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Η ασφάλιση καθορίζεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το παρόν δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά ούτε και μέρος αυτού, ενώ, έχει ως 

μοναδικό σκοπό να προσφέρει συνοπτική παρουσίαση του εν θέματι προϊόντος και δεν είναι προσωποποιημένο στις ανάγκες του πελάτη. Οι λεπτομέρειες 

σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν 

πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν γένει ασφαλιστικό έγγραφο. Πλήρεις προσυμβατικές και εν γένει συμβατικές πληροφορίες του εν λόγω προϊόντος 

παρέχονται σε άλλα έγγραφα. 

Τι είναι αυτό το είδος της ασφάλισης ; 

Είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Τι ασφαλίζεται ;  

 

Τι δεν ασφαλίζεται ; 

✓ Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη 

του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων 

του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη 

ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος 

οποιασδήποτε μορφής, κατά παρέκκλιση 

της εξαίρεσης 6 του άρθρου 2 των Γενικών 

Όρων, από την Συλλογή (φόρτωση & 

εκφόρτωση) και Μεταφορά ΜΗ 

Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με τα 

άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές που 

πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους 

(σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές 

ζημιές) και την επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον 

Νόμο 4685/2020 - Άρθρο 85 και 

περιλαμβάνει: 

Τα έξοδα και τις δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων των νομικών 

εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία 

για την απόκρουση οποιασδήποτε 

απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα 

ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές 

αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου 

είτε σαν τόκοι επί επιδικασθέντων ποσών, 

είτε σαν δαπάνες που είναι αναγκαίες για 

διερευνήσεις, διευθετήσεις, εκτιμήσεις, 

προσφυγές, εφέσεις. 

 

 Το προϊόν δεν καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για 

θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που έχουν προξενηθεί: 

x Από δόλο, από παράνομη ή αξιόποινη πράξη. 

x Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας. 

x Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα ή από πλωτά μέσα ή από τη χρήση 

αεροσκαφών. 

x Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων. 

x Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες. 

x Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και 

συναγωνισμούς. 

x Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπα, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα 

παρόμοια φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία. 

x Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, 

εμφυλίου πολέμου, στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών 

ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών. 

x Από πυρηνικά ή από ραδιενέργεια. 

x Από ζημιές ή από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ή από εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής 

Ακτινοβολίας. 

x Από προϊόντα καπνού. 

x Από συμβατικές υποχρεώσεις. 

x Από ελαττωματικά προϊόντα. 

x Σε αντικείμενα που παρεδόθησαν για επισκευή, μετασκευή, έλεγχο ή προς 

πώληση για λογαριασμό τρίτου. 

x Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για φορτοεκφόρτωση ή 

μεταφορά. 

x Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (ΟΤΕ - ΔΕΗ – 

ΕΥΔΑΠ κλπ). 

x Από υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους κλπ. 

x Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, 

ατμού, υδάτων, υγρασίας. 

x Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων όμορων κτιρίων. 

x Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής. 

x Από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση ή την παραβίαση 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 

x Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακωρυχεία. 

x Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα παρκ. 

x Από επαγγελματική ευθύνη. 

x Από αμίαντο. 

x Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποινικές ρήτρες, ποσά εξαγοράς ποινής και 

έξοδα των ποινικών δικών συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής.  

x Από κλοπή ή / και φθορές συνεπεία απόπειρας κλοπής. 

x Από Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών. 

x Απώλεια ή ζημιά πριν από την οριστική αποδοχή του κινδύνου και 

προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της κάλυψης από την Εταιρία μας. 

x Που σχετίζεται α) με συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, β) με 

μόνιμη/ προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων, γ) με διαχείριση/ επεξεργασία 

αποβλήτων και δ) με ζημιές κατά την συλλογή στον ίδιο χώρο της συλλογής. 

x Οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκληθεί από μετάδοση μολυσματικών 

