
Ασφάλιση Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  
Προϊόν: Κατά παντός κινδύνου εργολάβων 
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. 

Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους του Συμβολαίου το οποίο μπορεί να σας 

παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει την επισκευή ή αποκατάσταση αντικειμένων εργολάβων που υπέστησαν φυσική απώλεια ή ζημιά από 

οποιαδήποτε αιτία καθώς και τα έξοδα καθαρισμού ερειπίων.  

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

Βασικές καλύψεις 

 

 Απρόβλεπτη και αιφνίδια φυσική απώλεια ή ζημιά 

αντικειμένων ή μέρους των αντικειμένων από οποιαδήποτε 

αιτία κατά τέτοιο τρόπο που χρειάζονται επισκευή ή 

αντικατάσταση. 

 

 Έξοδα καθαρισμού ερειπίων συνεπεία ασφαλισμένου 

γεγονότος.     

 

Προαιρετικές καλύψεις       

 

Πρόσθετα κόστη για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία σε 

ημέρες αργίας και ταχεία αποστολή. 

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματική βλάβη ή 

ασθένεια (θανατηφόρα ή μη) καθώς και απώλεια ή ζημιά 

περιουσίας που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή 

ανέγερση των αντικειμένων και λαμβάνει χώρα στον τόπο 

εργασίας ή στον άμεσα γειτονικό χώρο. Στην κάλυψη 

περιλαμβάνονται επίσης δικαστικές δαπάνες και έξοδα τα 

οποία καταβάλει ο Ασφαλισμένος στον ενάγοντα καθώς και 

δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν με τη γραπτή 

συγκατάθεση της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) 

Λτδ.   

 

Το ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι η πλήρης αξία του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, μισθών, 

ναύλων, τελωνειακών δασμών, των υλικών ή αντικειμένων 

που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης εγκαταστάσεων εξοπλισμού ή 

μηχανημάτων κατασκευής, το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 

το κόστος αντικατάστασης με καινούργια αντικείμενα του 

ίδιου τύπου και δυναμικότητας. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη. 

 Συνεπακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής, 

συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών, απωλειών λόγω 

καθυστέρησης, μη εκτέλεσης ή απώλειας εργολαβίας. 

 Απώλεια ή ζημιά λόγω λανθασμένου σχεδιασμού. 

 Έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης 

ελαττωματικού υλικού και/ή κακοτεχνίας που περιορίζεται στα 

αμέσως επηρεαζόμενα τμήματα/μέρη. 

 Φυσική φθορά, διάβρωση, οξείδωση, αλλοίωση λόγω μη 

χρήσης και εξαιτίας συνηθισμένων ατμοσφαιρικών συνθηκών. 

 Απώλεια ή ζημιά στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα 

μηχανήματα κατασκευής λόγω ηλεκτρικής ή μηχανικής 

βλάβης, διακοπή, σπασίματος ή διαταραχής στη λειτουργία, 

παγώματος ψυκτικού ή άλλου υγρού, ελαττωματικής λίπανσης 

ή έλλειψης λαδιού. 

 Απώλεια ή ζημιά σε οχήματα τα οποία έχουν άδεια γενικής 

οδικής χρήσης ή σε σκάφη ή αεροσκάφη. 

 Απώλεια ή ζημιά σε αρχεία, σχέδια, λογαριασμούς, τιμολόγια, 

χρήματα, χαρτόσημα, έγγραφα, αποδείξεις οφειλών, 

γραμμάτια, χρεόγραφα, επιταγές. 

 Απώλεια ή ζημιά που ανακαλύπτεται μόνο κατά το χρόνο που 

γίνεται απογραφή. 

 Απώλεια ή ζημιά οφειλόμενη σε κλοπή χωρίς ίχνη παραβίασης 

και/ή μυστηριώδους εξαφάνισης. 

 Ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία ή γη ή κτίριο η οποία 

προκαλείται από δόνηση ή μετακίνηση ή εξασθένηση των 

θεμελίων. 

 Ευθύνη του Ασφαλισμένου/ιδιοκτήτη για σωματική βλάβη ή 

ασθένεια υπαλλήλων ή εργατών του ή μελών των οικογενειών 

τους. 

 Ευθύνη του Ασφαλισμένου/ιδιοκτήτη για απώλεια ή ζημιά σε 

περιουσία που ανήκει ή είναι υπό τη φύλαξη/φροντίδα του. 

 Ευθύνη του Ασφαλισμένου για οποιοδήποτε ατύχημα που 

προκαλείται από οχήματα που έχουν άδεια για γενική οδική 

χρήση ή από σκάφη ή αεροσκάφη. 

 Ευθύνη του Ασφαλισμένου για οποιαδήποτε συμφωνία να 

πληρώσει οποιοδήποτε ποσό είτε ως αποζημίωση ή με άλλη 

μορφή, εκτός εάν τέτοια ευθύνη θα υπήρχε ακόμα και χωρίς 

τέτοια συμφωνία. 

 Απώλεια ή ζημιά από πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, 

εχθροπραξίες (είτε κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο 

πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, στάση, οχλαγωγία, 

απεργία, ανταπεργία, πολιτικές ταραχές, στρατιωτική δύναμη ή 

δύναμη σφετερισμού ή παρεμφερή γεγονότα. 

 Απώλεια ή ζημιά από πυρηνική αντίδραση, πυρηνική 

ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση. 

 Απώλεια ή ζημιά συνεπεία εσκεμμένης ενέργειας ή εσκεμμένης 

αμέλειας του Ασφαλισμένου ή των αντιπροσώπων του. 

 Απώλεια ή ζημιά συνεπεία διακοπής των εργασιών, είτε αυτή 

είναι ολική ή μερική. 

013.01.044 / 04.2019 



Πού είμαι καλυμμένος; 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Πότε και πως πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

 Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει εντός των συμφωνηθέντων γεωγραφικών ορίων.  

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να ειδοποιεί αμέσως την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ με τηλεγράφημα και με επιστολή για οποιαδήποτε ουσιώδη 

αλλαγή του κινδύνου. 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ειδοποιήσει τηλεφωνικώς, με τηλεμοιότυπο, τηλεγραφικώς ή γραπτώς την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος δίνοντας μία ένδειξη για τη φύση και την έκταση της απώλειας ή 

ζημιάς. 

 Να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία έχει στη διάθεση του για την ελαχιστοποίηση της έκτασης της απώλειας ή ζημίας. 

 Να κρατήσει τα αντικείμενα που έχουν επηρεαστεί και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από αντιπρόσωπο ή εκτιμητή της 

Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ . 

 Να παρουσιάσει όλες τις πληροφορίες και έγγραφες μαρτυρίες, ως απαιτούνται από την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) 

Λτδ.  

 Να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που οφείλεται σε κλοπή ή διάρρηξη. 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την ρήτρα καταβολής 

ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στον πίνακα του συμβολαίου (Μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία , ετήσια). Ο τρόπος πληρωμής 

μπορεί να γίνει δια μέσω:  

− Πιστωτική/χρεωστική κάρτα  

− Μετρητά ή επιταγή (μόνο εάν ο τρόπος πληρωμής είναι τριμηνιαίος, εξαμηνιαίος ή ετήσιος) 

− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ  

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit) 
− Μέσω του προσωπικού σας Internet Banking  

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε με αίτηση του. 


