Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Προϊόν: Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
322801000
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί περίληψη των παρεχόμενων και μη καλύψεων για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
Πλήρεις προσωποποιημένες προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφαλιστικής
σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την Γενική Αστική Ευθύνη του λήπτη της Ασφάλισης/ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που
θα προκληθούν σε τρίτους και θα οφείλονται στην λειτουργία του ασφαλισμένου χώρου

Τι ασφαλίζεται;
Σωματικές βλάβες προς
τρίτους έως το ποσό των
€300.000 κατά άτομο
Υλικές ζημίες προς
τρίτους, έως το ποσό
των €150.000 κατά
άτομο
Σωματικές βλάβες
και υλικές ζημιές από
ομαδικό ατύχημα
τρίτων έως το ποσό των
€900.000
Συμπληρωματικά
παρέχονται οι Καλύψεις

Εργοδοτική αστική ευθύνη
σωματικών βλαβών κατά
άτομο έως το ποσό των
€50.000 και για ομαδικό
ατύχημα έως το ποσό των
€100.000
Τροφική δηλητηρίαση
που θα εκδηλωθεί κατά
την ίδια χρονική στιγμή
σε περισσότερα από τρία
άτομα
Αστική ευθύνη για
Σωματικές Βλάβες τρίτων
από πυρκαγιά, έκρηξη και
βραχυκύκλωμα έως το
ποσό των €50.000 ανά
γεγονός και με ανώτατο
όριο ευθύνης για όλη την
διάρκεια της ασφάλισης το
ποσόν των €100.000

Τι δεν ασφαλίζεται;
Επιχείρηση ή χώρος βεβαρημένος με ιστορικό ζημιών, κατά την τελευταία τριετία
πριν από την σύναψη της ασφάλισης
Η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένου για ατυχήματα που θα
συμβούν κατά την περίοδο πολέμου, εισβολής εξωτερικού εχθρού, εμφυλίου
πολέμου, κινήματος, επανάστασης, ανταρσίας, τρομοκρατικών ενεργειών,
πολιτικών ταραχών, στάσεων απεργιών και κακόβουλων ενεργειών
Η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης /ασφαλισμένου για ζημιές που θα συμβούν
λόγω σταδιακής ή μη, μόλυνσης του περιβάλλοντος
Η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης /ασφαλισμένου για ζημιές που θα συμβούν
από επιθέσεις κυβερνοχώρου
Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου
Η Ευθύνη προϊόντος
Η Αποθετική ζημιά των τρίτων
Η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένου για ζημιές που θα
προκληθούν από και σε αυτοκινούμενα οχήματα, αεροσκάφη και οχήματα
κινούμενα σε στρώμα αέρος, σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϋ και πλωτά μέσα
Η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένου για ζημιές που θα υποστούν
τρίτοι σε θαλάσσια λιμάνια, μόνιμες δεξαμενές, αποβάθρες, προβλήτες,
προκυμαίες, αεροδρόμια, πάρκα διασκέδασης, αίθουσες ψυχαγωγικών
παιχνιδιών, τσίρκο, θέρετρα σκι, λατομεία (εφόσον χρησιμοποιούνται εκρηκτικά)
ανθρακωρυχεία και άλλα ορυχεία, υπόγειες στοές και σήραγγες
Για τις συμπληρωματικές καλύψεις

Η κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι
είναι ασφαλισμένοι από δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Ζημιές που θα υποστεί ο ίδιος ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος καθώς
και η οικογένεια του (συγγένεια έως και δεύτερου βαθμού), οι εργαζόμενοι, οι
συνεργάτες και οι προστηθέντες τους
Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από φυσικά φαινόμενα και από
μετάδοση πυρκαγιάς
Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση
μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων
ουσιών ή αερίων
Υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά, έκρηξη ή/και
βραχυκύκλωμα
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Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
ιδιοκτήτη από τη λειτουργία χώρων

Ζημιές από φυσιολογική φθορά ή κακοτεχνία του κτιρίου
Ζημιές που θα προκληθούν από δόλο και βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου
Ζημιές που θα υποστούν οχήματα σε χώρο στάθμευσης
Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την διάρκεια αψιμαχιών, διενέξεων,
διαπληκτισμών καθώς και κατά την διάρκεια ληστειών και ενόπλων επιθέσεων
εντός και εκτός του χώρου της ασφαλισμένης επιχείρησης
Ανώτατο όριο αποζημίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης έως του ποσού
του €1.000.000
Για τις συμπληρωματικές καλύψεις

Η κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης αποζημιώνει πέραν των υποχρεώσεων του
κοινωνικού φορέα (ευθύνη εργοδότη)

Πού είμαι καλυμμένος;
Εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•
•
•
•
•

Φροντίζω οι πληροφορίες που παρέχω να είναι ακριβείς και έγκυρες
Ενημερώνω για κάθε αλλαγή στα στοιχεία μου καθώς και σε πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλισή μου
Εξοφλώ τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου εμπρόθεσμα
Βεβαιώνω ότι οι όροι του συμβολαίου μου περιλαμβάνουν και περιγράφουν τις ανάγκες που επιθυμώ να καλύψω
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ενημερώνω εγγράφως άμεσα την Εταιρία (το αργότερο εντός 8
εργάσιμων ημερών) και παρέχω όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θα ζητηθούν

Πότε και πώς πληρώνω;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής: με μετρητά
στις συνεργαζόμενες με την Eταιρία τράπεζες, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
σας καθώς και με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας. Στην πάγια
εντολή χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας παρέχεται έκπτωση και άτοκες δόσεις. Επιπροσθέτως, μπορείτε να εξοφλήσετε τα
ασφάλιστρα στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, υπό τον όρο της ταυτόχρονης
παράδοσης σε εσάς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης
προκαταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Ασφαλισμένος, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασής του, αποστέλλοντας στην Εταιρία, τα στοιχεία
της οποίας είναι διαθέσιμα στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της, επιστολή είτε με φαξ είτε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ή
παραδίδοντας αυτήν ιδιοχείρως.
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Υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από διάρρηξη-διαρροή
σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης κλιματισμού, σωληνώσεων αποχέτευσης
που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου με υπαιτιότητά του

