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Τι είναι Ευθύνη; 

Ευθύνη είναι κάθε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη η οποία ζημιώνει τον άλλο. 

Συνεπώς όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση 

να τον αποζημιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα. 

Ασφαλίζεται η Ευθύνη; 

Η Εταιρία μας με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης 

έναντι τρίτων, έρχεται να καλύψει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του 

ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του 

Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν 

προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 

οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει 

αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της 

περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Τι Είναι η Εργοδοτική Ευθύνη;  

Εργοδοτική είναι η Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα 

άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού 

που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. 
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I .  ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός  30.000 50.000 100.000 150.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης 30.000 50.000 100.000 150.000 
Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 

Ε
Ι
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Ο
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Η
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Α

 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 160 210 265 460 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 160 210 265 460 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 180 240 320 460 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 145 180 240 320 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 145 180 240 320 
ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 145 180 240 320 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΜΑΙΕΥΤ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΙΑΤΡ 145 180 240 320 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ 145 180 240 320 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 145 180 220 290 
ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 180 240 320 460 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 180 240 320 460 
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 180 240 320 460 
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 145 180 240 320 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 145 180 240 320 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 
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Ανά απαίτηση 10% της ζημιάς min 200 500 750 1.000 

2)  Κάλυψ εις   
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του 
ασφαλιζόμενου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, (τη 
χειρουργική επέμβαση), τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές (σωματικές 
βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής 
βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι οποίες δηλωθούν και συμβούν εντός της περιόδου ισχύος 
της ασφαλιστικής κάλυψης. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 
 Νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

 Πρόταση ασφάλισης, με υπογραφή και σφραγίδα του ασφαλισμένου. 

 Καθαρό ιστορικό ζημιών. 

 Τα παραπάνω ασφάλιστρα επιβαρύνονται κατά 35%, για την κάλυψη ιατρών, που 
χρησιμοπούν συσκευές laser. 

4)  Εξα ιρέ σε ις  Ευθύνης Ιατρών 
Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά 
ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια 
κάποιου γεγονότος, όπως: 

4.1. Ειδική ευθύνη την οποία ο ασφαλισμένος ήθελε να αναλάβει, πέραν και καθ΄ 
υπέρβαση των επαγγελματικών καθηκόντων του όπως καθορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

4.2. Ανάληψη ευθύνης από τον Ασφαλισμένο, με συμφωνία, έστω και αν αυτή ανάγεται 
στα επαγγελματικά του καθήκοντα. 

4.3. Παράνομες επεμβάσεις ή χρήση και χορήγηση φαρμάκων και μεθόδων που δεν έχουν 
εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή και για κάθε θεραπεία, μελέτη και επέμβαση που 
βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο (κλινικές δοκιμές). 

4.4. Βλάβες σε γεννητικά όργανα συνεπεία χρήσης ακτίνων Χ ή άλλης ραδιενεργού 
συσκευής για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και οι αισθητικές 
επεμβάσεις εκτός και να ενδείκνυνται για θεραπευτικούς λόγους.   

4.5. Γενετικές βλάβες, ανατάξεις. 

4.6. Διάγνωση, θεραπεία, μετάδοση που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή / και Ηπατίτιδα. 

4.7. Επεμβάσεις στις οποίες γίνεται γενική αναισθησία χωρίς την παρουσία 
αναισθησιολόγου. 

4.8. Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής. 

4.9. Θεραπευτικές αγωγές ή υπηρεσίες, που παρασχέθηκαν για την πρόκληση ή την 
αποφυγή της κυήσεως / τεκνοποιϊας, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών 
επεμβάσεων για την πρόκληση στείρωσης, εξωσωματικής εγκυμοσύνης και / ή 
εκτρώσεων. 

4.10. Από τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση του σωματικού βάρους. 

4.11. Διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή αναγόμενη σε προγενέστερο από την έναρξη ισχύος 
του ασφαλιστηρίου γεγονός και της οποίας τα αποτελέσματα εξεδηλώθηκαν αργότερα. 
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5)  Εξα ιρέ σε ις  Ευθύνης Φαρμακοποιών 
Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά 
ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια 
κάποιου γεγονότος, όπως: 

5.1. Ειδική ευθύνη την οποία ο ασφαλισμένος ήθελε να αναλάβει, πέραν και καθ΄ 
υπέρβαση των επαγγελματικών του καθηκόντων όπως αυτά καθορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία. 

