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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Νo 92300

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/03/2019

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Λαμπρινούδη Εύα
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων

και Ζημιών

Κλαβάνη Κυριακή
Προϊσταμένη Κλάδου Ατυχημάτων

και Τεχνικών Ασφαλίσεων
Σελίδα 1 από 9

Κωδικός Ασφαλιστηρίου: 56A4C5E26507CE1212C9B46D679AC88D 

 Αρ. Αίτησης: 149950 Κωδικός Συνεργάτη: 2579/

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από 12ης μεσημβρινής της 24/03/2019

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Έως 12ης μεσημβρινής της 24/03/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΛΛ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Εφάπαξ

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14341 E-MAIL : bod@el-me.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944334312 ΚΙΝΗΤΟ : 6944334312

ΑΦΜ : 099960189 ΔΟΥ : 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛ.Γενικά

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14341

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΟΣΗΣ 
Περίοδος: από 24/03/2019 έως 24/03/2020 Αριθμός Απόδειξης : 131618

Καθ. Ασφάλιστρα Δόσης: 273,08Ευρώ Δικ. Συμβ.: 57,35Ευρώ Φ.Α.: 49,56Ευρώ Ολικά Ασφάλιστρα Δόσης: 379,99Ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι εξόφληση της αντίστοιχης απόδειξης.

Συμφωνείται ότι τα ασφάλιστρα θα εξοφληθούν εφάπαξ, πληρωτέα με την παραλαβή του παρόντος.

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Σε

περίπτωση μη ολικής εξόφλησης των ετησίων ασφαλίστρων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας, τα μη εξοφληθέντα ασφάλιστρα

συμψηφίζονται με την καταβλητέα ασφαλιστική αποζημίωση.

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του

Συμβολαίου. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, αν είναι αντίθετοι ή διάφοροι από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή/και

μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρίας. Η

παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο, τις εξαιρέσεις και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την
πρόταση ασφάλισης, παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις επόμενες σελίδες του παρόντος.
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΩΜΑΤ.ΒΛΑΒΕΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ&ΚΑΤ'ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧ.(ΣΩΜΑΤ.ΒΛΑΒΕΣ & ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ
YΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ 2.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΣΦΑΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

