόχρθςτων Χώρων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Με ηελ θάιπςε απηή αζθαιίδεηαη ε επζύλε ηωλ δηαρεηξηζηώλ πνιπθαηνηθίαο, γηα ζωκαηηθέο βιάβεο ή πιηθέο δεκίεο, πνπ κπνξεί
λα πξνμελεζνύλ ζε ηξίηνπο είηε κέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο (είζνδνο, ηαξάηζα, θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ,
θ.ιπ.) είηε ζην πεδνδξφκην κπξνζηά ζην αθίλεην είηε απφ πηψζε εμσηεξηθψλ ζνβάδσλ, καξκάξσλ, θεξακηδηψλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,
θ.ιπ. Τξίηνη ζεσξνχληαη θαη νη κηζζσηέο ηνπ αζθαιηδφκελνπ αθίλεηνπ, ζπλήζσο κφλν γηα πεξηπηψζεηο ζσκαηηθψλ βιαβψλ.
Ο Γηαρεηξηζηήο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δελ ζεσξνχληαη ηξίηνη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θαιχπηνληαη
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

3. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Συντθρθτι Ανελκυςτιρων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ ζπληεξεηή ηνπ αλειθπζηήξα, απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα ζπκβνχλ απφ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηδφκελνπ αλειθπζηήξα ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν αζθαιηδφκελνο.
Γελ θαιχπηνληαη δεκίεο ζηνλ ίδην ηνλ αλειθπζηήξα απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Απαξαίηεηα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε
αζθαιηδνκέλσλ αλειθπζηήξσλ κε δηεπζχλζεηο θαη ηχπν ηνπ αλειθπζηήξα
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.



Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο

Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

4. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ενοικιαηόμενων Δωματίων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε γηα ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ (πειαηψλ-επηζθεπηψλ) απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα
ζπκβνχλ ζηνλ ρώξν ηωλ Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδωλ & Ελνηθηαδόκελωλ Δωκαηίωλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη
απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

5. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Επαγγελματικών Χώρων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε γηα ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ (πειαηψλ-επηζθεπηψλ) απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα
ζπκβνχλ ζηνλ Επαγγεικαηηθό Χώξν ηνπ αζθαιηζκέλνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ πξνζψπνπ) ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θαη γηα ηηο νπνίεο
επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

6. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Σχολείων – Παιδικών Στακμών - Εκπαιδευτθρίων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη έλαο ηδηνθηήηεο Σρνιήο ή ζύιινγνο ηωλ δηδαζθόληωλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ
(καζεηέο/ζπνπδαζηέο θαη ζηνπο ηξίηνπο) απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα ζπκβνχλ ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Φψξν ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.

Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

7. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Εςτιατορίων Ταβερνών
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη έλαο ηδηνθηήηεο Εζηηαηνξίνπ ή Ταβέξλαο απαηηήζεηο ηξίησλ (πειαηψλ) γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή
ζάλαην θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα πξνμελεζνχλ ιφγσ αηπρήκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θέληξνπ θαη γηα ηηο
νπνίεο επζχλεηαη ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

8. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Εργολάβων & Μθχανικών, Εργων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη έλαο Εξγνιάβνο ή Μεραληθόο απφ απαηηήζεηο ηξίησλ γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην θαη
πιηθέο δεκίεο ηπρφλ πξνμελεζνχλ θαζψο θαη ηνπ ηδηφθηεηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ πεξίνδν
ζπληήξεζεο εθφζνλ έρεη ζπκθσλεζεί , γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

9. Επαγγελματικι Αςφάλιςθσ Διαμεςολαβοφντων
Καιχπηεηαη ε Δπαγγεικαηηθή επζχλε ηνπ αζθαιηδφκελνπ (ΠΓ 190/2006, ΦΔΚ 196, άξζξν 4, παξ.ζη, ζε ελαξκφληζε κε ηελ θνηλνηηθή
νδεγία 2002/92/ΔΚ θαζψο θαη ηηο απφ 27/12/2011 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο γηα αλαπξνζαξκνγή νξίσλ θαη εθαξκνγή απηψλ απφ 01/01/2012) έλαληη ηξίησλ γηα νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζπλεπεία ιαζψλ ή/θαη
παξαιείςεσλ απφ ηελ παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ίδην ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, εμαηξέζεηο
θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Ιληεξζαιφληθα ΑΔΓΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα
ζπκβάληα ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη γηα ηα νπνία ζπκβάληα εγέξζε απαίηεζε απνδεκίσζεο απφ ηνλ αζθαιηδφκελν
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ (claims made basis)

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.