5.2. Ανάληψη ευθύνης από τον Ασφαλισμένο, με συμφωνία, έστω και αν αυτή ανάγεται 
στα επαγγελματικά του καθήκοντα. 

5.3. Παράνομες χρήσεις ή χορηγήσεις φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και μεθόδων που δεν 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή. 

5.4. Χορήγηση φαρμάκων ή ιδιοσκευασμάτων αναγόμενη σε προγενέστερο από την έναρξη 
ισχύος του ασφαλιστηρίου γεγονός και της οποίας τα αποτελέσματα εκδηλώθηκαν 
αργότερα. 

5.5. Διάγνωση, θεραπεία, μετάδοση που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή / και Ηπατίτιδα. 

5.6. Σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες από την 
εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή διαφυγή μολυσματικών ουσιών 
(συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, 
θεραπεία ή καθορισμό αυτών των μολυσματικών ουσιών). 
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I I .  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 150.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 60.000 100.000 200.000 300.000 

Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 200.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 400.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 10.000 15.000 25.000 50.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 
κλίνη μέχρι 100 κλίνες 3,00 3,30 3,75 4,20 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 
κλίνη, για κλίνες άνω των 100 2,30 2,60 3,00 3,50 

Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα 100 150 200 250 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 

Ανά απαίτηση 200 250 350 400 

2)  Κάλυψ εις   
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 
 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 

γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 
 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 
 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων. 
 Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών 

στο ίδιο το εμπόρευμα. 
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 Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, που 
παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από τα κυλικεία, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια κλπ., τα 
οποία λειτουργούν μέσα στις εγκαταστάσεις του ασφαλιζόμενου και ανήκουν σε αυτόν ή 
σε τυχόν μισθωτές. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα. 

 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

 Ευθύνη από την χρήση πισίνας. 
 Ευθύνη από την χρήση λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 
 Πρόταση ασφάλισης. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

 Σήμα ΕΟΤ. 
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I I I .  ΓΡΑΦΕΙΑ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 60.000 100.000 200.000 

Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 80.000 150.000 300.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 25.000 40.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 50.000 60.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 30.000 50.000 60.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για 
γραφεία επιφάνειας μέχρι 100 τμ 70 100 200 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για 
γραφεία επιφάνειας άνω των 100 
τμ και κτίρια γραφείων 

0,4 ανά τμ με 
ελάχιστα 100 

0,5 ανά τμ με 
ελάχιστα 180 

0,7 ανά τμ με 
ελάχιστα 300 

Απαλλαγές Α Β Γ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 100 150 250 

 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. 
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 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 

 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000. 

 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €400.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 15 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 
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IV.  ΙΑΤΡΕΙΑ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 60.000 100.000 200.000 

Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 80.000 150.000 300.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 25.000 40.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 50.000 60.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 30.000 50.000 60.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για 
ιατρεία 70 120 200 

Απαλλαγές Α Β Γ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 100 150 250 

 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. 

 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 

 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.  
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 Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000. 

 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €400.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 15 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 
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V. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΝΔΥΣΗΣ, 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ, κλπ)  

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 60.000 100.000 200.000 

Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 80.000 150.000 300.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 25.000 40.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 50.000 60.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 30.000 50.000 60.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα  70 100 200 

Απαλλαγές Α Β Γ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 100 150 250 

 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. 



 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & ΠΥΛΗΣ 17, 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τηλ. 210 4173300, 210 4173326 -Fax 210 4134794, e-mail: info@np-insurance.gr 
Ιανουάριος 09 Σελίδα 14 από 25 
 

 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 

 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000. 

 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

 Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών 
στο ίδιο το εμπόρευμα. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €400.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 15 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

 Η μέγιστη επιφάνεια του καταστήματος είναι μέχρι 150 τμ. 



 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & ΠΥΛΗΣ 17, 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τηλ. 210 4173300, 210 4173326 -Fax 210 4134794, e-mail: info@np-insurance.gr 
Ιανουάριος 09 Σελίδα 15 από 25 
 

VI.  ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, 
FAST FOOD, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ κλπ.)  

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 30.000 50.000 100.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 60.000 100.000 200.000 

Υλικές Ζημιές 10.000 20.000 50.000 100.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 40.000 80.000 150.000 300.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 10.000 15.000 25.000 50.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα 200 350 450 600 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 150 150 250 300 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. 

 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 

 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000. 
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 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

 Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την 
ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα. 

 Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών 
στο ίδιο το εμπόρευμα. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €500.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 15 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 
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VII .  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ κλπ.)  

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 30.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 60.000 

Υλικές Ζημιές 10.000 20.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 40.000 80.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 10.000 15.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 15.000 30.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 15.000 30.000 

Ασφάλιστρα Α Β 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για 
παιδικούς σταθμούς 

1,70 ανά μαθητή με 
ελάχιστα 200 

2,10 ανά μαθητή με 
ελάχιστα 350 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για 
λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

0,90 ανά μαθητή με 
ελάχιστα 150 

1,30 ανά μαθητή με 
ελάχιστα 200 

Απαλλαγές Α Β 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 200 200 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που 
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους ή / και μαθητές συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης 
και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός 
στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. 

 Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.  
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 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του 
Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 

 Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την 
ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €500.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 12 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

 Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από εξωσχολική δραστηριότητα. 

 Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την χρήση πισίνας. 
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VII I .  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 

Τμήμα Ι – Γενική Αστική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 15.000 30.000 50.000 100.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 30.000 60.000 100.000 200.000 

Υλικές Ζημιές 10.000 20.000 50.000 100.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ι 40.000 80.000 150.000 300.000 

Τμήμα ΙΙ – Εργοδοτική Ευθύνη 
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 10.000 15.000 25.000 50.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης του ΙΙ 15.000 30.000 50.000 90.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 
ανελκυστήρα, μέχρι τους 150  2,50 2,80 3,25 4,30 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 
ανελκυστήρα, μέχρι τους 300  1,90 2,20 2,60 3,70 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 
ανελκυστήρα, μέχρι τους 500  1,55 1,80 2,20 3,25 

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα ανά 
συμβόλαιο 80 120 180 350 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 150 150 200 300 

2)  Κάλυψ εις   

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές 
ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και 
ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην 
υπηρεσία του και οφείλονται σε πλημμελή ή ελλιπή συντήρηση ή κατά την εγκατάσταση των 
ανελκυστήρων και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού 
Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη 
επιχείρηση. 
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3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 

 Πρόταση ασφάλισης. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν για κινδύνους με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €300.000 και 
απασχολούμενο προσωπικό 10 άτομα. 

 Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 
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IX.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 10.000 15.000 30.000 50.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 20.000 30.000 60.000 100.000 

Υλικές Ζημιές 5.000 10.000 15.000 25.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης 30.000 60.000 120.000 200.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 
Ετήσια ολικά ασφάλιστρα. Μέχρι 
10 διαμερίσματα, γραφεία, 
καταστήματα 

50 70 90 150 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα. Μέχρι 
των 25 διαμερισμάτων, γραφείων, 
καταστήματων 

70 100 150 250 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα. Ανω 
των 25 διαμερισμάτων, γραφείων, 
καταστήματων 

100 150 200 300 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 100 100 150 150 

2)  Κάλυψ εις   
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, 
από την χρήση και λειτουργία των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων 
του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / 
θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της 
ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων 
που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου 
ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων). 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού. 

 Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου. 

 Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 10.000. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 
Πρόταση ασφάλισης. 
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X. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1)  Πίνακας Κεφαλαίων –  Ασφαλίστρων –  Απαλλαγών  
Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Α Β Γ Δ 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Άτομο 5.000 10.000 15.000 30.000 

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο 
Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 10.000 20.000 30.000 60.000 

Υλικές Ζημιές 3.000 5.000 10.000 15.000 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης 20.000 30.000 60.000 120.000 

Ασφάλιστρα Α Β Γ Δ 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα 35 50 75 150 

Απαλλαγές Α Β Γ Δ 

Ανά ζημιογόνο γεγονός 100 100 150 150 

 

2)  Κάλυψ εις   
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του 
(σύζυγος, παιδιά), από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 
914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν 
προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι 
οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις: 

 Ευθύνη από την κυριότητα κατοικιδίου ζώου. Από την κάλυψη εξαιρούνται οι εξής ράτσες 
σκύλων Doberman, Pit-bull, Rottweiler. 

 Ευθύνη από την οδήγηση ποδηλάτου. 

 Ευθύνη κατά την κίνηση τους ως πεζοί ή ως επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς. 

 Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των 
γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), από την λειτουργία της κύριας κατοικίας. 

 Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, 
θέρμανσης, κλιματισμού, από την λειτουργία της κύριας κατοικίας. 

