
Ασφάλιση Γενικής Ευθύνης 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  
Προϊόν: Ευθύνης Εργοδότη   
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 παρέχει κάλυψη στον εργοδότη έναντι της νομικής του ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και των εξόδων , τόκων και δαπανών του 

προσώπου που υποβάλλει την απαίτηση, σε σχέση με Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα από τον ασφαλισμένο. 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Η νομική ευθύνη του εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς 

και των εξόδων, τόκων και δαπανών του προσώπου που υποβάλλει 

την απαίτηση, σε σχέση με Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε 

οποιαδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα από τον 

ασφαλισμένο που προκλήθηκε εντός των Γεωγραφικών Ορίων κατά 

την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου Ασφάλισης και που προέκυψε 

από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτούμενου 

από τον ασφαλισμένο στο είδος της Εργασίας που καθορίζεται στον 

Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

 

 Όλα τα έξοδα, τόκους και δαπάνες που διενεργούνται με την γραπτή 

συγκατάθεση της Εταιρείας 

 

 Κάλυψη Νόμιμων Προσωπικών Αντιπροσώπων 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Η ευθύνη του Ασφαλισμένου προς εργοδοτούμενους εργολάβων του 

Ασφαλισμένου. 

 Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισμένου που εγείρεται δυνάμει 

συμφωνίας και η οποία ευθύνη δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε 

συμφωνία. 

 Οποιοδήποτε ποσό που ο Ασφαλισμένος θα είχε δικαίωμα να 

ανακτήσεο από οποιοδήποτε πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία 

μεταξύ του Ασφαλισμένου και του προσώπου αυτού. 

 Παραδειγματικές ή τιμωριτικές αποζημιώσεις, πρόστιμα και κυρώσεις. 

 Οποιαδήποτε ευθλυνη του Ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις 

σε εργοδοτούμενους ή στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους ή 

εξαρτώμενους του εργοδοτούμενου δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας 

που προβλέπει για εργατικές αποζημιώσεις. 

 Οποιοδήποτε Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που μπορεί να 

αποδοθεί σε πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή 

επιχειρήσεις που προσομιάζουν προς πόλεμο, (είτε έχει κηρυχθεί 

πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση, ανταρσία, επανάσταση, 

εξέγερση, στρατιωτικό κίνημα ή σφετερισμό εξουσίας, 

 Οποιαδήποτε ευθύνη, οποιασδήποτε φύσης, που άμεσα ή έμμεσα, 

εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ύλη πυρηνικών όπλων, 

μόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από 

πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών 

καυσίμων. 

 Θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

μεταφέρεται μέσα ή πάνω σε μηχανοκίνητο όχημα, επιβιβάζεται ή 

αποβιβάζεται από αυτό και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη 

διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου προσώπου και ως αποτέλεσμα της 

χρήσης του μηχανοκίνητου αυτού οχήματος σε οδό. 

 Οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας 

 Οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με σωματική βλάβη, απώλεια ή 

ζημιά , πού άμεσα ή έμμεσα πηγάζει από ή είναι αποτέλεσμα ή 

συνέπεια ή σχετίζεται με αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά που περιέχουν 

αμιάντο σε οποιαδήποτε μιρφή ή ποσότητα. 

 Ζημιές που άμεσα ή εμμέσα πηγάζουν από την απώλεια, μετατροπή ή 

ζημιά ή τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας 

ηλεκτρονικού συστήματος ή εξοπλισμού, προγράμματος, λογισμικού, 

δεδομένων, πληροφοριών μνήμης, μικροψηφίδας, ολοκληρωμένου 

κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ή αμελούς μεταβίβασης ηλεκτρονικού 

προγράμματος το οποίο περιέχει οποιουσδήποτε κακόβουλους και 

επιβλαβείς κωδικούς. 

