
 

 

 

 

Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Αναλυτική 
προσυμβατική και συμβατική ενημέρωση παρέχεται στο ασφαλιστήριο. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει ποσά που ο ασφαλισμένος έχει νομική ευθύνη να πληρώσει υπό μορφή 
αποζημιώσεων και δικηγορικών εξόδων όσον αφορά:    
α) σωματικό τραυματισμό από ατύχημα ή ασθένεια οποιοδήποτε τρίτου προσώπου,           
β) απώλεια ή ζημιά, από ατύχημα σε περιουσία τρίτου προσώπου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης» 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Altius Insurance Ltd                 Προϊόν: Altius Αστική Ευθύνη  

Η Altius Insurance Ltd, είναι μια εγγεγραμμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE55144 και αδειούχα 

Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό αδείας 117. 
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   Τι ασφαλίζεται; 
Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός, η ασθένεια, η απώλεια ή 

η ζημιά: 

 πρέπει να προέρχονται από ατύχημα (δηλαδή να 

είναι κάτι το απρόβλεπτο ή αναπάντεχο), 

 πρέπει να συμβεί μέσα στην περίοδο κάλυψης, 

δηλαδή όταν το ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ 

 πρέπει να συμβεί μέσα στους γεωγραφικούς 

περιορισμούς του ασφαλιστηρίου 

 πρέπει να σχετίζεται με την επιχείρηση που 

καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. 

 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
Δεν ασφαλίζονται κυρίως: 

 Αεροπορικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι αεροδρομίων.  
 Κίνδυνοι πλοιοκτητών  
 Κίνδυνοι από την κατασκευή αεροδρομίων και 

διυλιστηρίων  
 Κίνδυνοι από την κατασκευή διάλυση ή επιδιόρθωση 

πλοίων  
 Κίνδυνοι από μεταλλεία  
 Κίνδυνοι αποθήκευσης κατασκευής γεμίσματος, 

φόρτωμα ξεφόρτωμα και μεταφορά πυρίτιδας 
νιτρογλυκερίνης πυρομαχικών, φυσιγγίων, γκάζι ή 
αέρα υπό συμπίεση σε κιβώτια και εργασίες 
υγραερίου.  

 Κίνδυνοι παραγωγής , διάθεσης ή αποθήκευσης 
ασβεστίου  

 Πάρκα διασκέδασης  
 Κίνδυνοι που μπορούν να ασφαλιστούν με άλλα 

συμβόλαια  
 Κίνδυνοι από εργασία για τούνελ, υδροηλεκτρικές 

εργασίες, κατασκευή και συντήρηση υδατοφρακτών ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία.  

 ∆ισκοθήκες, Λέσχες και ποτοπωλεία.  
 ∆ιανομείς πετρελαιοειδών  
 Κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση στο 

φυσικό περιβάλλον  
  Κίνδυνοι που περιέχουν εύφλεκτα υλικά  
 Κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσουν πανικό στο 

κοινό. 

 

Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη 

για την πληρωμή αποζημίωσης στο μέτρο που η 

παροχή αυτής της κάλυψης ή πληρωμή αποζημίωσης 

θα εκθέσει την Εταιρεία σε κύρωση, απαγόρευση ή 

περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές 

κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 Η κάλυψη αφορά μόνο νομική ευθύνη και όχι ηθική 
ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων. Η κάλυψη 
δεν συμπεριλαμβάνει δυσφήμιση.   
 Η ευθύνη της Ασφαλιστικής Εταιρείας περιορίζεται 
σε ένα καθορισμένο ποσό που κατονομάζει ο 
ασφαλισμένος. Το ποσό αυτό αποκαλείται όριο 
αποζημίωσης (limit of indemnity) για ένα 
οποιοδήποτε περιστατικό.  

 
Επειδή κατά την διάρκεια της ισχύος ενός 
συμβολαίου υπάρχει η δυνατότητα να 
υποβληθούν περισσότερες από μια απαιτήσεις οι 
Ασφαλιστικές Εταιρείες συνήθως περιορίζουν την 
ευθύνη τους για όλη την χρονική διάρκεια του 
συμβολαίου μέχρι το ύψος αυτού του ορίου 
αποζημίωσης. 

 

 

 
   Πού είμαι καλυμμένος; 

   Μέσα στους γεωγραφικούς περιορισμούς που περιγράφονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου. 

 

 

 

 
    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Η εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων. 

• Για κάθε καλυπτόμενο περιστατικό, να ακολουθούνται και να τηρούνται οι υποδείξεις των σχετικών όρων του 
Συμβολαίου.  

 

 

 

 
   Πότε και πώς πληρώνω; 

Πριν από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με μετρητά, χρεωστική/πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονικά μέσω 
τράπεζας ή ταχυδρομείου.  
 

Κλίμακα μέγιστων αποδεκτών μηνιαίων δόσεων από την Εταιρεία:  
 
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ  

 
Από €0 μέχρι €400  Από 1 μέχρι και 3  
Από €400,01 μέχρι €600  Από 1 μέχρι και 4   
Από €600,01 μέχρι 1.000 Από 1 μέχρι και 5   
Από €1.000,01 μέχρι €4.000  Από 1 μέχρι και 6   

 

 
 

 

 

 

 

    Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάλυψης αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας. Η ασφάλιση παύει να ισχύει 
και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του  Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Η ασφάλεια αυτή μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε, με γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, όπου σε τέτοια περίπτωση 
η Εταιρεία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό διάστημα 
που διατηρήθηκε σε ισχύ το Ασφαλιστήριο.  Η Εταιρεία έχει επίσης την εκλογή να τερματίσει το Ασφαλιστήριο αυτό 
οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνσή του, και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία είναι υπόχρεη, να επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων 
για την περίοδο χρόνου που δεν έχει  λήξει, από την ημερομηνία της ακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 


