
Ασφάλιση Γενικής Ευθύνης 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  

Προϊόν: Αστική ευθύνη 
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 αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων. 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

      Βασικές Καλύψεις 

 

 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για τυχαία σωματική βλάβη, 

απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία. 

 

 Έξοδα που απαιτούνται από οποιονδήποτε απαιτητή από 

τον Ασφαλισμένο. 

 

 Έξοδα και δαπάνες που διενεργούνται με τη γραπτή 

συγκατάθεση της σε σχέση με την υπεράσπιση 

οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης.   

 

Προαιρετικές καλύψεις 

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με σωματικούς 

τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα 

δηλητηρίασης από φαγητό ή ποτό που προέρχεται από τις 

δραστηριότητες του Ασφαλισμένου.  

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με σωματικούς 

τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα χρήσης 

του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα 

του Ασφαλισμένου.  

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με σωματικούς 

τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα φωτιάς 

και/ή έκρηξης που προέρχεται από τις δραστηριότητες του 

Ασφαλισμένου.  

       

Ζημιά ή απώλεια σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται 

υπό την ευθύνη ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου.  

 

Ζημιά ή απώλεια σε περιουσιακά στοιχεία που φορτώνονται 

ή εκφορτώνονται ή κατά τη μεταφορά τους  και ανήκουν 

στον Ασφαλισμένο.  

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και/ή 

υλικές ζημιές που οφείλονται σε ελάττωμα των διατιθέμενων 

προϊόντων το οποίο προκλήθηκε κατά τη διαδικασία 

κατασκευής/παραγωγής/συναρμολόγησης/συσκευασίας 

και/ή σε λάθη ή παραλείψεις των οδηγιών χρήσης. 

 

Η αποζημίωση καλύπτει οποιοδήποτε ποσό για το οποίο ο 

Ασφαλισμένος καταστεί νομικά υπόλογος. 

 Ευθύνη που αναλαμβάνεται από τον Ασφαλισμένο δυνάμει 

οποιασδήποτε συμφωνίας. 

 Ευθύνη που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια εργοδότησης 

τρίτου προσώπου από τον Ασφαλισμένο δυνάμει σύμβασης 

εργασίας ή μαθητείας. 

 Σωματική βλάβη, απώλεια, ζημιά που προκαλείται από ή που 

προέρχεται από δόνηση ή την αφαίρεση ή εξασθένηση ή 

επέμβαση στο υποστήριγμα των γηπέδων και κτιρίων ή 

οποιασδήποτε άλλης περιουσίας 

 Θεραπευτική, επαγγελματική ή άλλη συμβουλή ή θεραπευτική 

αγωγή που παρέχεται, χορηγείται ή αμελείται από τον 

Ασφαλισμένο. 

 Πρόστιμα, ποινές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις. 

 Απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία  που ανήκουν ή που 

βρίσκονται υπό την ευθύνη ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου. 

 Απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σαν 

καταπίστευμα από ή που βρίσκονται υπό τη φύλαξη προσώπου 

στην υπηρεσία του Ασφαλισμένου λόγω της υπηρεσίας  αυτής. 

 Απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται ή που 

προέρχεται από τη διάρρηξη οποιασδήποτε συσκευής  (που 

ανήκει ή που ενοικιάστηκε στον Ασφαλισμένο ή για τη συντήρηση 

της οποίας ο Ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος) στην οποία η 

εσωτερική πίεση οφείλεται στον ατμό μόνο. 

 Την αναπλήρωση, αντικατάσταση ή αποκατάσταση 

εμπορευμάτων που προμηθεύτηκαν ή ελαττωματικής εργασίας 

που εκτελέστηκε από τον Ασφαλισμένο. 

 Βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την 

ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου 

οποιουδήποτε ζώου που σύρεται ή μηχανοκίνητου οχήματος  

ενόσω τούτο ευρίσκεται πάνω σε οποιοδήποτε δρόμο.  

 Βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την 

ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου 

οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος στην περίπτωση που η 

ευθύνη γι’ αυτό είναι ασφαλισμένη από ή που θα ασφαλιζόταν 

από οποιοδήποτε άλλο Ασφαλισμένο αν δεν υφίστατο αυτό το 

Ασφαλιστήριο. 

 Βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή που 

προέρχεται από την ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση από ή εκ μέρους 

του Ασφαλισμένου ατμομηχανή, πλοίο ή αεροπλάνο. 

 Βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ασανσέρ 

ή ανυψωτήρα που ανήκει στον ή που ενοικιάστηκε στον 

Ασφαλισμένο ή για τη συντήρηση του οποίου ο Ασφαλισμένος 

είναι υπεύθυνος. 

 Βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από 

εμπορεύματα που πουλήθηκαν, προμηθεύτηκαν, 

επισκευάστηκαν, μετατράπηκαν, έτυχαν επεξεργασίας ή 

δοκιμάστηκαν από τον Ασφαλισμένο και που δε βρίσκονται υπό 

την ευθύνη του Ασφαλισμένου κατά το χρόνο της εν λόγω βλάβης. 

 Ευθύνη για επιπτώσεις πολέμου ή άλλων παρεμφερή γεγονότων. 

 Οποιαδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που 

προκύπτει από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση λόγω της 

ραδιενέργειας από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή 

οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα συνεπεία της ανάφλεξης 

πυρηνικών καυσίμων. 

 Οποιαδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που 

προκύπτει από ραδιενέργεια, τοξικά, εκρηκτικά ή άλλα επικίνδυνα 

συστατικά οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής συσκευής ή 

πυρηνικού συστατικού αυτής. 

 Νομική ευθύνη για προσωπική βλάβη ή σωματικό τραυματισμό ή 

οικονομική απώλεια ή άλλη απώλεια περιουσίας που προκύπτει 

από την εκροή ρυπαρών ουσιών. 

 Νομική ευθύνη για το κόστος μεταφοράς, εξάλειψης ή καθαρισμού 

ρυπαρών ουσιών. 
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Πότε και πώς πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εκάστοτε ασφαλιστική σύμβαση. 

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε μετά από έγγραφη αίτηση του. 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά τη 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:  

− Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας 

− Internet Banking  

− 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) 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Nα δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο, είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, 

καθώς επίσης και να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να λαμβάνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων, τραυματισμού, απώλειας και ζημιάς. 

 Να λαμβάνει όλα τα λογικά μέτρα για να τηρεί και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις και πρόνοιες που απορρέουν από την 

νομοθεσία ή από τους κανονισμούς των Τοπικών Αρχών. 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ειδοποιήσει την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, εντός τριάντα ένα (31) ημερών, από τότε που έλαβε γνώση της 

επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. 

 να παράσχει τέτοια περαιτέρω στοιχεία που ενδέχεται να απαιτήσει η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει εντός των συμφωνηθέντων γεωγραφικών ορίων. 

 Νομική ευθύνη για πρόστιμα ή ποινές που προκύπτουν από την 

εκροή ρυπαρών ουσιών. 

 Νομική ευθύνη που προκύπτει από την πνευμοκονίαση ή 

οποιαδήποτε συναφή ασθένεια που προέρχεται από την ύπαρξη, 

άγγιγμα, επεξεργασία, κατασκευή, πώληση, διανομή αποθήκευση ή 

χρήση προϊόντων αμιάντου και/ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 

 Τραυματισμός ή ζημιά που σχετίζεται με το επάγγελμα/ 

επαγγελματική ευθύνη  του Ασφαλισμένου καθώς και άλλες 

επαγγελματικές/μη επαγγελματικές συμβουλές. 

 Ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα χρήσης, χειρισμού, 

επεξεργασίας, αφαίρεσης, παρουσίας, ή ύπαρξης Crystalline Silica 

και /ή προϊόντων σχετικών με Crystalline Silica. 

 Ζημιές που προκύπτουν από φυσικό κίνδυνο και δεν είναι άμεσο 

αποτέλεσμα λάθους και/ή παράλειψης από τον Ασφαλισμένο. 

 Ευθύνη που απορρέει από παραπλανητικές διαφημίσεις προϊόντων. 

 Ζημιές στα ίδια τα διατιθέμενα προϊόντα. 

 Ζημιές από προϊόντα που κυκλοφορούν χωρίς σχετική άδεια από 

τον νόμο. 

 Δαπάνες ανακοινώσεων για ύπαρξη ελαττώματος προϊόντων ή 

δαπάνες ανάκλησης, τροποποιήσεις ή αντικατάστασης αυτών. 

 Αστική ευθύνη προϊόντος για εμπορία προϊόντων σε Η.Π.Α. και/ή 

Καναδά. 

 Τοξική μούχλα, TSE/BSE, RSI, GMO. 

 Ευθύνη προϊόντων αναφορικά με οχήματα, αεροσκάφη και 

συγκεκριμένα εξαρτήματα τους. 

 Ευθύνη προϊόντος εταιρειών σχετικές με εκρηκτικά, φάρμακα, 

χημικές ουσίες και εξοπλισμό ηλεκτρικού ελέγχου. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

! Εξαιρείται ευθύνη που προκύπτει από αγωγή για 

αποζημιώσεις η οποία κινήθηκε σε δικαστήρια εδαφικής 

περιοχής εκτός των γεωγραφικών ορίων. 

! Σε περίπτωση ύπαρξης πισίνας, πρέπει να τηρούνται οι 

κανονισμοί προστασίας. 

! Εξαιρούνται οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια ή ζημιά λόγω 

απώλειας ή ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται 

υπό την ευθύνη ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου. 


