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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Τηρουμένων όλων των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και των όσων αναφέρονται 
στο Ασφαλιστήριο, στο μέτρο που αυτοί δεν 
τροποποιούνται με τον παρόντα Ειδικό Όρο, 
συμφωνείται να καλύπτεται η  Αστική  Ευθύνη του 
Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα 
που θα προξενήσει με υπαιτιότητά του (σωματικές 
βλάβες,  απώλεια ζωής ή/και υλικές ζημιές) 
αποκλειστικά και μόνο από την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητάς, όπως αυτή 
περιγράφεται στο ασφαλιστήριο και προβλέπεται στην 
άδεια άσκησης επαγγέλματός του, μέχρι των ορίων  που 
αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων, για: 
α) οποιαδήποτε εξ’ αμελείας πράξη ή παράλειψή του 
ιδίου ή των προστηθέντων του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών  υπό την ιδιότητά του ως 
κατασκευαστή ή συντηρητή του έργου,  
β) αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με 
οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που 
χρησιμοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο ή οι στην 
υπηρεσία του προστηθέντες για την εκτέλεση των 
εργασιών, εντός  των γεωγραφικών ορίων που 
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 
γ) αξιώσεις που προκύπτουν από  λανθασμένο 
σχεδιασμό – μελέτη του έργου που εκπονήθηκε από 
τον ασφαλισμένο.    
Στην οφειλόμενη κατά τα ανωτέρω αποζημίωση 
περιλαμβάνεται και η ικανοποίηση αξίωσης ηθικής 
βλάβης, ψυχικής οδύνης. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  
1. Το ασφάλισμα το οποίο καταβάλλεται από την 

Εταιρία, σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει το 
ασφαλιστικό ποσό (κατά κεφάλαιο, τόκους και 
έξοδα), το οποίο αναγράφεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο υπό τον τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ», για κάθε περίπτωση απαίτησης 
/συμβάν, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στον 
ανωτέρω πίνακα διακρίσεις.  Η Ευθύνη της 
Εταιρίας για όλο το κόστος και τις δαπάνες 
αποζημιώσεως που είναι καταβλητέες σε σχέση 
με όλα τα συμβάντα και τις απαιτήσεις που 
εγείρονται κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος 
δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά την Συνολική 
Ευθύνης της Εταιρίας, όπως αυτή αναφέρεται 
αμέσως παραπάνω.  

2. Στα κατά περίπτωση ανώτατα όρια αποζημίωσης 
συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι υπερημερίας, τα 
δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες για την 
απόκρουση αξιώσεων τρίτων κατά του 
Ασφαλισμένου, έξοδα διάγνωσης, αποτροπής και 
περιστολής της ζημίας και γενικά κάθε είδους 
επιβαρύνσεις που επαυξάνουν το κύριο ποσό της 
οφειλής του Ασφαλισμένου έναντι του τρίτου. Σε 
καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα βαρύνεται με 
πρόστιμα, χρηματικές ποινές καθώς και με τυχόν 
δικαστικά έξοδα ή αποζημιώσεις που σχετίζονται 

με ποινικές διώξεις περιλαμβανομένης και της 
δικηγορικής αμοιβής.  

3. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει στο όνομα και 
για λογαριασμό του Ασφαλισμένου  την 
υπεράσπισή του ενώπιον παντός  Αστικού 
Δικαστηρίου, για ευθύνες που καλύπτονται από 
την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, μέχρι των 
ορίων που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων. 

4. Αν υπάρχει σειρά απαιτήσεων που προκύπτουν 
άμεσα ή έμμεσα από την ίδια αιτία θα θεωρούνται 
ως ένα γεγονός και όλες οι απαιτήσεις που θα 
σχετίζονται με αυτό το γεγονός θα θεωρούνται ότι 
είναι μια απαίτηση. Όλες οι απαιτήσεις για 
αποζημίωση που πηγάζουν από ένα γεγονός θα 
θεωρείται ότι έγιναν κατά τον χρόνο που έγινε η 
πρώτη από αυτές τις απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου. 

5. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου 
ασφαλιστικού κινδύνου και καταβολής από την 
Εταιρία ασφαλίσματος, που δεν εξαντλεί το 
ασφαλιστικό ποσό «ανώτατο όριο ευθύνης» της 
Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα 
Καλύψεων «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ», η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει 
αλλά για το εναπομείναν ασφαλιστικό ποσό, έως 
την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, εκτός αν ο 
Ασφαλισμένος επαναφέρει το ανώτατο όριο της 
Συνολικής Ευθύνης της Εταιρίας, καταβάλλοντας 
τα προς τούτο αναλογούντα ασφάλιστρα. Σε 
περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου 
ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου με την καταβολή του 
συνόλου του, η σύμβαση παύει να ισχύει για το 
υπόλοιπο διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου, 
έχοντας εκπληρώσει ολοσχερώς τον σκοπό για 
τον οποίο συντάχθηκε, ο δε λήπτης της 
ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει την σύναψη νέας 
σύμβασης.  

6. Αφαιρετέα Απαλλαγή (σε βάρος του 
Ασφαλισμένου).  Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για το 
ποσό κατά το οποίο οποιαδήποτε καλυπτόμενη 
απαίτηση υπερβαίνει την απαλλαγή που έχει 
συμφωνηθεί με το παρόν ασφαλιστήριο. Το ποσό 
της απαλλαγής ισχύει για κάθε απαίτηση που 
εγείρεται κατά του Ασφαλισμένου ή άλλου 
προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη 
καλύπτεται με το παρόν. Σε περίπτωση που η 
Εταιρία προκαταβάλλει οποιοδήποτε ποσό, το 
οποίο εμπίπτει στην παραπάνω συμφωνηθείσα 
απαλλαγή, τότε ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να 
αποδώσει άμεσα το ποσό αυτό στην Εταιρία.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Καλύπτεται η ευθύνη του Ασφαλισμένου κατά την 
άσκηση του δηλωθέντος επαγγέλματός του, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι τηρείται το σύνολο των 
διατάξεων της Νομοθεσίας,  σε σχέση με την 
εκτέλεση του έργου και την προστασία του κοινού 
(ΓΟΚ). Επίσης οφείλει ο ασφαλισμένος και οι 
προστηθέντες του να είναι κάτοχοι και να έχουν σε 
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ισχύ τα απαιτούμενα από την Ελληνική Νομοθεσία 
Πτυχία, Διπλώματα και άδειες για τη νόμιμη άσκηση 
του επαγγέλματός τους. Εάν δεν συντρέχουν οι ως 
άνω προϋποθέσεις η ασφάλιση δεν είναι ισχυρή και ο 
Ασφαλισμένος δεν έχει κανένα δικαίωμα για 
αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Πέραν των εξαιρέσεων των Γενικών Όρων της 
παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, εξαιρούνται 
επίσης ρητά και δεν καλύπτονται απαιτήσεις :   
 
1. Για αξιώσεις από εσκεμμένη, ενσυνείδητη ή 

σκόπιμη παραμέληση από πλευράς διοικητικής ή 
τεχνικής διεύθυνσης του ασφαλιζομένου της 
ανάγκης να ληφθούν εύλογα προληπτικά μέτρα 
για την πρόληψη βλάβης ή ζημιάς, καθώς και από 
μη τήρηση ή συμμόρφωση του ασφαλιζομένου 
στη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
των Κρατικών Αρχών. 

2. για ζημιές, η επέλευση των οποίων ήταν 
αναμενόμενη λόγω επιλογής  ειδικής μεθόδου 
εργασίας  ή ειδικού υλικού, με σκοπό τη μείωση 
του κόστους ή την επιτάχυνση της εργασίας, 

3. για ζημιές που προκλήθηκαν από την εφαρμογή 
μεθόδων προγραμματισμού ή υπολογισμού, των 
οποίων η εφαρμογή δεν έχει επαρκώς δοκιμασθεί 
εν όψει της προτιθέμενης χρήσης,  σύμφωνα με 
τους αναγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης και 
τεχνολογίας  

4. για ζημίες που προκλήθηκαν από την διαρροή, 
ρύπανση ή μόλυνση της ατμόσφαιρας, του 
εδάφους ή του ύδατος ή που προκύπτει από τις 
επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών, της 
θερμοκρασίας, του καπνού, της σκόνης, της 
αιθάλης, των αερίων, των ατμών, των οσμών, του 
θορύβου ή των κραδασμών.  

5. για τα έξοδα αναθεώρησης ή επανασύνταξης 
σχεδίων, προγραμμάτων, προδιαγραφών ή 
χρονοδιαγραμμάτων. 