Ο λήπτης της ασφάλισης ενημερώνεται οτι στο παρόν ασφαλιστήριο υπάρχουν οι ακόλουθες
παρεκκλίσεις σε σχέση με την αίτηση ασφαλίσεως:ΚΑΜΙΑ
Οι παραπάνω παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του λήπτη της ασφάλισης
από την αρχή, εκτός αν εναντιωθεί γραπτά εντός μηνός (1) από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή
το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 1) Δήλωσης Εναντίωσης.
Σε περίπτωση δε που δεν παραδόθηκαν στο λήπτη της ασφάλισης οι πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περ. Η΄του ν.δ. 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης για ασφάλιση ή δεν έλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους ασφαλιστικούς όρους
(Γενικούς & Ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, τότε η ασφαλιστική σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους καθώς
και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριμένη σύμβαση,
εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ενατιωθεί γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία
με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 2) Δήλωσης Εναντίωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους
του ασφαλιστηρίου αυτού, η προβλεπόμενη από το Νόμο Αστική Ευθύνη της Ασφαλισμένης
Επωνυμίας καθώς και των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της για σωματικές
βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψή
τους μέχρι των ποσών που αναφέρονται κατά περίπτωση στους καλυπτόμενους κινδύνους,
αποκλειστικά και μόνο  κατά τη διάρκεια διοργάνωσης & διεξαγωγής συναντήσεων της με
θέμα τον μοντελισμό αυτοκινήτων-προπονήσεις, επιδείξεις,αγώνες μοντέλων, σε διά-
φορους χώρους (π.χ σε εξωτερικούς χώρους στις ΣΕΡΡΕΣ, ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΑ,ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και
ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)εντός της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Αριθμός μελών : 200 άτομα περίπου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  Απο τις καλύψεις που παρεχονται με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύουν:
  Οι περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 των Γενικών Ορων του ασφα-
  λιστηρίου υπο τον τίτλο Εξαιρέσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Με ποινή έκπτωσης κάθε δικαιώματός του για αποζημίωση ο Λήπτης της Ασφάλισης
   υποχρεώνεται να προβεί στη λήψη κάθε μέτρου  που προβλέπεται από  τη σχετική
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   Νομοθεσία και τους κανονες της καλής τέχνης και αφορά στην ασφάλεια του κοινού.
2. H Εταιρία δεν ασφαλίζει Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές άμεσα ή έμμεσα
   προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή διαφυγή
   Μολυσματικών Ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την
   απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).
   Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή, ή αέρια
   ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και
   μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής
   ή χημικής και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώ-
   θηκαν ή κλπ.
3. Eξαιρείται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
4. Εξαιρείται η Ευθύνη Προιόντος
5. Εξαιρείται η Ευθύνη από αυτοκινούμενα οχήματα
6. Εξαιρείται η Ευθύνη από ζημίες σε οχήματα τρίτων/εργαζομένων στον χώρο στάθμευσης
7. Εξαιρούνται ζημίες από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις -
   Απεργίες, Οχλαγωγίες, Κακόβουλες Βλάβες
8. Εξαιρούνται ζημίες από Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Διάρρηξη, Διαρροή Σωληνώσεων
   Υδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Σωληνώσεων αποχέτευσης που θα προέλθει από τις
   εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου με υπαιτιότητα του
9. Εξαιρείται η Μετάδoση Φωτιάς σε Ιδιοκτησίες Τρίτων
10.Οικονομικές απώλειες/ Επακόλουθες ζημίες
11.Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζημίες πριν την έναρξη του συμβολαίου έστω και αν
   δηλωθούν κατά την περίοδο ασφάλισης
12.Εξαιρούνται της παρούσης κάλυψης ζημίες που οφείλονται σε:
   α. Αψιμαχίες, διενέξεις, διαπληκτισμούς
   β. Ατομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια άλλων ουσιών
   γ. Οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά την διάρκεια
      ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της ασφαλιζόμενης
      επιχείρησης.
   δ. Αυτοτραυματισμοί συμμετεχόντων
13.Εξαιρούνται οι ζημίες συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης και βραχυκυκλώματος
14.Ζημίες από κλοπή και/ή απώλεια σε περιουσιακά στοιχεία και/ή
   προσωπικά είδη τρίτων/παρευρισκομένων
15.Ζημίες από φυσιολογική φθορά.
16.Ζημίες από καιρικά/φυσικά φαινόμενα.
17.Ευθύνη από την λειτουργία και χρήση μηχανημάτων έργου/εργαλείων.
18.Προσωπική Αστική ευθύνη συμμετεχόντων
19.Ακύρωση εκδήλωσης
20.Ευθύνη για ζημίες σε περιουσία τρίτων που βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα και
   φύλαξη του ασφαλισμένου.
21.Ευθύνη απο τη χρήση βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων
22.Ζημίες στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση.
23.Ζημίες στα ίδια τα μοντέλα αυτοκινήτων
24.Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Εφαρμόζεται απαλλαγή 150,00 Ευρώ εφ εκάστης απαίτησης για Υλικές Ζημίες μόνο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

