Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων
Εργολάβου Πολιτικού Μηχανικού - OPEN COVER
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Εργολάβου Πολιτικού
Μηχανικού – Open Cover της ασφαλιστικής Εταιρείας “Generali”, με έδρα στην Ελλάδα.
Αρ. Αδείας: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 941401000. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό
Η αναλυτική προ συμβατική ενημέρωση και η ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης του προγράμματος
παρέχονται με την προσφορά, την αίτηση και το συμβόλαιο ασφάλισης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα είδος ασφάλισης που καλύπτει κάθε απρόβλεπτο και αιφνίδιο ζημιογόνο γεγονός εκτός εάν αυτό εξαιρείται ρητά.
Η ασφάλιση ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί βάσει των καλύψεων που επιλέγετε ανάλογα με τον
ασφαλιζόμενο κίνδυνο.
Η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Εργολάβου Πολιτικού Μηχανικού - Open Cover παρέχει στον ασφαλιζόμενο προστασία
όλων των εργολαβιών, κυρίως οικοδομικών έργων, που θα αναλάβει σε ετήσια κάλυψη.

Τι ασφαλίζεται;
Μπορούν να ασφαλίζονται όλα τα οικοδομικά έργα
Πολιτικού Μηχανικού, όπως:
Κτίρια κατοικιών, γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία,

θέατρα κ.λπ.
Εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.
Καλύπτονται όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν
στο έργο έως την ολοκλήρωσή του, την Αστική Ευθύνη
προς Τρίτους όπως και την Εργοδοτική Ευθύνη.
Συνασφαλιζόμενοι θεωρούνται οι Κύριοι των έργων,
λοιποί εργολάβοι και όλοι όσοι έχουν σχέση με το έργο.
Η ασφάλιση ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επεκταθεί
ή να περιοριστεί βάσει παραρτημάτων που προστίθενται.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω καλύψεις:
Απεργιών, οχλοκρατικών ενεργειών και πολι-τικών

ταραχών.
Τρομοκρατικών ενεργειών.
Αμφιβαρούς ευθύνης.
Π
 εριόδου απλής ή/και εκτεταμένης συντήρησης.
περί κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές.
Περί υπογείων καλωδίων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας).
Περί υλικών κατασκευής.
Περί μέτρων προστασίας.
Περί μέσων κατάσβεσης πυρκαγιάς.
Περί κάλυψης εσφαλμένης μελέτης.
Κινδύνων κατασκευαστή.
Προαιρετικά καλύπτεται:
- Εργοταξιακός εξοπλισμός.
- Οικοδομικός εξοπλισμός.
- Μηχανικός εξοπλισμός.
- Υφιστάμενη περιουσία.
- Εκκαθάριση συντριμμάτων.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οι κύριες εξαιρέσεις του προγράμματος αφορούν ζημιά από:
Πόλεμο.
Κοινωνικές και Πολιτικές ταραχές.
Πυρηνικά υλικά.
Δόλο.
Παύση εργασίας.
Mεταδοτικές Ασθένειες.
Επιπλέον, δεν ασφαλίζονται:
Επαγγελματική Ευθύνη των Μελετητών, Συμβούλων
Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κ.λπ.
Ζημιές από graffiti.
Οποιαδήποτε ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημιές ή
απώλειες σε τρίτους που είναι δυνατόν να προκληθούν
άμεσα ή έμμεσα από θεομηνίες και καιρικά φαινόμενα
εν γένει.
Oι θαλάσσιοι κίνδυνοι.
Η αποθετική ζημία.
Η λανθασμένη μελέτη.
Ελαττωματικό υλικό.
Φυσιολογική φθορά.
Οχήματα γενικής οδικής κυκλοφορίας.
Φάκελοι, σχέδια, λογαριασμοί κ.λπ.
Ζημιά κατά το χρόνο απογραφής.
Εργασίες υπεργολαβιών για έργα που έχουν ασφαλιστεί
στο σύνολό τους. Οι εργασίες αυτές θα συζητούνται
κατά περίπτωση κατόπιν ενημέρωσης της Ασφαλιστικής
Εταιρείας.
Έργα Βιομηχανικά, Λιμενικά, Αεροπορικά, Σήραγγες,
Υδραυλικά, Υδροηλεκτρικά και έργα ΔΕΗ, ΟΤΕ και
ΔΕΠΑ.
Οι εκπονήσεις μελετών.
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Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Οι κύριοι περιορισμοί του προγράμματος περιγράφονται ως εξής:
! Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι στους οποίους συμμετέχετε στο κόστος της αποζημίωσης:
Πυρκαγιά, καθίζηση, κατολίσθηση, κλοπή, σεισμός, νερά εν γένει, ζημιές προς τρίτους, ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας).
! Δεν καλύπτεται η υλική ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένη μελέτη κατασκευής.
! Δεν καλύπτονται τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής, επιδιόρθωσης ή κακοτεχνίας. Η παρούσα εξαίρεση περιορίζεται στα ασφαλισμένα
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα, ενώ καλύπτεται η υλική ζημιά στα ορθώς εκτελεσμένα αντικείμενα από ατύχημα οφειλόμενο σε
αυτό το ελαττωματικό υλικό ή/και κακοτεχνία.
! Για οποιοδήποτε έργο έχει αξία, διάρκεια, όρια ευθύνης υπερβάλλοντα αυτών που δηλώθηκαν στην αίτηση, ή εάν εκτελούνται εκτός
των δηλωθέντων γεωγραφικών ορίων, ή εάν η περιγραφή τους είναι διαφορετική από αυτήν που έχει συμφωνηθεί να ασφαλίζεται
αυτομάτως, τότε ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να τα δηλώνει στην Εταιρία δίνοντας πλήρη στοιχεία. Η Εταιρία χωρίς την δέσμευση
υποχρεωτικής κάλυψης, μπορεί να χρεώσει επασφάλιστρο για τα συγκεκριμένα έργα.