6. που προκύπτουν από την αδυναμία έγκαιρης 
ολοκλήρωσης σχεδίων, προδιαγραφών ή 
χρονοδιαγραμμάτων ή από την αδυναμία 
έγκαιρης ολοκλήρωσης ενεργειών βάσει μελετών 
εφαρμογής ή από την αδυναμία συμμόρφωσης σε 
προθεσμίες, οι οποίες τίθενται για την 
ολοκλήρωση μέρους ή όλων των εργασιών. 

7. που προκύπτουν από την παράθεση ρητών 
απαράβατων όρων ή εγγυήσεων, από τον 
υπολογισμό του πιθανού κόστους κατασκευής του 
έργου ή όταν υπάρξει υπέρβαση του κατά 
προσέγγιση υπολογισμού του κόστους του έργου  
ή κατά προσέγγιση υπολογισμοί του κέρδους ή 
της απόδοσης επί του κεφαλαίου δεν 
επιτευχθούν, 

8. που προκύπτουν από ανεπαρκή λογιστική ή από 
ατελή έλεγχο λογαριασμών ή από 
χρηματοοικονομικές πράξεις ή συμβουλές, 

9. που προκύπτουν από τον προγραμματισμό, την 
εκτέλεση, την κατασκευή ή την παροχή 
προϊόντων ή εγκαταστάσεων ή από βλάβες 
αυτών ή ελαττώματα αυτών, που ο ασφαλισμένος  

εκτελεί ή έχει εκτελέσει μέσω: α) μιας Θυγατρικής 
Εταιρίας η οποία αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης 
από αυτόν ή κατά ένα μεγάλο μέρος ελέγχεται 
από αυτόν  ή β) μίας Μητρικής Εταιρίας η οποία 
εμπλέκεται οικονομικώς στην επιχείρηση του 
ασφαλισμένου. 

10. για έξοδα που γίνονται λόγω της απομάκρυνσης, 
απόσυρσης από την αγορά οποιουδήποτε 
προϊόντος ή τμήματος του. 

11. από προϊόντα που έχουν κριθεί επικίνδυνα για 
χρήση με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις.   

12. από πτώχευση ή αφερεγγυότητα  του 
Ασφαλισμένου. 

13. ευθύνη που αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος βάσει 
συμβολαίου ή κάθε άλλης συμφωνίας ή κάθε 
ρητής εγγύησης που παρέχει ο Ασφαλισμένος, η 
οποία αυξάνει τη νομική ευθύνη του 
Ασφαλισμένου. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για την 
ευθύνη που θα είχε αποδοθεί στον Ασφαλισμένο 
στην περίπτωση απουσίας του εν λόγω 
συμβολαίου, της συμφωνίας ή της εγγύησης, 

14. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και 
ζημία από αυτήν κατά το χρόνο που ο 
ασφαλισμένος στερείται της νομίμου άδειας 
ασκήσεως του δηλωθέντος επαγγέλματος ή σε 
κάθε περίπτωση δεν πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις προς άσκηση της ασφαλισμένης 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

15. Οι οποίες προκύπτουν από την παροχή 
επαγγελματικών υπηρεσιών σχετικά με υπεράκτια 
η υποθαλάσσια έργα η εργασίες 

16. Οι οποίες προκύπτουν από καθίζηση ή 
διαφοροποιημένης διευθέτησης 
«κατασκευασμένου /τεχνητού εδάφους»   
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ  
Η ασφάλιση καλύπτει τον ασφαλισμένο, μόνο για τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσει στην Ελλάδα, όπως 
αυτή περιγράφεται σε αυτό το ασφαλιστήριο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος οφείλει 
να γνωστοποιήσει αμέσως και το αργότερο εντός 8 
ημερών στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή 
απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε 
περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η 
γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά όλες 
τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της 
Ευθύνης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα 
ζητήσει η Εταιρία. Ο Ασφαλισμένος  οφείλει χωρίς 
καθυστέρηση να προωθεί στην Εταιρία κάθε 
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την 
επέλευση του κινδύνου από οπουδήποτε και αν 
προέρχεται αυτό.  Ο Ασφαλισμένος  υποχρεούται να 
 παρέχει στους δικηγόρους, ερευνητές, 
πραγματογνώμονες που ορίζονται από την Εταιρία 
την αναγκαία νομιμοποίηση και βοήθεια. Η υπαίτια 
παραβίαση των από το λήπτη της ασφάλισης ή/και 
τον ασφαλισμένο των πιο πάνω υποχρεώσεών του, 
δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει 
αποκατάσταση της ζημίας της. 




