
Αναλυτική Περιγραφή Καλύψεων Αστικής Ευθύνης 

  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων μέχρι των ορίων που ανά 

περίπτωση αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για ζημιές από ατυχήματα (απώλεια 

ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς με 

υπαιτιότητά του από άδικες πράξεις ή παραλείψεις αυτού ή των προσώπων που έχει στην 

υπηρεσία του, σύμφωνα με τους Γενικούς, Ειδικούς Όρους, περιορισμούς και εξαιρέσεις της 

Ασφαλιστικής σύμβασης και που σχετίζονται και προέρχονται άμεσα και αποκλειστικά από τις 

εγκαταστάσεις και τους χώρους της επιχείρησής του, ευρισκομένης στην αναγραφόμενη 

διεύθυνση κινδύνου, όπως δηλώθηκε στη σχετική πρόταση ασφάλισης. 

 

Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση 

αξιώσεων των τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον ως άνω καλυπτόμενο κίνδυνο. 

  Πυρκαγιά / Έκρηξη 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από πυρκαγιά ή 

έκρηξη που θα συμβεί στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου και θα οφείλεται σε πράξεις ή 

παραλείψεις από αμέλεια του ιδίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. 

  Λειτουργία ανελκυστήρων 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από τη λειτουργία 

των ανελκυστήρων μεταφοράς προσώπων ή αντικειμένων στον χώρο των εγκαταστάσεων 

του Ασφαλισμένου. 

  Εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή / και ανακαίνισης των υφιστάμενων οικοδομικών 

εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου. 

  Δηλητηρίαση τροφική από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από τροφική 

δηλητηρίαση από την κατανάλωση ποτών ή / και φαγητών που διατίθενται από τον ως άνω 

Ασφαλισμένο, για την οποία θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο ίδιος ή τα πρόσωπα που έχει στην 

υπηρεσία του. 

  Πτώση φωτεινών επιγραφών ή / και πινακίδων, ιστών, κεραιών 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από τη λειτουργία & 

συντήρηση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων εν γένει, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες στην πρόσοψη των κτιρίων ευθύνης του Ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων 

των ζημιών από πτώση ή θραύση φωτεινών επιγραφών και / ή διαφημιστικών πινακίδων με 

την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος για αυτή την πτώση ή θραύση. 

  Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 



 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από εργασίες 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εντός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων 

των ζημιών στα ίδια τα φορτηγά αυτοκίνητα και στα εμπορεύματα, από και κατά την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων. 

  Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από τη χρήση και 

λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών. 

  Λειτουργία Γυμναστηρίων/ Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Spa, Λουτρών, Κέντρων 

Αισθητικής (προσώπου ή σώματος) 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από τη χρήση και 

λειτουργία γυμναστηρίων, λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων αισθητικής, spa 

που τυχόν βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

  Διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από την ιδιότητα του 

ως διοργανωτή εκδρομών και εκδηλώσεων σε ιδρύματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους με 

την προϋπόθεση ότι οι πιο πάνω δραστηριότητες έγιναν υπό την επίβλεψη του προσωπικού 

του Ασφαλισμένου. 

  Απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από απώλεια και 

κλοπή των προσωπικών αντικειμένων των πελατών του ξενοδοχείου μετά από διάρρηξη των 

δωματίων τους. 

  Παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος Ναυαγοσώστη 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από λάθη ή 

παραλείψεις του προστηθέντος της ασφαλισμένης επιχείρησης ναυαγοσώστη κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των επαγγελματικών του καθηκόντων. 

  Υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών / τρίτων 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν από υλικές ζημιές σε 

οχήματα των πελατών/τρίτων από τη χρήση και λειτουργία των χώρων στάθμευσης (parking) 

της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

  Ζημιές των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της μονάδας και για τα οποία 

δεν επιβάλλεται άδεια κυκλοφορίας 

 

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 

(απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που απορρέουν τη χρήση και 



λειτουργία των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της ασφαλισμένης επιχείρησης και 

για τα οποία δεν επιβάλλεται άδεια κυκλοφορίας. 

