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Στοιχεία 30/4/2011 

Που απευθυνόμαστε 

 Σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, με 

αναγνωρισμένα προσόντα σχολών  

(π.χ. ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ), για τα εξής 

επαγγέλματα: 

 Ηλεκτρολόγου  

 Υδραυλικού 

 Ψυκτικού  

 Συντηρητή καυστήρων 

Η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται σε 

30.000 - 35.000 άτομα περίπου 

 Σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις  με 

ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €250.000 



 Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

 Με το Νόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή 

 Υποχρεώνει τον τεχνικό να ασφαλιστεί για τις τυχόν παραλείψεις ή λάθη του από 

αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, τον σχεδιασμό ή τη μελέτη 

του έργου ή από το ελαττωματικό προϊόν. 

 Το Νομικό Πλαίσιο για τα Τεχνικά Επαγγέλματα καθορίζεται από τα παρακάτω 

Προεδρικά Διατάγματα 

Επάγγελμα Νομικό Πλαίσιο 

Ηλεκτρολόγοι 
Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 

 Άρθρο 12 

Υδραυλικοί 
Προεδρικό Διάταγμα  112/2012 

 Άρθρο 7 

Τεχνίτες Καυστήρων 
Προεδρικό Διάταγμα 114/2012 

 Άρθρο 7 

Ψυκτικοί 
Προεδρικό Διάταγμα 1/2013  

Άρθρο 7 

Υποχρεωτική ασφάλιση! 



Στοιχεία 30/4/2011 

Ποιές ανάγκες καλύπτει το πρόγραμμα 

Αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι τρίτοι (πελάτες) από ατυχήματα 

(σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) που μπορεί να γίνουν με υπαιτιότητα του 

τεχνικού στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

 

Συγκεκριμένα καλύπτονται: 

 

 Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: 

Οι αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου τεχνίτη ή των προσώπων 

που έχει στην υπηρεσία του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ως 

κατασκευαστής ή συντηρητής έργου 

 

 Αστική Ευθύνη Ελαττωματικού Προϊόντος:   

Αξιώσεις - απαιτήσεις σε σχέση με το ελαττωματικό προϊόν ως προμηθευτής του 

προϊόντος  (ελάττωμα του προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του 

έργου) 

 

 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη:  

Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου 



Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των Υδραυλικών 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 

επαγγελματιών Υδραυλικών, είτε 

επιχειρήσεων, είτε φυσικών προσώπων, 

αφορούν Εγκαταστάσεις: 

 Ύδρευσης και διανομής κρύου και 

ζεστού νερού σε κτίρια ή γήπεδα 

 Αποχέτευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων και βρόχινων υδάτων σε 

κτήρια ή γήπεδα 

 Μόνιμων πυροσβεστικών 

συστημάτων με νερό ή άλλα υγρά  



Οι ενδεικτικές δραστηριότητες  
των Ηλεκτρολόγων 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 

επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων, είτε 

επιχειρήσεων, είτε φυσικών προσώπων, 

αφορούν Εγκαταστάσεις: 

 Φωτισμού κτιρίων, δημόσιων και 

ιδιωτικών χώρων 

 Ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων 

οικιακής ή βιομηχανικής χρήσεως 

 Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας 



Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των επαγγελματιών Τεχνιτών Καυστήρων, είτε 

επιχειρήσεων, είτε φυσικών προσώπων, αφορούν το σύνολο των εργασιών 

που απαιτούνται για την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή όλων των μερών 

μιας εγκατάστασης καύσης καυσίμου 

 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες  
των Τεχνιτών Καυστήρων 



Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των επαγγελματιών Ψυκτικών, είτε επιχειρήσεων, 

είτε φυσικών προσώπων, αφορούν: 

 Εγκαταστάσεις και συντήρηση σε οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία διατήρησης 

τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου  νερού 

 Εγκαταστάσεις και συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων που λειτουργούν ως 

αυτόνομες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός περιορισμένου χώρου 

ή και την παραγωγή προϊόντων πάγου. 