-  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
   Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν μόνο κατά την περίοδο της ασφαλίσεως (claims
   made basis) και θα δηλωθούν το αργότερο έως και ένα (1) χρόνο μετά την λήξη του
   συμβολαίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη, δεν
   ενεργοποιείται.
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ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΟΤΙ :
- Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να υπάρχουν σε ισχύ τα ακόλουθα:
   * Καθαρό ιστορικό ζημιών.
   * Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την
     πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς
     τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Εάν η Ασφαλιστική Συμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της
Ασφάλισης δικαιούται, για λογους ανεξάρτητους απο τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει από
αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν.
Το δικαιώμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση και στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με
συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.  Η παραπάνω προθεσμία αναστέλ-
λεται για όσο διάστημα ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Εναντίωσης για μή παρά-
δοση πληροφοριών ή ασφαλιστικών όρων (Γενικών & Ειδικών).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
-----------------------------------------------------------
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώ-
ματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ' υπαρχής, αμέσως και
αυτόματα απο την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής
ή εντύπου Εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται οτι το Δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν
μεχρι την παράδοση  της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή
και μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλι-
σμα βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (SANCTION CLAUSE)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ασφαλιζόμενος τελεί σε γνώση και αποδέχεται τους Γενικούς και Ειδικούς όρους
ασφάλισης αστικής ευθύνης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Aρθρο 1ο. Αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης από τις συνέπειες της από αδικοπραξία Αστικής

Ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα μέσα στα όρια ευθύνης που

αναφέρονται στους ειδικούς όρους αυτού του ασφαλιστηρίου, για τα ποσά τα οποία ήθελε υποχρεωθεί νόμιμα να καταβάλει

ο Λήπτης της ασφάλισης για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους. Η παρεχόμενη

κάλυψη με το παρόν δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο στις συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην

πρώτη σελίδα.

2.ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Άρθρο 2ο. Η παρεχόμενη κάλυψη με αυτό το ασφαλιστήριο αποκλείει την ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για

αποζημίωση τρίτων για ζημίες ή ατυχήματα που θα προξενηθούν :

α. Από τον λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπα προστηθέντα στην υπηρεσία του με την θέληση τους ή σκόπιμα ή με δόλο ή

από βαρεία αμέλεια.

β. Στον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης , σε μέλη της οικογενείας του, σε πρόσωπα που έχουν υπαλληλική ή εργατική σχέση

μαζί του, σε συγγενικά τους πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα του λήπτη της ασφάλισης κατά την διάρκεια της εργασίας

τους ή εξ αφορμής αυτής ή στις ώρες επισκέψεων των ως άνω απασχολούμενων στο έργο, στην εργασία τους.

γ. Σε υλικά κάθε μορφής και είδους, ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων στην υπηρεσία του

προσώπων ή των διαφόρων υπεργολάβων του ή τρίτων ή ευρισκόμενα στην φύλαξη ή την εποπτεία του στους χώρους

όπου εκτελούνται οικοδομικές εργασίες από τον λήπτη της ασφάλισης ή εργασίες εγκαταστάσεων, τοποθετήσεων,

διακοσμήσεων κτλ.

δ. Από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα και κάθε είδους οχήματα καθώς και από γερανούς ή ανυψωτικά μηχανήματα ή από την

λειτουργία ή τις εργασίες εγκαταστάσεως του ανελκυστήρα ή των κλιματιστικών συσκευών.

ε. Από πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή εκτίναξη λέβητα όταν το ατύχημα ή η ζημιά οφείλεται ή έχει αιτία τα ανωτέρω

περιστατικά

στ. Από ελαττωματική κατασκευή του δικτύου υδρεύσεως ή αποχετεύσεως ή δηλητηριάσεως από ξένη και επιβλαβή αιτία

στην τροφή ή ποτό καθώς και από πλημμύρα η οποία θα ήταν αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής των δικτύων

υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

ζ. Κατά τη διάρκεια πλημμύρων, καταιγίδων, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων που συνιστούν ανωτέρα βία.

η. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής εξωτερικού εχθρού, εμφυλίου πολέμου, κινήματος, επαναστάσεως, ανταρσίας,

τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων – απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων ενεργειών, οχλαγωγιών και συναφών με

αυτά, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια άμεση ή έμμεση μεταξύ του

ατυχήματος και των γεγονότων αυτών.