  Αστική ευθύνη εργοδότη 

 

Σύμφωνα με τους Γενικούς όρους της Ασφαλιστικής σύμβασης Αστικής ευθύνης και τους 

όρους που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται 

από τον παρόντα ειδικό όρο, η Εταιρία καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου, υπό την 

ιδιότητά του ως εργοδότη, έναντι του απασχολούμενου με νόμιμη σύμβαση εξηρτημένης 

εργασίας εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του, σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών 

βλαβών ή/και θανάτου, από ατύχημα που έγινε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή 

αυτή, από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των προστηθέντων του. 

 

Συγκεκριμένα με τον παρόντα όρο καλύπτονται: 

 

1. Η ευθύνη του Ασφαλισμένου, έναντι του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του, σύμφωνα 

με τα άρθρα 657 και 658 Αστικού Κώδικα, για τις πέραν του δημόσιου φορέα κύριας 

κοινωνικής ασφάλισης του παθόντος, οικονομικές του υποχρεώσεις, όταν ο παθών αδυνατεί 

να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον ασφαλισμένο εργοδότη του. 

 

Δεν καλύπτεται η αδυναμία παροχής υπηρεσιών του παθόντος που οφείλεται σε 

οποιαδήποτε ασθένεια και από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προήλθε, ακόμη και στην 

περίπτωση που η ασθένεια αυτού θα αναγνωρισθεί δικαστικά ή από τον φορέα της κύριας 

κοινωνικής ασφάλισής του ότι οφείλεται σε ατύχημα. 

 

Η αποζημίωση υπολογίζεται πάντα με βάση το ημερομίσθιο, το οποίο ο ασφαλισμένος 

εργοδότης δήλωσε στο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης ότι θα καταβάλλει στον παθόντα 

και όχι με βάση το τυχόν μεγαλύτερο που καταβάλλεται σε αυτόν. Συνεπώς, αν το 

καταβαλλόμενο ημερομίσθιο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει δηλωθεί στον φορέα κύριας 

κοινωνικής ασφάλισής, κάθε διαφορά που προκύπτει υπέρ του παθόντα, βαρύνει 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο εργοδότη του. 

 

Η αποζημίωση καταβάλλεται για ανώτατο όριο μέχρι είκοσι έξι (26) ημερομίσθια, μετά από 

έκπτωση του ποσού που καταβλήθηκε από τον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης στον 

παθόντα με αιτία την αδυναμία παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα κάλυψη τελεί υπό τον όρο 

της χρονικής αφαιρετέας απαλλαγής των τριών (3) πρώτων εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία του ατυχήματος. 

 

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο παθών προσέφερε τις υπηρεσίες του στον ασφαλισμένο εργοδότη 

πριν από το ατύχημα, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός κρίθηκε ανίκανος προς εργασία από 

τον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισής του, καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν στον 

παθόντα εξ αιτίας της αδυναμίας του να παρέχει τις υπηρεσίες του, θα αποδεικνύονται από 

τις καταστάσεις ασφάλισης που τηρεί ο Ασφαλισμένος. 

 

Το ίδιο ισχύει και για το ημερομίσθιο του παθόντος που δηλώνει ο Ασφαλισμένος στο φορέα 

κύριας κοινωνικής ασφάλισης. 

 

2. Την ευθύνη του Ασφαλισμένου, για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 

βλάβης προς το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του ή την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 



λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια του εργάτη/υπαλλήλου, λόγω του θανάτου του, εξαιτίας 

ατυχήματος που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτή, όπως 

προβλέπεται από το Άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα τους όρους και περιορισμούς αυτού. 

 

Εξαιρέσεις: 

Πέραν από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στους Γενικούς όρους ασφάλισης Αστικής 

ευθύνης εξαιρούνται από την κάλυψη ευθύνης εργοδότη, απαιτήσεις του εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού του Ασφαλισμένου που οφείλονται ή/και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα 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 

τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ίδιου του παθόντα. 

  Ατυχήματα που προκαλούνται ως συνέπεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον 

ίδιο τον παθόντα ή οποιονδήποτε άλλον εμπλεκόμενο στο ατύχημα, καθώς και ατυχήματα 

που έστω και αν δεν έχουν προκληθεί ως άμεση συνέπεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών, λαμβάνουν χώρα ενώ ο παθών βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή 

ναρκωτικών ουσιών. 

 