ασθενειών ή εν γένει ασθενειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από HIV, ARC, 



AIDS, ΗΠΑΤΤΙΤΙΔΑ και τα επακόλουθά τους. 

x Οποιαδήποτε ευθύνη από οχήματα που δεν είναι ιδιοκτησίας του 

ασφαλιζόμενου. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρία. 

x Η  βαθμιαία / σταδιακή μόλυνση. 

x Απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με: πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, σεισμός, 

ανωτέρα βία, κίνδυνοι αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων τρίτων,  

x Η Εργοδοτική Ευθύνη. 

x Οποιαδήποτε Σύμβαση Αποδοχής Ευθύνης από τον Ασφαλιζόμενο. 

x Απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με μούχλα, τοξική μούχλα & αμίαντο. 

x Ζημιές που τυχόν προκληθούν από Αδυναμία Αναγνώρισης Ημερομηνίας. 

x Απαιτήσεις από τις Η.Π.Α./ΚΑΝΑΔΑ. 

 

  

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη ; 

! Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και αναγγελθούν 

εντός της περιόδου ασφάλισης, με 30 ημέρες εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας 

της ζημιάς από τη λήξη του Συμβολαίου. 

! Η συσκευασία (όπου ενδείκνυται) και στοιβασία πρέπει να είναι κατάλληλη 

επαγγελματική. 

! Θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης να παραμένουν σε ισχύ όλες οι 

απαραίτητες άδειες λειτουργίας της ασφαλισμένης επωνυμίας. 

! Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά 

μέτρα και να τηρεί τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς λειτουργίας της 

επιχείρησής του για την αποφυγή ατυχημάτων. 

! Υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αποδείξει ότι πληρούνται, 

συσσωρευτικά, όλες οι ακόλουθες συνθήκες:  

• Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, 

απρόβλεπτο και ακούσιο. 

• Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει έναρξη εντός της 

περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του. 

• Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει γνωστοποιηθεί 

εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στην Ασφαλιστική Εταιρία εντός 30 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να 

λαμβάνει χώρα το περιστατικό. 

• Το περιστατικό της μόλυνσης/ ρύπανσης δεν προέρχεται από την εκούσια 

και ηθελημένη παραβίαση Νόμου, Κανονισμού ή Οδηγίας 
 

 

Που είμαι καλυμμένος ; 

✓ Εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ; 

Να αναγγείλω οποιοδήποτε ατύχημα γραπτά στην Εταιρία μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που έγινε. 

Να δηλώσω γραπτώς στην Εταιρία κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου. 

Να λαμβάνω λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και να τηρείτε χωρίς παρέκκλιση τους Νόμους και Κανονισμούς που έχουν 

σχέση με την ασφάλεια του κοινού. 

Σε περίπτωση καλυπτόμενου ατυχήματος, να καταβάλω κάθε φροντίδα για την διάσωση και περίθαλψη του παθόντος προσώπου ή για την 

διάσωση, συντήρηση και διαφύλαξη του πράγματος που έπαθε βλάβη. 

 

 

Πότε και πως πληρώνω ; 

Η πληρωμή γίνεται πριν την έναρξη της ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλίστρων της χρονικής διάρκειας του ασφαλιστηρίου ή της πρώτης 

δόσης της συμφωνημένης τμηματικής καταβολής, απευθείας στην Εταιρία, σε εισπράκτορα της Εταιρίας, μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, στις 

συνεργαζόμενες τράπεζες, στα ΕΛΤΑ, στα καταστήματα της Εταιρίας ή σε εξουσιοδοτημένο για την είσπραξη Συνεργάτη. 

 

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη ; 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ετήσιας διάρκειας. Η έναρξη της κάλυψης αρχίζει με την εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης 

των τμηματικών καταβολών. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 

 

 

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση ; 

Οποτεδήποτε με την υποβολή γραπτής δήλωσης προς την Εταιρία. 

 