Πού καλύπτομαι;
Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
- Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
- Να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος, ενεργώντας σαν να ήσασταν
ανασφάλιστος.
- Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να μας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.
- Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητάει την αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων ποσών του
τμήματος Ι, έτσι ώστε να καλύπτεται πάντα η πραγματική αξία του έργου, και να μην υπάρχει υπασφάλιση στην περίπτωση επέλευσης
καλυπτομένου κινδύνου.
- Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε το έργο, όποτε σας το ζητήσουμε.
- Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει:
- Να μας δηλώσετε αμέσως κάθε υλική ζημιά ή ατύχημα.
- Να παίρνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών της ζημιάς.
- Να μας χορηγήσετε κάθε στοιχείο ή έγγραφο και κάθε αναγκαία πληροφορία που σχετίζονται με τις περιστάσεις της επέλευσης της
ασφαλιστικής περίπτωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της αίτησης
ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε
μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική κάλυψή
μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σας θα πρέπει να
καταβάλετε το ασφάλιστρο της 1ης δόσης ή το συνολικό
ασφάλιστρο σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμής που
επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια και
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Στο τέλος της ετήσιας
κάλυψης, μας γνωρίζετε τον προϋπολογισμό των
εκτελεσθέντων έργων, με τον οποίο πραγματοποιείται
και η εκκαθάριση των ασφαλίστρων. Για την ανανέωση
του ασφαλιστηρίου, απαιτείται η γνωστοποίηση του
προϋπολογισμού των έργων που πρόκειται να αναλάβετε
την νέα ασφαλιστική περίοδο.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά
την ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους όρους, τα
ασφάλιστρα, τις παροχές και τα ανώτατα όριά τους, μετά
από γραπτή ενημέρωση αυτών.

Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο
ασφάλισής μου;
Δ
 ικαίωμα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αποστέλλοντας
συστημένη επιστολή εντός 14 ημερών από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.
Δ
 ικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Generali
εντός 1 μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου
σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του παρεκκλίνει
από την αίτηση για ασφάλιση και εντός 14 ημερών
σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών
στοιχείων ή των όρων όλων των καλύψεων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης
ή της εναντίωσης από την Εταιρεία και δεν υπάρχει καμία
ποινή για τον συμβαλλόμενο.
Δ
 ικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να
ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας, με
επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας.
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