θ. Σε έργα εγκαταστάσεως γενικά οργανισμών κοινής ωφελείας ή εκσκαφών καθώς και ζημίες ή ατυχήματα που οφείλονται

σε υποχωρήσεις, κατολισθήσεις ή διάβρωση του εδάφους λόγω βροχοπτώσεως ή που προξενούνται από έργα ή

εγκαταστάσεις κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους.

ι. Από διάσπαση του ατόμου, ακτινοβολίες, ραδιενέργειες και συναφή.

ια. Λόγω συμβατικής υποχρεώσεως του λήπτη της ασφάλισης.
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ιβ.Λόγω μετακινήσεως των υποστηριγμάτων ή επεμβάσεως στα υποστηρίγματα και θεμέλια όμορων κτισμάτων.

ιγ.Από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήματα, ράλλεϋ, διαγωνισμούς κάθε φύσεως ή κατά την διάρκεια

δοκιμών

ιδ.Σε ζημιές στα θεμέλια ή την επιδομή οικοδομής που γειτνιάζει με την περιοχή της εργασίας του λήπτη της ασφάλισης.

ιε. Οποιαδήποτε ευθύνη πηγάζει από τον νόμο, οποιασδήποτε φύσεως, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη από ή προερχόμενη

από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικό καύσιμο ή από πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση

πυρηνικού καυσίμου εξαιρείται.

ιστ. Ευθύνη που προέρχεται από την χρήση, εγκατάσταση ή αφαίρεση αμιάντου

ιζ. Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη για ζημίες (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες) που

προέρχονται /προκαλούνται/οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ζημιογόνα γεγονότα που είναι συνέπεια ή τελέστηκαν κατά την

διάρκεια μέθης, χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισμένο και/ή τους

Προστηθέντες αυτού."

 

3. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3ο. Τα ασφαλιζόμενα με το παρόν ποσά για κάθε μια από τις ειδικές περιπτώσεις αποτελούν τα ανώτατα όρια της

ευθύνης αποζημιώσεως της εταιρείας οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παθόντων. Στα ποσά αυτά

συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης

καθώς και κάθε δαπάνη της εταιρείας που έχει σχέση με το ατύχημα, ειδικότερα δε η δαπάνη του δικαστικού αγώνα κατά

του λήπτη της ασφάλισης εφ' όσον τον αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 των γενικών όρων του

ασφαλιστηρίου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και η από δικαστήρια επιδικαζομένη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής

οδύνης όχι όμως τα πρόστιμα, χρηματικές ποινές, τα ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή εξαγορά ποινής, τα έξοδα

ποινικών δικών (περιλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής) τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν

ότι βαρύνουν την εταιρεία.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 4ο. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να αναγγέλλει κάθε ατύχημα εγγράφως στην εταιρία 8 ημέρες από την στιγμή

που έλαβε γνώση της επέλευσης του ατυχήματος. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια την φύση

και τις συνθήκες του ατυχήματος και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτού που

προξένησε το ατύχημα , των παθόντων και των μαρτύρων. Αν ο λήπτης της ασφάλισης παραβεί υπαίτια την ανωτέρω

υποχρέωση του, η Εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της. Η εταιρία απαλλάσσεται από την

υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος αν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του λήπτη της

ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των

νομίμων αντιπροσώπων τους ή τρίτων που τους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφαλίσεως.

5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Άρθρο 5ο. Η εταιρεία εφ' όσον το ζητήσει, ταυτόχρονα με την αναγγελία σ'αυτή του ατυχήματος, έχει μόνη την διεύθυνση

κάθε δικαστικής υποθέσεως για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς. Με

ποινή την καταγγελία του ασφαλιστηρίου ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παράσχει κάθε αναγκαία

πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που θα του υποδείξει η εταιρεία. Αν δεν καταστεί εφικτός ο συμβιβασμός της εταιρείας με

τον παθόντα και σε περίπτωση που θα εγερθεί αγωγή, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να παραδώσει στην εταιρεία

επί αποδείξει κάθε κοινοποιούμενο σ' αυτόν έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο, να βοηθήσει την εταιρεία στην εξακρίβωση της

