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Ασφάλιση Ανέγερσης - Συναρμολόγησης 
Κατά Παντός Κινδύνου
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ανέγερση-Συναρμολόγηση Κατά Παντός 
Κινδύνου (E.A.R.) 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;
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, το οποίο καλύπτει κάθε κίνδυνο ο οποίος δεν εξαιρείται ρητά.
Το ζημιογόνο γεγονός το οποίο θα προκαλέσει ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και θα οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο, θα 
πρέπει να είναι απρόβλεπτο και αιφνίδιο.
Ένα συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης - Συναρμολόγησης (E.A.R.), μπορεί να καλύπτει:
- Μεταλλικά κτήρια.
- Γεννήτριες, ατμολέβητες, μετασχηματιστές, γερανούς, ταινιόδρομους, γραμμές μεταφοράς ενέργειας, μεταλλικές γέφυρες.
- Εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων.

Τι ασφαλίζεται;
Καλύπτονται όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο 
έργο έως την ολοκλήρωσή του, την Αστική Ευθύνη προς 
Τρίτους, όπως και την Εργοδοτική Ευθύνη. Το έργο μπορεί να 
καλυφθεί είτε από τον Κύριο του Έργου είτε από τον εργολάβο. 
Συνασφαλιζόμενοι θεωρούνται ο Κύριος του έργου, ο κύριος 
εργολάβος, 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 πολιτικών ταραχών.
  Τρομοκρατικών ενεργειών.
   Αμφιβαρούς ευθύνης.
   Περιόδου απλής ή/και εκτεταμένης συντήρησης.
   Κάλυψη περί κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές.
   Κάλυψη 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.
    Μεταδοτικές Ασθένειες.

Επιπλέον, δεν ασφαλίζονται:
    Επαγγελματική ευθύνη των μελετητών, συμβούλων 
μηχανικών, αρχιτεκτόνων κ.λπ.

  Ζημιές από graffiti.
   Εργασίες υπεργολαβιών για τα έργα που έχουν 
ασφαλιστεί στο σύνολό τους.

   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.
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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 για όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο έως την ολοκλήρωσή του, 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 λαμβάνετε 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.

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 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 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. 

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική κάλυψή 
μου;
Η ευθύνη της Εταιρείας ξεκινά με την έναρξη των 
εργασιών, ή μετά την εκφόρτωση των αντικειμένων υπό 
συναρμολόγηση (σε αυτή την περίπτωση, μετά το πέρας 
κάθε εκφόρτωσης και αποθήκευσης των υπό ανέγερση 
αντικειμένων, ο ασφαλιζόμενος πρέπει να παραδίδει 
στην Εταιρεία λεπτομερή κατάσταση με το είδος και την 
αξία κάθε εναποθήκευσης) στον τόπο εργασίας και θα 
συνεχίζεται μέχρι την παράδοση του έργου ή μέχρι το 
πέρας της πρώτης δοκιμαστικής λειτουργίας ή της πρώτης 
δοκιμαστικής φόρτωσης οποιουδήποτε από αυτά,  και 
παύει μετά τις τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία 
έναρξης της δοκιμής (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά στην αίτηση ασφάλισης). Εάν τμήμα της 
εγκατάστασης ή μία ή περισσότερες μηχανές δοκιμασθούν 
και/ή τεθούν σε λειτουργία ή παραδοθούν, η κάλυψη για 
αυτές και για κάθε προκύπτουσα από αυτές ευθύνη παύει, 
ενώ συνεχίζεται για τα απομένοντα τμήματα. Σχετικά με 
την συναρμολόγηση μεταχειρισμένων αντικειμένων, η 
παρεχόμενη κάλυψη παύει αμέσως μετά την έναρξη της 
δοκιμαστικής λειτουργίας. Η ασφάλιση λήγει το αργότερο 
κατά την καθοριζόμενη ημερομηνία λήξης των εργασιών 
που συμφωνείται στην αίτηση ασφάλισης. Υπάρχει 
δυνατότητα παράτασης της ασφάλισης μετά από την 
έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

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 οφειλόμενη σε 
αυτό το ελαττωματικό υλικό ή/και κακοτεχνία.

!  Σε περίπτωση κάλυψης μηχανικού εξοπλισμού, καλύπτονται ζημιές εξωγενούς αιτιολογίας, ενώ δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες.