Όξηα:



Έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ (1.120.200 €) γηα θάζε απαίηεζε θαη ζπλνιηθά
Έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα επξψ (1.680.300 €) θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο.

Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

10. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Προϊόντοσ
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε Πξνϊόληωλ πνπ θέξεη ν Αζθαιηδφκελνο απφ απαηηήζεηο ηξίησλ γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην θαη πιηθέο
δεκίεο ηπρφλ πξνμελεζνχλ απνδεδεηγκέλα απφ νπνηαδήπνηε πξντφληα πνπ πνπιήζεθαλ, πξνκεζεχηεθαλ, επηζθεπάζηεθαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζπληεξήζεθαλ ή δνθηκάζηεθαλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν.
Αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ εθφζνλ ηα πξντφληα ηεινχλ ππν ηνλ έιεγρν θαη θαηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ δελ απνηεινχλ επζχλε
πξντφλησλ αιιά εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο θαιχςεσο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο.
Γηάδηθνη: Τα κέξε πνπ κπνξεί λα εκπιαθνχλ ζε κία απαίηεζε είλαη,
Ωο Δλαγφκελνη:







Ωο Δλάγνληεο:






Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο
Ο επηζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο
Ο εγθαηαζηάηεο ηνπ πξντφληνο
Ο ελδηάκεζνο (πρ εηζαγσγέαο, εμαγσγέαο, ή αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή)
Έλαο κεηαπσιεηήο
Έλαο πηζησηήο θάπνηνπ αγνξαζηνχ
Όινη ή νξηζκέλνη απφ ηνπο αλσηέξσ
Ο ηειηθφο αγνξαζηήο ή θαηαλαισηήο
Κάπνηνο ππάιιεινο γλσζηφο, ζπγγελήο ή άγλσζηνο πξνο ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή
Κάπνηνο ελδηάκεζνο ν νπνίνο απαηηεί γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ άιινπ πξνο ηνλ νπνίν είλαη ππεχζπλνο
Έλαο ππάιιεινο ηνπ ελδηάκεζνπ
Έλαο κεηαθνξέαο ή άιιν πξφζσπν ην νπνίν ερεη ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ πσιεηή

Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

11. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Τουριςτικών Επιχειριςεων
Με βάζε ην νδεγία 90/314 ηεο Δ.Δ & ηνπ ΠΓ 5.9.1996. & ΦΔΚ 225 11/9/2996 άξζξν 2 ,νξγαλσκέλν ηαμίδη νξίδεηαη θάζε ηαμίδη πνπ
ζπλδπάδεηε απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο παξνρέο πρ εηζηηήξην, κεηαθνξά, δηακνλή θιπ είηε ζπλνιηθά είηε ρσξηζηά ηηκνινγεκέλα. φπσο
ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη ζπκβφιαην Αζηηθήο επζχλεο (άξζξν 5) θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ πξναηξεηηθή ηαμηδησηηθή
αζθάιηζε (άξζξν 3).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ TOUR OPERATOR έλαληη ησλ ηαμηδησηψλ γηα,



Σσκαηηθέο Βιάβεο ή Υιηθέο δεκίεο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα Οξγαλσκέλσλ Ταμηδηψλ κέρξη € 75.000,00 αλά
ζπκβάλ θαη
€ 300.000,00 ζπλνιηθά γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο.

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.





