Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Generali Hellas A.A.E.
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική
σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε
άλλα έγγραφα.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Ασφάλιση της ευθύνης του Ασφαλισμένου, έναντι του εργατοτεχνικού ή / και υπαλληλικού του προσωπικού που απασχολεί στην επιχείρησή
του ή σε κατασκευή έργου.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές καλύψεις (με ασφαλισμένο όριο που αποτελεί το
ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας).
✓ Η εκ νόμου ευθύνη του Ασφαλισμένου που προβλέπεται
από το άρθρο 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα σε
περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου ή/και ηθικής
βλάβης και ψυχικής οδύνης από ατύχημα που θα
προκληθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας ή
με αφορμή αυτήν και θα οφείλεται σε αμέλεια του
Ασφαλισμένου, δηλαδή καταβάλλονται στον ασφαλισμένο
τα ποσά που θα καταβάλει:
✓ στον παθόντα της διαφοράς μεταξύ ημερομισθίου που
παρέχεται από το δημόσιο φορέα κύριας κοινωνικής
ασφάλισης και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται από
τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις
θεωρημένες μισθολογικές καταστάσεις του, για όσες ημέρες
θα απέχει ο παθών από την εργασία του και για ανώτατο
χρονικό διάστημα και
✓ τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής
οδύνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Αστικού
Κώδικα.

 Δύτες και εργαζόμενοι σε πλωτά μέσα.
 Υπεράκτια, θαλάσσια, υποβρύχια ή/ και εναέρια
δραστηριότητα “Offshore Liability”.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει Ατυχήματα/ζημιές που
προκαλούνται από:
! Επαγγελματικές ή άλλου είδους ασθένειες καθώς και
ατυχήματα που οφείλονται σε ασθένειες
! Ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των
μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο το εργαζόμενο ή σε
πρόθεση ή δόλο του ιδίου του εργαζόμενου
! Ατυχήματα που προκαλούνται ως συνεπεία ή κατά την
διάρκεια μέθης, χρήσης τοξικών ναρκωτικών ή άλλων
παραισθησιογόνων ουσιών αερίων από τον ίδιο τον
εργαζόμενο
! Αποζημιώσεις που αφορούν στη εργασιακή σχέση
σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
! Εξαίρεση Μεταδοτικών Ασθενειών
! Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου (Cyber Risk Exclusion Clause)
! Ειδικός όρος κυρώσεων, περιορισμών (Sanctions Clause)
Τα χρηματικά ποσά που ορίζονται ως απαλλαγή ανά κάλυψη,
βαρύνουν τον Ασφαλισμένο και αναγράφονται στην προσφορά
ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο.
Το σύνολο της κάλυψης που παρέχεται αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο.

Πού είμαι καλυμμένος;
✓ Όπως αναγράφεται στην προσφορά ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου:
•
•
•
•
•

Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου
Να δηλώσω στην Εταιρία για τη σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα
Να δηλώσω οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στην ασφαλισμένη δραστηριότητα, η οποία ενισχύει τον ασφαλισμένο κίνδυνο
Να τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σαν να μην ήμουν ασφαλισμένος

Σε περίπτωση ζημιάς:
• Να γνωστοποιώ άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της ζημιάς.

Πότε και πώς πληρώνω;
Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική
κάρτα
• Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
• Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
• Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας
• Με μετρητά:
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €)
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική
o Στα ΕΛΤΑ
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
• Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
• Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης, όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχω δικαίωμα ακύρωσης της
σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.
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