Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Atlantic Insurance Co Public Ltd

Προϊόν: Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Εγγεγραμμένη στην Κύπρο αρ. ΗΕ20008. Εγγεγραμμένο γραφείο: 15, Εσπερίδων, 2001 Στρόβολος. Αδειοδοτημένη από την
υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπουργείο Οικονομικών) με αρ. άδειας 76. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου (ΧΑΚ). Ρυθμίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη βασικών πληροφοριών σε σχέση με το ασφαλιστήριο. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές
πληροφορίες για το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για υλικές ζημιές, σωματικές
βλάβες, θάνατο, αρρώστια ή νόσο οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, που προκαλούνται κατά την περίοδο ασφάλισης από αμέλεια του
ασφαλισμένου.

Τι ασφαλίζεται;
Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στον ασφαλισμένο για όλα
τα ποσά τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ως αποζημίωση
σαν νομικά υπεύθυνος για:
Σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε
τρίτου προσώπου, που προξενούνται κατά τη διάρκεια
της περιόδου ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των δικαστικών εξόδων και δαπανών για τα οποία
δίνουμε τη γραπτή μας συγκατάθεση.
Η ευθύνη μας για το σύνολο της αποζημίωσης που είναι
πληρωτέα σε οποιοδήποτε απαιτητή όπως περιγράφεται
πιο πάνω, δε θα υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στον
πίνακα ασφάλισης ως:
Όριο ευθύνης για οποιοδήποτε ατύχημα ή σειρά από
ατυχήματα που προκύπτουν από ένα γεγονός
Όριο ευθύνης για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης

Τι δεν ασφαλίζεται;
Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή ζημιές που σχετίζονται
με ή προκύπτουν από την κυριότητα, κατοχή, χρήση,
φόρτωση ή εκφόρτωση οποιοδήποτε μηχανοκίνητου
οχήματος ή ρυμουλκούμενου από αυτό,
αεροσκάφους, εναέριων μηχανημάτων ή πλωτού
μέσου.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή ζημιές που
προκύπτουν από ατύχημα σε οποιοδήποτε σκάφος
ως αποτέλεσμα της κατάστασης ή ακαταλληλότητας
οποιασδήποτε αποβάθρας ή αγκυροβολίου.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες οποιουδήποτε
υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του
από τον ασφαλισμένο.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες μέλους της οικογένειας
του ασφαλισμένου.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή ζημιές που σχετίζονται
με δόνηση, υποχώρηση ή εξασθένηση θεμελίων ή
υποστηριγμάτων.
Ευθύνη για ζημιά σε περιουσία που βρίσκεται υπό
τη φύλαξη ή έλεγχο του ασφαλισμένου ή περιουσία
που ανήκει σε υπάλληλο ή μέλος της οικογένειας του
ασφαλισμένου.
Ευθύνη για ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο στο οποίο
διεξήχθη εργασία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε η
εν λόγω ζημιά.
Ευθύνη που σχετίζεται με έκρηξη οποιουδήποτε υπό
πίεση ατμολέβητα ή καυστήρα βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του ασφαλισμένου.
Ευθύνη που προκύπτει από παράβαση καθήκοντος
του ασφαλισμένου υπό την επαγγελματική του
ιδιότητα.

Τι δεν ασφαλίζεται; (Συνέχεια...)
Ευθύνη που προκύπτει από σχέδια ή προδιαγραφές και
τεχνικές ή επαγγελματικές συμβουλές που δόθηκαν από τον
ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε ενεργεί εκ μέρους του.
Ευθύνη που προκύπτει από προϊόντα, εμπορεύματα τρόφιμα
ή ποτά που έχουν επεξεργαστεί, πωληθεί ή παραδοθεί από
τον ασφαλισμένο.
Οποιαδήποτε πρόστιμα, ποινές και τιμωρητικές ή
παραδειγματικές ή προκαθορισθείσες αποζημιώσεις.
Ευθύνη για οικονομική απώλεια που δεν προκύπτει από ζημιά
σε περιουσία ή σωματική βλάβη (καθαρή οικονομική ζημιά).
Ευθύνη που προκύπτει από πυρκαγιά ή έκρηξη, καταιγίδα,
σεισμό ή άλλους φυσικούς κινδύνους.
Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από
εργολάβο ή υπεργολάβο του ασφαλισμένου.
Ευθύνη από οχληρία, εμπόδια ή παράνομη επέμβαση.
Ευθύνη που σχετίζεται με αμίαντο, ραδιενέργεια, πυρηνικά,
μαγνητικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πόλεμο ή
τρομοκρατία.
Ευθύνη που σχετίζεται με ελαττωματικά συστήματα
αποστράγγισης, αποχετευτικά συστήματα και διαφυγή ρύπων.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Δε θα καταβάλουμε οποιοδήποτε ποσό για αγωγές εναντίον
του ασφαλισμένου για τις οποίες θα είχαμε υποχρέωση να
πληρώσουμε σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, αλλά έχουν
παραγραφεί σύμφωνα με το Nόμο.
Τα οφέλη δυνάμει του ασφαλιστηρίου χάνονται σε σχέση με
οποιαδήποτε απαίτηση:
• υποβληθεί και απορριφθεί και δεν καταχωρηθεί αγωγή
μέσα σε έξι μήνες από την απόρριψη της
• κριθεί ότι είναι δόλια ή προκαλείται από την εσκεμμένη
πράξη ή συνέργειά σας ή οποιουδήποτε ενεργεί εκ μέρους.