Οη ηπρφλ Οηθνλνκηθέο απψιεηεο θαιχπηνληαη κέρξη € 15.000,00 αλά ζπκβάλ θαη € 60.000,00 ζπλνιηθά γηα ην ρξφλν
αζθάιηζεο.
Καιχπηεηαη ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ κε ην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ηαμίδεςαλ αξρηθά ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο
ηνπ νξγαλσηή ηαμηδηψλ. Η θάιπςε ζα είλαη κέρξη € 1.500,00 αλά ηαμηδηψηε θαη € 90.000,00 ζπλνιηθά αλά ζπκβάλ.
Τν ίδην φξην (€ 90.000,00) ζα ηζρχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Καιχπηεηαη επίζεο ε Αθεξεγγπφηεηα ηνπ
Τνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ, πνπ σο ζπλέπεηα ζα έρεη ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 12.000,00 αλά
ζπκβάλ θαη ζπλνιηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ.

Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

12. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Εκκζςεων & Συνεργείων οχθμάτων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε γηα ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ (πειαηψλ-επηζθεπηψλ) απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα
ζπκβνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία Εθζέζεωλ θαη Σπλεξγείνπ νρεκάηωλ απφ αηπρήκαηα πνπ ηπρφλ ζα πξνμελεζνχλ ζε ηξίηνπο θαη γηα ηηο
νπνίεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

13. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Επαγγελματιών (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, κλπ)
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε γηα ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ απφ Σσκαηηθέο Βιάβεο ή θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ ζα ζπκβνχλ απφ νπνηαδήπνηε







ακέιεηα, ζθάικα ή παξάιεηςε ηνπ ηαηξνχ, θαξκαθνπνηνχ, θιπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Λάζε ή/θαη παξαιήςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε νδεγηψλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο βνεζνχο ηνπ αζθαιηζκέλνπ
Αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ.
ζπλεπεία εζθαικέλεο παξαζθεπήο θαξκάθσλ ή
ιαλζαζκέλεο πψιεζεο, κε βάζε ηελ ηαηξηθή ζπληαγή
ιαλζαζκέλε εθηέιεζε νδεγηψλ

θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.

14. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Εορταςτικών Εκδθλώςεων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη ν αζθαιηζκέλνο γηα απαηηήζεηο ηξίησλ απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ
ζα πξνμελεζνχλ ιφγσ αηπρήκαηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο Οξγαλωηήο Ενξηαζηηθώλ Εθδειώζεωλ θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη
απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

15. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Θεάτρων & Κινθματογράφων
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη ν αζθαιηζκέλνο γηα απαηηήζεηο ηξίησλ απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ
ζα πξνμελεζνχλ ιφγσ αηπρήκαηνο ζηνλ ρώξν ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεάηξνπ ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη
απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

16. Γενικι Αςτικι Ευκφνθ Εταιριών Φφλαξθσ Security
Με ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Τξίησλ θαιχπηνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Λήπηε ηεο
Αζθάιηζεο (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ) έλαληη άιισλ πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ΑΠΟΓΔΓΔΙΓΜΔΝΑ ιφγσ θάπνηαο
πξάμεο ή θαη παξάιεςεο ηνπ έγηλε άζειά ηνπ (αθνπζίσο) ππαίηηνο λα πξνθιεζεί βιάβε (ηξαπκαηηζκφο ή ζάλαηνο) άιινπ πξνζψπνπ
(Φπζηθνχ) ή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιινπ πξνζψπνπ (Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ).
Καιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε πνπ θέξεη ν αζθαιηζκέλνο γηα απαηηήζεηο ηξίησλ απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην θαη πιηθέο δεκίεο, πνπ
ζα πξνμελεζνχλ ιφγσ αηπρήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα θχιαμεο ρψξσλ θαη γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα ν αζθαιηδφκελνο.
Καιχςεηο:
 Σσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαηνο θαη΄ άηνκν
 Υιηθέο δεκίεο
 Οκαδηθφ Αηχρεκα
 Αλψηαην φξην επζχλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.

Τα δε φξηα ησλ θαιχςεσλ θαζψο θαη φπνηα ηπρφλ επηπξφζζεηε παξνρή ή κεγαιχηεξα θεθάιαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν Γεληθήο
Αζηηθήο Δπζχλεο θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο νξηνζεηνχληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ζπλάξηεζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη εκπνξηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη εληχπσλ πνπ δηέπνληαη απηά πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία

Α Έκδοςη εντφπου (Ημερομηνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςησ του παρόντοσ εντφπου.