ευθύνης του ατυχήματος και της εκτάσεως των ζημιών, ονομάσει τους μάρτυρες και να τους προσκομίσει στο δικαστήριο ή
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κατά την διεξαγωγή των μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη εναντίον του, ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να

ειδοποιήσει έγκαιρα την εταιρεία για να αναθέσει, αν το κρίνει σκόπιμο, σε δικηγόρο και την υπεράσπισή του. Αν τυχόν

παραβιαστούν αυτά που συμφωνούνται σ'αυτό το άρθρο η εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει ή να τροποποιήσει την

ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Aρθρο 6ο. Με το γεγονός της καταβολής της αποζημιώσεως ή της αναγνωρίσεως του ατυχήματος ή της ζημιάς από την

εταιρεία, η τελευταία θεωρείται απέναντι στους αυτουργούς του δυστυχήματος και κάθε τρίτου γενικά σαν αυτόματα

υποκαθιστάμενη στον λήπτη της ασφάλισης για όλα του τα δικαιώματα. Ο τελευταίος υποχρεώνεται να αναγνωρίσει την

εκχώρηση ή υποκατάσταση και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, απόδειξη ή εξουσιοδότηση. Η υποκατάσταση αυτή δεν

επέρχεται αν για το ατύχημα ή την ζημία ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, οι ανιόντες, οι

κατιόντες, οι σύζυγοι ή άλλα πρόσωπα που συνοικούν μαζί με τον λήπτη της ασφάλισης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι

εκπρόσωποί του, εκτός αν αυτοί ενέργησαν με δόλο.

7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7ο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα πάντοτε να απαλλάσσεται από όλες τις παραπέρα υποχρεώσεις της απέναντι στον

λήπτη της ασφάλισης για ζημιές, αφού θέσει στη διάθεσή του το ανώτατο όριο αποζημιώσεως που ορίζεται με το παρόν

ασφαλιστήριο για την περίπτωση στην οποία αφορά το ατύχημα. Αν η εταιρεία ζητεί τον διακανονισμό της υποθέσεως με

συμβιβασμό, αποτύχει όμως σ' αυτό από άρνηση του λήπτη της ασφάλισης για απαιτήσεις του παθόντα ανώτερες του ποσού

της ασφαλείας, τότε δεν ευθύνεται αυτή για επί πλέον δαπάνες, τόκους, έξοδα κτλ.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 8ο. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν ή μείωση της ζημίας

και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας :

1) Παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της εταιρείας όταν θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση

του κινδύνου για επαλήθευση της δηλώσεως του λήπτη της ασφάλισης.

2) Δηλώνει στην εταιρεία κάθε μείωση ή επίταση του κινδύνου.

3) Επιλέγει με προσοχή τους υπαλλήλους για την εξεύρεση των καταλλήλων προσώπων γι' αυτή την εργασία. Τα κτίρια,

εγκαταστάσεις, μηχανήματα κτλ. που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση

και να είναι κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται.

4) Παίρνει λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς

τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.

9.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο 9ο. Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της , αν χωρίς υπαιτιότητα δική

της ή του λήπτη της ασφάλισης ή από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης δεν περιήλθαν στην γνώση της στοιχεία ή

περιστατικά αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. Η καταγγελία ή η πρόταση για τροποποίηση της σύμβασης

μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που Εταιρία έμαθε τα στοιχεία ή τα περιστατικά αυτά. Στην περίπτωση που

υπάρχει αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης και ο κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση ή την καταγγελία της ασφαλιστικής

σύμβασης, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε

καθορισθεί αν δεν υπήρχε η παράβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών

από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης

τροποποίησης, εφ' όσον αυτή δεν γίνει δεκτή.
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Αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε

γνώση της παράβασης και η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς

καταβολή του ασφαλίσματος αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει μέσα στην προθεσμία άσκησης της καταγγελίας και ο λήπτης

της ασφάλισης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Εταιρίας.