Προαιρετικές (πρόσθετες) καλύψεις:
• πυρκαγιά ή έκρηξη
• τρόφιμα και ποτά
Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει μόνο εντός των
γεωγραφικών ορίων που θα καθορίζονται στον πίνακα.
Σε περίπτωση που υπάρχει σε ισχύ οποιοδήποτε άλλο
ασφαλιστήριο που καλύπτει την ίδια ευθύνη κατά τη στιγμή
που θα εγερθεί απαίτηση, θα καταβάλουμε αποζημίωση
μόνο για το μερίδιο που μας αναλογεί.
Σε περίπτωση που αποδεχθούμε ευθύνη και υπάρχει
διαφωνία μεταξύ μας ως προς το ποσό της αποζημίωσης, δε
θα μπορείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια
εναντίον μας προτού η διαφωνία αυτή υποβληθεί σε
διαιτησία.

Που είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται για την ευθύνη του ασφαλισμένου εντός των γεωγραφικών ορίων που θα συμφωνηθούν.
Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το κυπριακό και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Ασφαλιστήριο υπάγεται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Θα πρέπει να απαντάτε τις ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης με απόλυτη ακρίβεια και γενικώς όποια πληροφορία μας αποκαλύπτετε για
σκοπούς προσφοράς, σύναψης συμβολαίου και υποβολής απαίτησης θα πρέπει να είναι απόλυτα αληθής χωρίς να έχετε αποκρύψει, παραποιήσει
ή παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός.
• Θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές (π.χ αλλαγή της φύσης της επιχείρησης, ιδιοκτητών της επιχείρησης, πτώχευσης
ή άλλων περιστάσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο) γίνουν κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης.
• Θα πρέπει να εργοδοτείτε μόνο ικανά πρόσωπα, να λαμβάνετε μέτρα για αποτροπή ατυχημάτων, να συμμορφώνεστε με όλους τους νομοθετικούς
και άλλους κανονισμούς και να διατηρείτε όλους τους χώρους προσπέλασης/ εργασίας, μηχανήματα και εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση.
• Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε ελάττωμα ή εστία κινδύνου θα πρέπει αμέσως να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις.
• Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από την εταιρεία για να διορθώσετε οποιοδήποτε ελάττωμα ή εστία κινδύνου και δεν συμμορφωθείτε η κάλυψη
σε σχέση με τα πιο πάνω θα αναστέλλεται.
• Θα πρέπει να μην αναλαμβάνετε την αποδοχή οποιασδήποτε ευθύνης ή να προχωρήσετε σε διευθέτηση απαιτήσεων με τρίτους χωρίς την γραπτή
συγκατάθεσή μας.
• Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες δίνοντας πλήρεις λεπτομέρειες σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που
δυνατό να οδηγήσει σε απαίτηση για αποζημίωση ή μόλις λάβετε γνώση επικείμενης δίωξης, έρευνας ή πολιτικής αγωγής που σχετίζεται με τέτοιο
περιστατικό.
• Θα πρέπει να πληρώνετε το ασφάλιστρο πριν ή κατά την ημερομηνία οφειλής του.
• Θα πρέπει να διαβάζετε το συμβόλαιο άμεσα με την παράδοσή του και να τηρείτε πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις του αλλιώς μπορεί να
επηρεαστεί η κάλυψή σας. Ενδέχεται να έχετε μη επαρκή ασφαλιστική κάλυψη εάν δεν μας έχετε δώσει πλήρη στοιχεία και σωστή πληροφόρηση.

Πότε και πως πληρώνω;
Μπορείτε να πληρώσετε το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τη χρήση σχεδίων αποπληρωμής (ζητήστε από τον ασφαλιστή σας να σας ενημερώσει). Η
πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, επιταγές και τραπεζικές εντολές.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία που θα συμφωνήσουμε. Τα συμβόλαια που προσφέρει η Atlantic είναι 12μηνα και για μικρότερης
διάρκειας εάν ζητηθούν, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η περίοδος ασφάλισης αναγράφεται πάντα στον Πίνακα Ασφάλισης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο οποτεδήποτε επιθυμείτε με γραπτή ειδοποίηση. Εμείς θα σας επιστρέψουμε το κατ’ αναλογία ποσό
της περιόδου που απομένει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου αφού πρώτα αφαιρέσουμε δύο μήνες από το επιστρεφόμενο ασφάλιστρο. Σε
περίπτωση που η Atlantic κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης πλήρωσε οποιοδήποτε ποσό ως αποτέλεσμα απαίτησης ή πρόκειται
να πληρώσει, τότε δε θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό.

