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Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ορίων αποζημίωσης και 
πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions, εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο με αριθμό άδειας 237(FOE) διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Παροχή ασφαλιστικής προστασίας στις απαιτήσεις τρίτων προσώπων (εκτός υπαλλήλων του ασφαλισμένου) για τη νομική υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης λόγω τυχαίας σωματικής βλάβης ή άλλης απώλειας ή ζημιάς σε αυτούς ή στη φυσική τους περιουσία η οποία έχει 
σχέση με τις εργασίες του ασφαλισμένου μέσα στα γεωγραφικά όρια που καθορίζονται και εντός της περιόδου κάλυψης.

Τι ασφαλίζεται;
 Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 

τυχαίο τραυματισμό ή ασθένεια τρίτων προσώπων
 Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 

τυχαία ζημιά σε φυσική περιουσία που ανήκει σε 
τρίτους

 Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 
άδικη φυλάκιση ή έξωση

 Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 
άδικη φυλάκιση ή έξωση

 Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 
τυχαία παραβίαση του δικαιώματος τρίτου για 
πρόσβαση του στον αέρα, το φως, το νερό και τη 
περιουσία του

 Tα περιπλέον έξοδα νομικής εκπροσώπησης 
και άλλα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν σαν 
επακόλουθα των πιο πάνω

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Συμβατική ευθύνη
 Ευθύνη που προκύπτει από ραδιενεργό μόλυνση, 

πόλεμο  και τρομοκρατία 
 Ευθύνη από τη χρήση αμιάντου
 Επαγγελματική ευθύνη
 Τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις και 

ευθύνη για δυσφήμηση
 Τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις και 

ευθύνη για δυσφήμηση
 Ζημιά σε ενοικιαζόμενα υποστατικά ή λόγω 

ελαττωματικής εργασίας
 Ευθύνη για ζημιά σε προϊόντα τα οποία βρίσκονται 

υπό τον έλεγχο του ασφαλισμένου
 Ευθύνη για ζημιά σε προϊόν που οφείλεται σε 

δική του ατέλεια ή ακαταλληλότητα όπως 
επίσης και δαπάνες ανάκλησης ή επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης προϊόντος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Ποσό απαλλαγής (excess)
 Όριο αποζημίωσης για κάθε ένα περιστατικό και 
ετήσιο όριο όπως καθορίζονται στον Πίνακα

 Διασταυρούμενη ευθύνη
 Ευθύνη εκτός Γεωγραφικών ορίων
 Ευθύνη από προϊόντα τα οποία πωλεί, εγκαθιστά ή 
άλλως πως επεξεργάζεται ο ασφαλισμένος



Προαιρετικές Καλύψεις
 Κάλυψη νομικής ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων η οποία προκύπτει από τη πώληση, προμήθεια, εγκατάσταση, 

μετατροπή ή άλλως πως επεξεργασία προϊόντων σε σχέση με την εργασία του ασφαλισμένου όπως επίσης και νομικά έξοδα 
υπεράσπισης σε σχέση με τον «ο περί προστασίας του καταναλωτή νόμος»

 Διασταυρούμενη ευθύνη
 Προσωπική ευθύνη εκτός Γεωγραφικών ορίων

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται για εργασίες του ασφαλισμένου στη Κυπριακή Δημοκρατία και για προϊόντα από οπουδήποτε και αν
προέρχονται (αλλά εξαιρείται ευθύνη σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική) και σε σχέση με εμπορικές επισκέψεις από τη Κυπριακή
Δημοκρατία σε τρίτες χώρες.
 
Εφαρμόζεται το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία και να συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς που ισχύουν για την επιχειρηματική μου δραστηριότητα.
• Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου ή εκτός των υποστατικών πέρα από αυτή που έχω δηλώσει
• Όλες οι πληροφορίες που δίδω στους ασφαλιστές μου να είναι ακριβείς και αληθείς και να μην αποκρύψω οποιαδήποτε 

πληροφορία ή γεγονός και σε περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες να τους ενημερώνω άμεσα και γραπτώς.
• Να μην αποδέχομαι οποιαδήποτε ευθύνη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ασφαλιστών μου και να τους παρέχω οποιαδήποτε 

βοήθεια μου ζητήσουν.
• Να δηλώνω άμεσα και γραπτώς σε σχέση με οποιοδήποτε συμβάν το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια απαίτηση.
• Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα μου.

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα πληρώνονται σύμφωνα με το τρόπο πληρωμής ο οποίος έχει συμφωνηθεί και είναι όρος του συμβολαίου σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είτε στα κεντρικά γραφεία της G.A.P. Vassilopoulos στη λεωφόρο
Στροβόλου,  είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Saferpay της SIX Payment Service (Europe) S.A. Ltd, με μετρητά, με έμβασμα
και επιταγή. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή της πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions
και αναγράφεται στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου και την καταβολή του ασφαλίστρου όπως έχει συμφωνηθεί. Η κάλυψη λήγει σε
ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη περίοδο ασφάλισης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions. Σε περίπτωση που επιθυμείτε
ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας μετά από την έναρξη της κάλυψης θα σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα μείον
διοικητικά έξοδα και σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων για παροχή ασφάλισης μικρής περιόδου.


