Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Eurolife FFH ΑΕΓΑ

Προϊόν: Αστική Ευθύνη Γραφείων

Η Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου)
33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Το παρόν έγγραφο περιέχει µια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις
προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για το προϊόν σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
τα οποία και θα πρέπει να µελετήσετε.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ασφάλισης µε το οποίο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισµένου, για ατυχήµατα που θα συµβούν
σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και οφείλονται σε αµελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού
του.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Βασική κάλυψη
Γενική Αστική Ευθύνη για σωµατικές βλάβες (τραυµατισµός
ή απώλεια ζωής) και υλικές ζηµιές, που θα προκληθούν σε
τρίτους
Ανώτατα όρια ευθύνης της εταιρείας (ανάλογα µε το
Πρόγραµµα που θα επιλέξει ο ασφαλισµένος):
Πρόγραµµα
Α
Β
Γ
∆
Σωµατικές βλάβες & υλικές ζηµιές κατά γεγονός
€ 30.000
€ 60.000 € 100.000
€ 200.000

Ε
€ 300.000

Σωµατικές βλάβες & υλικές ζηµιές για όλη τη διάρκεια του
συµβολαίου
€ 60.000
€ 120.000
€ 200.000
€ 400.000
€ 600.000
Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να συµπεριλαµβάνονται σωµατικές
βλάβες ή/και υλικές ζηµιές που πιθανόν να προκληθούν σε
τρίτους από:
την λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε
ευθύνη του συντηρητή)
πυρκαγιά,
έκρηξη,
θραύση
σωληνώσεων
και
βραχυκύκλωµα
πτώση επιγραφών οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη της
επιχείρησης
Προαιρετική κάλυψη
Αστική Ευθύνη Εργοδότου για σωµατικές βλάβες των µελών του
προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλισµένου, για
τυχόν αξιώσεις πέραν του Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα όρια της Αστικής Ευθύνης Εργοδότου συµπεριλαµβάνονται
στα όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης.

∆εν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων εφόσον προκύπτουν από
οποιοδήποτε γεγονός ή στοιχείο που αναφέρεται παρακάτω:
Σεισµό, καθίζηση, κατολίσθηση, πληµµύρα, θύελλα,
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, ηφαιστειακή έκρηξη,
τυφώνα, κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο
Πολεµικές ενέργειες, είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος, είτε όχι
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές,
τροµοκρατικές ενέργειες, ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση
εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση, στρατιωτική εξουσία, πυραύλους ή βλήµατα
Μόλυνση ή ρύπανση:
o εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και
σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία
που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή
ρύπανση
o από βιολογικές ή χηµικές ουσίες
o από αµίαντο ή υλικά που περιλαµβάνουν αµίαντο ή
µόλυβδο
o από µούχλα και τοξική µούχλα
Ατοµική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό µόλυνση
Απλή κλοπή/ µυστηριώδη εξαφάνιση, ανεξήγητη απώλεια ή
διαχειριστικά λάθη
Μέθη ή χρήση τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών
Πρόθεση, δόλο ή βαριά αµέλεια
Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα και ποινές, καθώς και
απώλεια ή ζηµιά από την µη τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων του ασφαλισµένου
Έµµεσες ή αποθετικές ζηµιές, καθώς και ζηµιές σε δίκτυα
και εγκαταστάσεις ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας
Τροφική δηλητηρίαση
Συµµετοχή
σε
αγώνες,
αθλητικές
συναντήσεις,
διαγωνισµούς και συναγωνισµούς κάθε είδους
∆υσφήµηση (απλή ή συκοφαντική)
Επαγγελµατική ευθύνη
Ατυχήµατα ή ζηµιές που προκαλούνται από αίτια για τα
οποία ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος από το Νόµο
να καλύπτεται από άλλη(ες) ασφάλιση(εις)
Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον
ασφαλισµένο ή που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την
φροντίδα του
Ευθύνη από τη χρήση, κατοχή ή συντήρηση αεροσκαφών,
σκαφών ή οχηµάτων
Φυσιολογική φθορά, έλλειψη συντήρησης, παλαιότητα
Απαίτηση για βλάβη ή ζηµιά ή έξοδα που σχετίζονται µε
µετάδοση νόσων του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη;

!

Οι προβλεπόµενες απαλλαγές (η οικονοµική συµµετοχή του ασφαλισµένου ανάλογα µε το Πρόγραµµα που θα επιλέξει):
o Πρόγραµµα Α, Πρόγραµµα Β, Πρόγραµµα Γ: € 150 σε κάθε υλική ζηµία & αξίωση
o Πρόγραµµα ∆, Πρόγραµµα Ε: € 300 σε κάθε υλική ζηµία & αξίωση

Πού είµαι καλυµµένος;
Στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι η ζηµιά θα προέρχεται από την δραστηριότητα στην διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει.

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 παίρνετε όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζηµιάς ή ατυχήµατος.
Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να µας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά, να ειδοποιήσετε άµεσα τις αρµόδιες αστυνοµικές και λοιπές Αρχές και να µας την δηλώσετε το
αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που την µάθατε.
Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά, να µας δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις
περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα σας ζητήσουµε.

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 Εταιρεία ή στους νόµιµους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλισή σας αρχίζει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το
ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, σύµφωνα µε την συχνότητα πληρωµής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας
έχει ετήσια διάρκεια και λήγει µε την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε.

Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση;
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) µήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.
∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη
σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου σας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας
οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.

