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EΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΠΡΟΙΟΝ : ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Αρ. Άδειας 106 

Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους 
διαμεσολαβητές της Eurosure καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
 

 

 

Τι ασφαλίζεται;  
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον εργοδότη έναντι της νομικής του Ευθύνης σε περίπτωση 
επαγγελματικής ασθένειας ή ατυχήματος οποιουδήποτε εργοδοτούμενου  που 
προκαλείται από ή είναι το αποτέλεσμα της εργοδότησης του και για το οποίο ευθύνεται 
ο εργοδότης. 
 Όρια Ευθύνης όπως καθορίζονται στην Νομοθεσία: 

  (i) Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο  €      160.000   

  (ii) Όριο Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών που 
προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό ή αρχική αιτία 

€ 3.415.000 * 

  (iii) Συνολικό Όριο Ευθύνης για οποιαδήποτε Περίοδο Ασφάλισης € 5.125.000 * 

  * Η Εταιρεία παρέχει ψηλότερη κάλυψη ύψους €3.500.000 και €5.200.000 
για το (ii) και (iii)  αντίστοιχα πιο πάνω 

 

  Ο Εργοδότης δύναται να επιλέξει ψηλότερα Όρια Ευθύνης και η Εταιρεία θα καθορίσει το 
ανάλογο ασφάλιστρο και όρους. 

  Η Ευθύνη της Εταιρείας για αποζημιώσεις περιλαμβάνει και τα έξοδα και δαπάνες του 
προσωπικού λόγω της απαίτησης 
 

 Τί δεν ασφαλίζεται;  
χ Πολεμικοί Κίνδυνοι, Εξεγέρσεις, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες 
χ  Ζημιές  από Πυρηνική ή Ιονίζουσα Ακτινοβολία 
χ  Η Ευθύνη του ασφαλισμένου προς εργοδοτουμένων από εργολάβους του 

Ασφαλισμένου  
 χ  Οποιοδήποτε ποσό που ο Ασφαλισμένος δικαιούται να ανακτήσει από τρίτους 
 χ  Παραδειγματικές ή τιμωριτικές  αποζημιώσεις πρόστιμα και κυρώσεις 
 χ  Συντεχνιακές ή άλλες εργατικές αποζημιώσεις δυνάμει νομοθεσίας 
 χ  Προυπάρχουσες παθήσεις ή ανικανότητα, κληρονομικές ασθένειες ή ελαττώματα  
 χ  Χειρισμό, επεξεργασία ή χρήση Αμιάντου ή Προϊόντων που σχετίζονται με αμίαντο 
 χ  Χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος 
 χ  Κυρώσεις που προκύπτουν βάση ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων 

οργανισμών ή κρατών 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 Το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή συνδράμετε 

από: 
  πόλεμο, εισβολή,  επανάσταση, εξέγερση και άλλα παρόμοια περιστατικά 

   οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη 
   οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων ή Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από 

ραδιενέργεια 
   Οποιαδήποτε μορφή Μόλυνσης ή Ρύπανσης 
  
 Πού είμαι καλυμμένος; 

 Στην Κυπριακή Δημοκρατία και το έδαφος των Βρετανικών Βάσεων στη Κύπρο 
  

 
 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 

Έχετε την υποχρέωση να 
- πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει με την Εταιρεία 
- ειδοποιείτε αμέσως την εταιρία αν εργοδοτούμενος ή εργοδοτούμενοι σας αλλάξουν το είδος 

εργασίας και τα καθήκοντα που δηλώσετε ότι διεξάγουν 
- διατηρείτε τους εργασιακούς χώρους σε καλή κατάσταση και να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία 

μέτρα και λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη απώλειας ή ζημιάς. 
 - λαμβάνετε όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για αποτροπή Επαγγελματικής Ασθένειας ή 

Ατυχήματος και να συμμορφώνεστε με όλες τις  Νομοθεσίες και Κανονισμούς οποιασδήποτε 
Αρχής.  

 - λαμβάνετε μέτρα για μετριασμό απώλειας ή ζημιάς, και να ειδοποιείτε αμέσως την Εταιρεία, και 
τις Αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση Επαγγελματικής Ασθένειας ή Ατυχήματος  που δυνατό να 
οδηγήσουν σε απαίτηση  

 - διατηρείτε τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία αρχεία και να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση 
της στην Εταιρεία.  
 

 Πότε και Πώς Πληρώνω; 
Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας όπως θα έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία γραπτώς. 

    
 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 

Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος κίνδυνος γίνει αποδεκτός από την 
Εταιρεία και λήγει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία.  

     
  Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε στέλνοντας μας γραπτή ειδοποίηση.  
 

     

 