 Οποιαδήποτε ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα πηγάζει ή 

προκληθηκε από ή σε σχέση με μαγνητικά ή ηλεκτρικά ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή ακτινοβολία τους ή την αλληλοεπίδραση τους 

με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που προκλήθηκαν ή 

δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο ή τη μείωση της αξίας της 

περιουσίας. 
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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 ισχύει  εντός των γεωγραφικών ορίων (α) της Κύπρου και (β) οπουδήποτε εκτός Κύπρου , αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κάτοικους 

Κύπρου  που έχει δηλωθεί από τον Ασφαλισμένο στην ασφαλιστική σύμβαση. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Καθήκον Επίδειξης Επιμέλειας - Να λαμβάνει εύλογα μέτρα για αποτροπη Ατυχήματος ή Επαγγελματικής Ασθένειας και για συμμόρφωση με όλες τις 

υποχρεώσεις και κανονισμούς που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ ή που επιβάλλεται από οποιαδήποτε αρχή και 

θα διατηρεί όλα τα κτίρια, τα υποσταικά, την επίπλωση και τον εξοπλισμό, τους χώρους προσπέλασης και τις εξόδους, τους χώρους εργασίας, τα 

μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. 

 Τήρηση Στοιχείων και Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρου – Το πρώτο ασφάλιστρο και όλα τα ασφάλιστρα που είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά θα 

αναπροσαρμόζονται προς το ποσό των Ακαθάριστων Απολαβών που καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο στους εργοδοτούμενους κατά τη διάρκεια 

κάθε Περιόδου Ασφάλισης. 

 Γραπτή Ειδοποίηση – Κάθε ειδοποίηση που δίνεται ή κοινοποίηση που γίνεται πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην Εταιρεία 

 Συμμόρφωση / Καθήκον Ασφαλιμένου  

σδήποτε νομικής μορφής εκτός από την περίπτωση διαθήκης ή νόμιμης κληρονομικής διαδοχής και αλλαγής στη φύση της δραστηριότητας του. 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Μετά την επέλευση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση, ο Ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί αμέσως 

τούτο γραπτώς την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.  

  Κάθε επιστολή , απαίτηση, ένταλμα, κλήση και δικόγραφο θα αποστέλλεται στη Εταιρεία αμέσως μόλις ληφθεί. Γραπτή ειδοποίηση θα δίδεται επίσης  

στην Εταιρεία αμέσως μόλις ο Ασφαλισμένος λάβει γνώση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης ή θανατικής ανάκρισης σε σχέση με οποιοδήποτε γεγονός 

από το οποίο δυνατό να ανακύπτει ευθύνη. 

 Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους του δεν θα προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά , υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή 

συγκατάθεση της Εταιρείας.  

 

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) 

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

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ γραπτή ειδοποίηση. 

 

 

 

 

Όρια Ευθύνης 

Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία ως αποζημιώσεις, 

περιλαμβανομένων όλων εξόδων, τόκων και δαπανών, σε σχέση με: 

 

! Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια 

της ισχύος του ασφαλιστηρίου, σε κάθε ένα εργοδοτούμενο, που 

προέρχεται ή μπορεί να αποδοθεί στην ίδια γενεσιουργό αίτία, δεν θα 

υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο, όπως 

καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.Στην περίπτωση κατά την 

οποία τπ Ατύχημα ή η Επαγγελματική Ασθένεια έχει προκληθεί σε 

περισσότερες από μια Περιόδους Ασφάλισης, θα εφαρμόζεται το Όριο 

Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο, που ισχύει κατά το χρόνο που 

συνέβηκε το Ατύχημα ή περωτοεκδηλώθηκε η Επαγγελματική 

Ασθένεια. 

! Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια 

γενεσιουργό αιτία σαν αποτέλεσμα της οποίας προκλήθηκε Ατύχημα ή 

Επαγγελματική Ασθένεια σε εργοδοτούμενους αναεξάρτητα αν τέτοιο 

Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια προέκυψε κατά την διάρκεια μιας ή 

περισσοτέρων Περιόδων Ασφάλισης, δεν θα υπερβαίνει το Όριο 

Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρα Περιστατικών, όπως καθορίζεται 

στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

! Όλα τα Ατυχήματα ή τις Επαγγελματικές Ασθένειες, που προκλήθηκαν 

κατά τη διάρκεια οποιασήποτε Περιόδου Ασφάλισης, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των εργοδοτουμένων που έχουν υποστεί τέτοιο Ατύχημα ή 

Επαγγελματική Ασθένεια, που προέρχεται ή μπορούν να αποδοθούν 

σε οποιοδήποτε αριθμό γενεσιουργών αιτιών, δεν θα υπερβαίνει το 

Συνολικό Όριο Ευθύνης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου 

για οποιαδήποτε Περίοδο Ασφαλισης. 

! Παραγραφή Αγώγιμου Δικαιώματος. 

 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 