 Κυκλώματα ψυκτικών υγρών των συσκευών κλιματισμού 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των Ψυκτικών 



 Ατομικά συμβόλαια Νομικών και Φυσικών Προσώπων με κύκλο εργασιών μέχρι 

€100.000 – Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 Σχεδίων Κάλυψης Ευθύνης 

 Ατομικά συμβόλαια Νομικών και Φυσικών Προσώπων με κύκλο εργασιών μέχρι 

€250.000 – Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 6 Σχεδίων Κάλυψης Ευθύνης 

 

 

 

 

 Απαλλαγή €1.500 για κάθε ζημιά 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια ετήσιας διάρκειας  

 Ετήσιος ή εξάμηνος τρόπος πληρωμής  

Σχέδια ασφάλισης 

Επαγγελματίες 

με ετήσιο τζίρο 

Ανώτατο όριο κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος 

ΣΧΕΔΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ Β ΣΧΕΔΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΟ Δ ΣΧΕΔΙΟ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΤ 

έως €100.000 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 - - 

έως €250.000 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €750.000 



Επαγγελματίες 

με ετήσιο τζίρο 

Ανώτατο όριο κάλυψης ευθύνης, ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος 

ΣΧΕΔΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ Β ΣΧΕΔΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΟ Δ ΣΧΕΔΙΟ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΤ 

έως €100.000 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 - - 

έως €250.000 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €750.000 

Επαγγελματίες 

με ετήσιο τζίρο 

Ετήσια Τελικά Ασφάλιστρα, ανά Σχέδιο ασφάλισης 

ΣΧΕΔΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ Β ΣΧΕΔΙΟ Γ ΣΧΕΔΙΟ Δ ΣΧΕΔΙΟ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΤ 

έως €100.000 €300 €400 €500 €600 - - 

έως €250.000 €360 €480 €600 €720 €840 €1.200 

Σχέδια ασφάλισης & ασφάλιστρα 



Ασφάλιση Αστικής 

Ευθύνης Τεχνικών 
IAG Εθνική Generali 

Ευρωπαϊκή 

Πίστη 

Ανώτατο όριο ανά γεγονός €100.000 
€100.000  

(Υ.Ζ. €50.000) 

€100.000 

(Υ.Ζ. €30.000) 

€100.000 

(Υ.Ζ. €50.000) 

Ανώτατο όριο ανά έτος €100.000 €200.000 €200.000 €200.000 

Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις 

Τεχνίτη, κατά τη διάρκεια του 

έργου 

    

Ελαττωματικό προϊόν   × × × 

Α.Ε. Μελετητή  × × × 

Απαλλαγή ανά ζημιά €1.500 
10% επί ποσού ζημιάς  

(€1.000 ελάχιστο) 

7% επί ποσού ζημιάς 

(€450 ελάχιστο) 

5% επί ποσού ζημιάς 

(€150 ελάχιστο) 

Ασφάλιστρα  

(για ετήσιο τζίρο έως €100.000) 
€300 €980 €385 €370 

Ασφάλιστρα  

(για ετήσιο τζίρο έως €250.000) 
€360 - €506 €490 

Υπεροχή έναντι του Ανταγωνισμού! 



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

Συνοψίζοντας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 

Τεχνικών της INTERAMERICAN είναι τα εξής: 

 Η κάλυψη της ευθύνης από τη χρήση 

ελαττωματικού προϊόντος 

 Η κάλυψη της ευθύνης σχεδιασμού & 

μελέτης 

 Τα πολύ προσιτά ασφάλιστρα 

 Το ανώτατο όριο ευθύνης των €100.000, 

ακόμη και για Υλικές Ζημιές 



Τρόποι προσέγγισης 

Προσέγγιση Σωματείων και Συνδέσμων ανά κατηγορία: 

 Σύνδεσμοι Υδραυλικών, ανά γεωγραφική περιοχή  

(περίπου 120 Σύνδεσμοι) 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων  

(περίπου 190 Σωματεία) 

 Σωματείο Επαγγελματικών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων  

(περίπου 28 Σωματεία) 

 Σύνδεσμος Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων  

(περίπου 80 Σύνδεσμοι) 



Υποστηρικτικό Υλικό  

Στο ask me μπορείτε να βρείτε τα εξής: 

 Περιγραφή προγράμματος 

 Τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα σε PDF 

 E-brochure 

 Διαφημιστικό έντυπο 

 Τιμολόγηση & Προσφορά ασφάλισης 

 Αίτηση 

 Ειδικός όρος αστικής ευθύνης τεχνικών 