3)  Προϋποθέ σε ις  Ανάληψ ης 
Πρόταση ασφάλισης. 
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XI.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Η κάλυψη της  Γεν ικής  Αστ ικής  Ευθύνης Έναντ ι  Τρ ίτων κα ι  της  
Εργοδοτ ικής  Ευθύνης γ ια  Β ιοτεχν ίες  κα ι  Β ιομηχαν ίες  θα  εξετάζετα ι  
Κατά  Περίπτωση.  

 

XII .  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της  Γεν ικής  Αστ ικής  Ευθύνης Έναντ ι  Τρ ίτων κα ι  της  
Εργοδοτ ικής  Ευθύνης γ ια  Εκδηλώσεις  θα  εξετάζετα ι  Κατά  Περίπτωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γενικές Εξαιρέσεις 

Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν καλύπτει, σύμφωνα με τις Γενικές Εξαιρέσεις του, την 
ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές 
που έχουν προξενηθεί: 

1. Από τον ασφαλισμένο ή από πρόσωπα που τελούν στην υπηρεσία του από δόλο, κατά την 
διάρκεια ή ως συνέπεια παρανομης ή αξιόποινης πράξης, ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια 
μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

2. Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας έστω και από αγχιστεία σε 
πρόσωπα που τελούν σε οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση προστήσεως κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 
εγγράφως στους ειδικούς όρους. 

3. Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα ή από πλωτά μέσα, ή από 
τη χρήση αεροσκαφών. 

4. Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων. 

5. Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες. 

6. Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, από ελαττωματική 
αποχέτευση, μόλυνση ή ρύπανση του νερού, ή επιβαβείς ουσίες, δηλητηρίαση σε τροφή ή ποτό 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. 

7. Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε 
φύσης, στοιχήματα καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών – προπονήσεων εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. 

8. Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα παρόμοια φυσικά 
φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία. 

9. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, 
στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, 
κινήματος κλπ εκτός εάν ο ασφαλισμένος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, άμεση ή 
έμμεση, μεταξύ του ατυχήματος και των γεγονότων αυτών. 

10. Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό 
καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό 
τους. Εξαιρούνται ακόμα οι ζημίες οποιασδήποτε φύσης και από οποιαδήποτε αιτία, που 
προκαλούνται από ρύπανση της ατμόσφαιρας και εκπομπές καπνογόνων, κόνεων και αερίων, 
ρύπανση και μόλυνση των νερών, των εδαφών και των καλλιεργιών καθώς και από διακοπή, 
μείωση ή εκτροπή πηγών, ποταμών, λιμνών και υδάτινων ρευμάτων. 

11. Από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος καθώς και υποχρεώσεις σε 
περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης του εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. 

12. Από ελαττωματικά προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας ή 
είναι έτοιμα προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους ή ανάκληση 
προϊόντων ή η μείωση της αξίας αυτών. 

13. Σε αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και ζώων που είτε ο ασφαλισμένος, είτε τα πρόσωπα για 
τα οποία αυτός φέρει την ευθύνη έχουν στην κατοχή τους με βάση σχέση ενέχυρου, 
χρησιδανείου, παρακαταθήκης, μίσθωσης εξαιτίας διαχείρισης, αντικείμενα που του 
παρεδόθησαν για επισκευή, μετασκευή, έλεγχο ή προς πώληση για λογαριασμό τρίτου. 
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14. Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για να φορτωθούν, εκφορτωθούν ή 
μεταφερθούν. 

15. Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π. – 
Δ.Ε.Π.Α. κλπ) κατά τη διάρκεια εργασιών εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. 

16. Σε κτίσματα λόγω εργασιών σε υπονόμους για υπόγειες διοχετεύσεις και εκσκαφές γενικά, από 
υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων ή από έργα ή 
εγκαταστάσεις κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους. 

17. Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, ατμού, υδάτων, 
υγρασίας. 

18. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων ομόρων κτιρίων ή/και από τις άμεσες 
ζημίες σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, εκσκαφής και/ή ανέγερσης οικοδομής 
που τυχόν σχετίζεται με την καλυπτόμενη αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. 

19. Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής. 

20. Από δυσφήμιση ή συκοφαντική δυσφήμιση. 

21. Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακορυχεία. 

22. Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα παρκ. 

23. Από επαγγελματική ευθύνη. 

24. Από αμίαντο. 

25. Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποσά εξαγοράς ποινής και έξοδα των ποινικών δικών 
συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής. 

 

 


