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Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Γενικής Αστικής Ευθύνης
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

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου προσώπου για κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί 
να καταβάλει για αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης τρίτων ή υλικής ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων μέσα στις/ή γύρω από τις 
εγκαταστάσεις που ορίζονται στο ασφαλιστήριο  και προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ασφαλισμένου και την ιδιότητά του, όπως  
καθορίζονται στο ασφαλιστήριο (Γενική Αστική Ευθύνη).
Συμπληρωματικά, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης που καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου 
έναντι του έμμισθου προσωπικού του (υπαλληλικού, εργατοτεχνικού και λοιπού), το οποίο απασχολείται στην επιχείρησή του και για 
το οποίο θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση λόγω σωματικών βλαβών που θα προκληθούν στα πλαίσια της περιγραφόμενης 
δραστηριότητάς του στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση κινδύνου, αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της 
εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία, το οποίο θα οφείλεται σε αμέλεια του ασφαλισμένου.

Τι ασφαλίζεται;
Η ευθύνη του ασφαλισμένου συνεπεία υλικών ζημιών ή/
και σωματικών βλαβών που ενδεικτικά μπορεί να προκύψει 
από:  

  Ατυχήματα από τη λειτουργία του χώρου                          
  Πυρκαγιά, έκρηξη  
  Διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων
  Πτώση επιγραφών, διαφημιστικών πινακίδων                                                                                                                                   
  Λειτουργία ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων
  Δηλητηρίαση

Προαιρετικά καλύπτεται:
-  Ευθύνη Εργοδότη
-  Ευθύνη διευθυντών και στελεχών 
-  Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας  
-   Ζημίες τρίτων από εργασίες συντήρησης, 

ανακαίνισης     
-  Ατυχηματική ρύπανση
-   Ευθύνη από δραστηριότητα της επιχείρησης εκτός 

εγκαταστάσεων
-  Δραστηριότητες προστηθέντων
-  Αστική ευθύνη περιβάλλοντος
-  Αστική ευθύνη προϊόντος

Τι δεν ασφαλίζεται;
   Δόλος, βαριά αμέλεια.
   Πόλεμος, κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, 
τρομοκρατικές ενέργειες, πύραυλοι ή βλήματα. 

   Ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνικά, ραδιενέργεια. 
   Επαγγελματική αστική ευθύνη, περιβαλλοντική 
ευθύνη, αποθετικές ζημιές τρίτων, ευθύνη για ζημιά 
που προκλήθηκε από όχημα, τρένο ή πλοίο, μόλυνση, 
μετάδοση ασθενειών, ζημιά που προέρχεται ή σχετίζεται 
με αμίαντο, ζημιά που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο ή/και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ζημιά που 
προκύπτει από πρόστιμα, χρηματικές ποινές.

   Μούχλα, μεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια. 
   Δόνηση, εξασθένιση ή μετακίνηση υποστηρίγματος ή 
εδάφους. 

   Περιουσιακά  στοιχεία που σας ανήκουν ή που 
φυλάσσονται ή ελέγχονται από εσάς ή από πρόσωπο 
που απασχολείτε ή έχετε εξουσιοδοτήσει. 

   Αξιώσεων τρίτων, οι οποίες εγείρονται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά. 

   Ευθύνης που αναλαμβάνετε με συμφωνία ή σύμβαση, 
την οποία ευθύνη δεν θα είχατε χωρίς αυτή τη συμφωνία 
ή σύμβαση.

   Πανδημία / Επιδημία / SARS-Cov-2 / Covid-19.

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.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Οι κύριοι περιορισμοί του προγράμματος είναι οι εξής:
!   Η κάλυψη παρέχεται με απαλλαγές που ορίζονται στο συμβόλαιο.
!   Η κάλυψη παρέχεται με όριο ευθύνης που ορίζεται στο συμβόλαιο και αφορά υλική ζημιά ή σωματική βλάβη τρίτων ή εργοδοτική 

αστική ευθύνη με συγκεκριμένο όριο ανά άτομο, ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως. 
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Πού καλύπτομαι; 
  Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
-  Να συμμορφώνεστε με τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφάλειας και νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης και να λαμβάνετε όλα τα 

προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα προστασίας, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται κανονικά και να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης 
λειτουργίας.

- Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης. 
-  Να παίρνετε 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.
- Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τα ασφαλισμένα αντικείμενα και το χώρο στον οποίο βρίσκονται, 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. 
   - Να διαφυλάξετε τα δικαιώματά σας κατά τυχόν τρίτου που ευθύνεται για τη ζημιά.

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.

Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο 
ασφάλισής μου; 

  Δικαίωμα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να 
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αποστέλλοντας 
συστημένη επιστολή εντός 14 ημερών από την 
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

  Δικαίωμα εναντίωσης:  Έχετε το δικαίωμα ενα-
ντίωσης 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 κατα-
βληθέντα 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.

Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφα-
λιστικής σύμβασης:  Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε/
καταγγείλετε το συμβόλαιό σας, με επιστολή που θα 
στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση 
ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της 
ασφάλισης. 

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. Η ασφάλιση ανανεώνεται 
αυτόματα στην ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου σας, 
εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ημερομηνίας 
πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί 
κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους όρους, τα 
ασφάλιστρα, τις παροχές και τα ανώτατα όριά τους, για το 
σύνολο των ασφαλισμένων, μετά από γραπτή ενημέρωση 
αυτών.


