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Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης   

Έγγραφο πληροφοριών για το 
ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. 

 
Προϊόν: Επαγγελματική Αστική 
Ευθύνη – KTEO 

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα 

 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
To πρόγραμμα ασφάλισης ΚΤΕΟ απευθύνεται σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και καλύπτει πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου 
ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης καθώς και από την 
εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας.   

 Τι ασφαλίζεται; 

Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος έναντι των ποσών που θα 

καταστεί αυτός νομικά υπεύθυνος να καταβάλλει για 

αποζημιώσεις, έξοδα, δαπάνες του ενάγοντος ως αποτέλεσμα 

οποιασδήποτε Αξίωσης ή Αξιώσεων που εγέρθηκαν κατά του 

Ασφαλιζομένου, που αναγγέλθηκαν και γνωστοποιήθηκαν  

εντός της περιόδου ασφάλισης, οι οποίες προξενούνται από 

οποιαδήποτε αμελή πράξη, λάθος ή παράλειψη εκ μέρους του 

Ασφαλιζομένου από ή σε σχέση με τη διεξαγωγή της 

επαγγελματικής του δραστηριότητάς, από την επέλευση ενός ή 

περισσοτέρων από τους εν συνεχεία αναφερόμενους 

κινδύνους (καλύψεις): 

 

Βασικές καλύψεις 

 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

 Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου έναντι 

Σωματικών βλαβών (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) και 

Υλικών Ζημιών. 

 

Συμπληρωματικές καλύψεις 

 Κάλυψη Δαπανών για την  απόκρουση αξιώσεων. 
 Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή. 
 Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου, κατά την 

διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών (μέχρι το 10% του 
ανώτατου ορίου ευθύνης ανά γεγονός/απαίτηση). 

 Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του 
περιβάλλοντος.  

 Αστική Ευθύνη  κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων.   
 Αστική Ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης , 

βραχυκυκλώματος (εξαιρουμένων των ζημιών σε γειτονικά 
ακίνητα) 

 Αστική Ευθύνη από τη χρήση εσωτερικών μεταφορικών 
μέσων (ανυψωτικά μηχανήματα, Κλάρκ, Γερανοί) 

 Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης / 
ανακαίνισης προϋπολογισμού μέχρι Ευρώ 20.000,00 

 Πτώση φωτεινών Επιγραφών 
 
Προαιρετικές καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Εργοδότη 

 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. 

 

 
 Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Δεν παρέχεται κάλυψη από προαιρετικούς κινδύνους 
(καλύψεις) που δεν έχουν επιλεγεί. 
 

Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις. 

Δεν καλύπτεται απώλεια ή ζημία:  

 Από βαρειά αμέλεια και/ή δόλο 

 Από σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, καταιγίδα, θύελλα ή 
άλλα φυσικά φαινόμενα 

 Από φυσιολογική φθορά, έλλειψη συντήρησης, κακοτεχνία. 

 Από πολεμικές ενέργειες, είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι. 

 Από βιολογική και/ή χημική και/ή πυρηνική και/ή ραδιενεργή 
μόλυνση.  

 Από αμίαντο, μόλυβδο και τοξική μούχλα. 

 Από στάσεις απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, 
τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες. 

 Από απαιτήσεις του λήπτη της ασφάλισης προς τον 
ασφαλισμένο ή τους συγγενείς αυτού μέχρι και 2

ου
 βαθμού, εξ 

αγχιστείας ή τους εταίρους/μετόχους εάν ο ασφαλισμένος 
είναι νομικό πρόσωπο. 

 Από Επαγγελματική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των 
προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία του. 

 Από Αστική Ευθύνη Προϊόντος 

 Από κάθε είδους πρόστιμα, ρήτρες, ποινές καθώς και από την 
μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ασφαλιζόμενου ή την μη τήρηση ιδιαίτερων υποσχέσεων που 
παραβαίνουν την κατά τον νόμο αστική ευθύνη. 

 Από χρήση, κατοχή ή συντήρηση αεροσκαφών, σκαφών ή 
οχημάτων. 

 Από πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία χρήσης οινοπνεύματος, 
ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών. 

 Αποθετική/επακόλουθη. 

 Του περιβάλλοντος, που απορρέει από την οδηγία 
2004/35/ΕΚ. 

 Για την οποία ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να 
καλύπτεται με άλλη ασφάλιση (Αστική Ευθύνη αυτοκινήτου, 
σκαφών κλπ.). 

 Σε αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την 
φροντίδα του ασφαλιζόμενου. 
 
Δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων που οφείλονται σε: 

 Σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημιά 

 Κυρώσεις (αστικές, ποινικές, συμβατικές) και κάθε ποσό που 
τυχόν υπερβαίνει την πραγματική αποζημίωση, ακόμα και 
κάθε ποσό που μπορεί να επιβληθεί από δημόσια εποπτική 
αρχή 

 Ηθική βλάβη 

 Αθέμιτο ανταγωνισμό 
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 Παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Διάκριση (φύλου, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας) 

 Καταγγελία εργασιακής σύμβασης 

 Άρνηση απασχόλησης 

 Σεξουαλική παρενόχληση 

 Μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος 

 Πτώχευση, χρεοκοπία, αφερεγγυότητα ή άλλη αντίστοιχη 
κατάσταση 

 Δυσφήμιση (πραγματική ή εικαζόμενη), συκοφαντική 
δυσφήμιση, εξύβριση κάθε τύπου 

 Διάθεση, δημοσίευση, αναπαραγωγή υλικού δυσφημιστικού ή 
προσβλητικού, ακόμα και αν είναι διασκευασμένο 

 Παραβίαση του ατομικού δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 
του δικαιώματος στην προσωπικότητα οποιουδήποτε 

 Απώλεια, ζημιά ή εγκατάλειψη οποιουδήποτε εγγράφου, είτε 
είναι χειρόγραφο ή τυπωμένο ή έχει αναπαραχθεί με άλλη 
μέθοδο 

 Οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με πληροφορίες ή 
εμπιστευτικό υλικό τα οποία είναι αποθηκευμένα σε 
υπολογιστή ή ηλεκτρονικές εφαρμογές 

 Οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται με ανταλλαγή, 
μεταβίβαση και λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων 

 Συμβατική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε εγγύησης, 
εκτίμησης σε σχέση με αμοιβές, έξοδα, ποσότητες, διάρκεια, 
ημερομηνία ολοκλήρωσης ή οποιαδήποτε συμβατική 
κύρωση), εκτός εάν η ευθύνη αυτή θα μπορούσε να 
προκύπτει ακόμη και σε περίπτωση απουσίας τέτοιας 
σύμβασης ή συμφωνίας 
 
Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον ζητηθεί και συμφωνηθεί 
διαφορετικά. 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Τα ανώτατα όρια Καλύψεων και οι προβλεπόμενες απαλλαγές.   

! Ανώτατα όρια ευθύνης 

ΚΤΕΟ Α σχέδιο Β σχέδιο 

Σωματικές Βλάβες / Απώλεια Ζωής κατά άτομο € 50.000 € 100.000 

Υλικές Ζημίες € 25.000 € 50.000 

Ανά γεγονός / Απαίτηση € 100.000 € 300.000 

Ανώτατο όριο Ευθύνης της Εταιρίας για όλη την διάρκεια της 

ασφάλισης 

€ 500.000 €1.000.000 

! Απαλλαγές:  5% του ποσού της ζημίας με ελάχιστο € 1.500 

! Ρήτρα/Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω Κυρώσεων και Περιορισμών 

 

 Που είμαι καλυμμένος; 

 Στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει 
 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Θα πρέπει να διαθέτω άδεια λειτουργίας ΚΤΕΟ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να έχω προϋπηρεσία 5 ετών τουλάχιστον στον 
σχετικό τομέα της διενέργειας τεχνικών ελέγχων οχημάτων και να τηρώ την ισχύουσα νομοθεσία περί τεχνικών ελέγχων. 

 Να δηλώσω τα πραγματικά στοιχεία της προς ασφάλιση επιχείρησης, όπως ζητούνται από την πρόταση ασφάλισης. 

 Να δηλώσω εάν η προς ασφάλιση επιχείρηση ασφαλίζεται σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. 

 Να ενημερώσω την εταιρεία εάν επέλθει μεταβολή στην ιδιοκτησία και/ή στο αντικείμενο εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

 Σε περίπτωση ζημίας, να ειδοποιήσω άμεσα τις Αρμόδιες Αρχές (πχ. Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ.) και εντός οκτώ (8) ημερών το αργότερο 
την εταιρεία. 
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 Πότε και πώς πληρώνω; 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου  ασφάλισης και μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε με δόσεις, 
μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής: 
Tαχυπληρωμή 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας 
Πάγια εντολή  
Μετρητοίς   

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η περίοδος ασφάλισης είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης που θα  συμφωνήσουμε από κοινού. 
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, η ενεργοποίηση της ασφάλισης ισχύει μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων. 

  

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του συμβολαίου. 
Οποτεδήποτε, με έγγραφη εντολή σας προς την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι, σε αυτήν τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με την καταβολή 
βραχυπρόθεσμων ασφαλίστρων. 

 


