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For any queries you may contact us and we will be pleased to give
you any explanation or information you require.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
All information contained in this leaflet is subject to the terms,
conditions and exceptions of the Policy.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό υπόκεινται
στους όρους και εξαιρέσεις του Συμβολαίου.

Public Liability
Insurance

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποτελεί την ασπίδα προστασίας
των φυσικών και νομικών προσώπων από τους καθημερινούς
και απρόβλεπτους κινδύνους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να
ανατρέψουν τα οικονομικά δεδομένα των ιδίων ή να θέσουν σε
κίνδυνο την βιωσιμότητα της επιχείρησης τους.
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρεται σε άτομα και επιχειρήσεις
όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, γυμναστήρια, ξενοδοχεία,
εργοστάσια, διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών κλπ.

ΚΑΛΥΨΗ

PUBLIC LIABILITY INSURANCE
Public Liability Insurance is the indispensable shield that
safeguards both individuals and enterprises against unforeseen
risks which may, at any moment, turn over their financials or
jeopardize the viability of their business.
This product is designed for individuals and businesses such as
offices, shops, schools, gyms, hotels, factories, buildings
administrative committees etc.

COVER

Το συμβόλαιο της ATΛANTIΚ παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο
για υλικές ή σωματικές ζημιές που προκαλούνται από τυχαία
γεγονότα ή από πράξεις, παραλείψεις ή αμέλεια, η ευθύνη των
οποίων βαρύνει τον ίδιο.

ATLANTIC’s Policy provides to the Insured a wide range of
covers for material damages and bodily injuries that may be
caused by accidents, acts, omissions or negligence the
responsibility of which may be attributed upon him.

Η ATΛANTIΚ προσφέρει ένα ιδιαίτερα περιεκτικό συμβόλαιο σε
ανταγωνιστικές τιμές και με δυνατότητες προσαρμογής του
ανάλογα με τυχόν ειδικές ανάγκες του Ασφαλισμένου.

ATLANTIC offers at competitive prices a comprehensive policy
which can be customized based on the needs of the Insured.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τα όρια των καλύψεων καθορίζονται σε συνεννόηση με τον
Ασφαλισμένο.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Ασφάλιση έναντι των κινδύνων Αστικής Ευθύνης αποτελεί μια
επιβεβλημένη πρόνοια καθότι απαλλάσσει τον επιχειρηματία από
τους πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους να βρεθεί σε κάποια
στιγμή υπόχρεος να καταβάλει αποζημιώσεις για υλικές ή
σωματικές ζημιές που δυνατό να ανατρέψουν ριζικά τα
οικονομικά δεδομένα του ιδίου και το μέλλον της επιχείρησης του.
Σε αρκετές περιπτώσεις, στο πρόσφατο παρελθόν, επιδικάσθηκαν
ποσά αποζημιώσεων το ύψος των οποίων θα μπορούσε όχι μόνο
να ανατρέψει τα οικονομικά μιας εταιρείας αλλά και να θέσει σε
κίνδυνο και αυτή ακόμη την ύπαρξη της.
Το συμβόλαιο της ATΛΑΝΤΙΚ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο καλύψεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες
κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

LIMITS
The limits of coverage are determined in consultation with the
Insured.

THE NEED FOR INSURANCE
Public Liability Insurance is an essential provision since it
relieves the Insured from many unforeseen risks that may deem
him liable to pay compensation for material or physical
damage, which can subsequently reverse his personal financials
and threaten the future of his business.
In many cases in recent years, compensation was awarded to
third parties for material damages and bodily injuries at levels
which could damage the financial position of a company and
even jeopardize its existence.
ATLANTIC offers a wide-ranging package that fully meets
modern social and business requirements.