Στην περίπτωση που υπάρχει δόλος ή αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που ήταν

ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του

κινδύνου αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 10ο. 1) Μόνο η κατοχή του ασφαλιστηρίου δε βεβαιώνει την καταβολή των ποσών που αναλογούν για ασφάλιστρα,

φόρους, χαρτόσημα κτλ. για την οποία απαιτείται η ειδική και ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της εταιρείας με υπογραφή

του εντεταλμένου Διευθυντού ή Πράκτορα και του Εισπράκτορα του συνολικού ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη.

2) Αν υπάρξει καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την

σύμβαση με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης στην οποία του γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής

ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης την λύση της σύμβασης..

11. ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Άρθρο 11ο. Η ισχύς της ασφαλίσεως αρχίζει από την καθοριζόμενη στο παρόν ημέρα και ώρα και μετά την υπογραφή του

ασφαλιστηρίου από τους Συμβαλλόμενους και την καταβολή των ασφαλίστρων κτλ. για την οποία απαιτείται ειδική και

ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη όπως προβλέπεται παραπάνω.

12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.

Άρθρο 12ο. Η εταιρεία δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση αυτού του ασφαλιστηρίου εκτός αν έχει συγκατατεθεί σ'αυτό

με πρόσθετη πράξη κανονικά υπογεγραμμένη.

2) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ή των συμφωνιών αυτού του ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο με την υπογραφή

της σχετικής με την μεταβολή πρόσθετης πράξης.

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Άρθρο 13ο. Η εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο.

Αν την καταγγελία ασκήσει η Εταιρία τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε

που θα περιέλθει αυτή στον λήπτη της ασφάλισης.

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΤΛ.

Άρθρο 14ο. 1) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ανάμεσα στην εταιρεία με τον λήπτη της ασφάλισης

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας αφού βεβαιωθεί ότι είναι αδύνατη η λύση της με διαιτησία.2) Η υποχρέωση της

εταιρείας για αποζημίωση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο υπόκειται σε

αποκλειστική τετραετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η ζημιά.3) Σε περίπτωση εφαρμογής

των οριζομένων Γενικών Όρων του άρθρο .7 παρ.1 τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξοφλήσεως της

αποζημιώσεως βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης καθώς και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβαλλόταν η εταιρεία από

κοινοποιηθείσες σ' αυτή εκχωρήσεις ή από επιβληθείσες κατασχέσεις κατά του λήπτη της ασφάλισης στα χέρια της, σαν τρίτη.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση εξοφλήσεως απ' ευθείας από την εταιρεία δικαστικών αποφάσεων κατά του λήπτη της ασφάλισης

ή καταβολής από αυτή αποζημιώσεως μετά από συμβιβασμό, τα τέλη, συμβολαιογραφικά δικαιώματα κτλ. συνυπολογίζονται

σαν δαπάνες στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, πέρα από το οποίο η εταιρεία σε καμία περίπτωση μπορεί να επιβαρυνθεί.

15. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο διαφορετικό του λήπτη της ασφάλισης, τότε ο ασφαλισμένος θα υπέχει

τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ:

Η Εταιρία δεν ασφαλίζει:

Σωματικές Βλάβες ή/και υλικές ζημίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή

διαφυγή Μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή

καθαρισμό αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).

Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή ή αέρια ουσία που μπορεί να προκαλέσει

μόλυνση ή ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης,

τοξικής ή χημικής και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώθηκαν ή κλπ.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(SANCTION CLAUSE)

Κανένας ασφαλιστής δεν θεωρείται υπόχρεος σε παροχή κάλυψης, καταβολή αποζημίωσης ή παροχή οποιοδήποτε προνομίου,
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που η παροχή κάλυψης, αποζημίωση ή προνόμιο θα εξέτεθαν τον ασφαλιστή
σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με Αποφάσεις του ΟΗΕ ή αποφάσεις που αφορούν εμπορικές ή
οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Μ. Βρετανίας ή των ΗΠΑ.
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