ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
To Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη
θεωρούνται μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική
έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου αυτού ή του Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή
της Πρόσθετης Πράξης, θα έχει αυτήν την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται.

Ο Ασφαλισμένος και η Εταιρεία συμφωνούν τα ακόλουθα:
1.
Η Πρόταση Ασφάλισης είναι η βάση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του ασφαλισμένου.
2.

Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει το Ασφάλιστρο.

3.
Η Εταιρεία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη με την επιφύλαξη των όρων,
εξαιρέσεων ή οποιονδήποτε πρόσθετων πράξεων.
4.
Τα ακόλουθα συνιστούν προϋποθέσεις (conditions precedent) για τυχόν ευθύνη της
Εταιρείας:
α. η πιστή τήρηση των όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού αναφορικά με οτιδήποτε οφείλει να
πράξει ή προς το οποίο οφείλει να συμμορφωθεί ο Ασφαλισμένος.
β. η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων στην Πρόταση.
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε το Ασφαλιστήριο προσεκτικά και σε περίπτωση που
πιστεύετε ότι δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας, παρακαλούμε όπως μας το επιστρέψετε, μαζί με το πιστοποιητικό
Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη, μέσα σε 14 ημέρες αφότου τα παραλάβετε.

OLYMPIC
INSURANCE COMPANY LTD

Γενικός Διευθυντής

ΟΡΙΣΜΟΙ
Εταιρεία
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Olympic Insurance Company Ltd.

Ο Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την Πρόταση Ασφάλισης.

Ακαθάριστες Απολαβές
Το σύνολο των ημερομισθίων, μισθών, πληρωμών για υπερωριακή εργασία, προμηθειών,
ωφελημάτων, χρεώσεων για παροχή υπηρεσιών, φιλοδωρημάτων και άλλων πληρωμών,
χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή σε σχέση με Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρο Εισοδήματος,
Ταμείο Προνοίας ή Υγείας ή άλλα ποσά που αποκόπτονται κατόπιν συμφωνίας με τους
Εργοδοτούμενους ή άλλως πως.

Ατύχημα
Οποιοδήποτε συμβάν ένεκα του οποίου προκαλείται θάνατος ή σωματική βλάβη σε
Εργοδοτούμενο, εφόσον το συμβάν αυτό προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της
απασχόλησης του Εργοδοτούμενου.

Γεωγραφικά Όρια
α. Κύπρος.
β. Οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά Κυπρίους, μόνιμους κατοίκους
Κύπρου.

Επαγγελματική Ασθένεια
Σημαίνει νόσο ή βλάβη, όπως αυτές καθορίζονται στις δύο στήλες του Πίνακα του
Ασφαλιστηρίου που εκτίθεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισμούς
του 2010.

Δικαστική Απόφαση
Σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε
ποσού που αφορά αποζημιώσεις για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια και δεν
περιλαμβάνει απόφαση ή διάταγμα (δικαστική ή διαιτησίας)που σχετίζεται με εγγραφή
αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών
Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεση) Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου ο οποίος τον
τροποποιεί ή τον ανακαλεί.

Ο Νόμος
Σημαίνει τους περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμους του
1989 και του 1992 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους ανακαλεί
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καθώς και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτούς.

Πρόταση
Σημαίνει την ενυπόγραφη πρόταση και δήλωση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που
δίνεται από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου προς την Εταιρεία είτε επιπρόσθετα των πιο
πάνω είτε σε αντικατάσταση τους.

Πρόσθετη Πράξη
Οποιαδήποτε αλλαγή που γίνεται στο Ασφαλιστήριο και εκδίδεται από την Εταιρεία.

Περίοδος Ασφάλισης
Είναι η περίοδος που αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (Policy Schedule) ή
οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδος αναφορικά με την οποία ο Ασφαλισμένος θα έχει
πληρώσει ή συμφωνήσει να πληρώσει και η Εταιρεία συμφώνησε να αποδεχθεί το
ασφάλιστρο που απαιτείται για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι της νομικής του ευθύνης
για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και των εξόδων και δαπανών του προσώπου που
υποβάλλει την απαίτηση, σε σχέση με Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα από τον Ασφαλισμένο που προκλήθηκε
εντός των Γεωγραφικών Ορίων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και που
προέκυψε από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτούμενου από τον
Ασφαλισμένο στο είδος της εργασίας που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης όλα τα άλλα έξοδα και δαπάνες που διενεργούνται με τη
γραπτή της συγκατάθεση.
Κάλυψη Νόμιμων Προσωπικών Αντιπροσώπων
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Στην περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου και με την επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης
που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη
σχετικά με ευθύνη του Ασφαλισμένου, στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του,
νοουμένου ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί, ως εάν να ήταν ο Ασφαλισμένος, θα υπόκεινται
στους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, στο βαθμό και στην έκταση που οι Όροι αυτοί
μπορούν να εφαρμοστούν.
Αρμόδιο Δικαστήριο
Ο Ασφαλισμένος και η Εταιρεία συμφωνούν ότι η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού ισχύει μόνο σε σχέση με Δικαστικές Αποφάσεις που
εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία ως αποζημιώσεις,
περιλαμβανομένων όλων των εξόδων και δαπανών σε σχέση με:
α. Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος του
Ασφαλιστηρίου αυτού, σε κάθε ένα Εργοδοτούμενο, που προέρχεται ή μπορεί να
αποδοθεί στην ίδια γενεσιουργό αιτία, δεν θα υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε
Εργοδοτούμενο, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (Όριο Ευθύνης (α)).
Στην περίπτωση κατά την οποία το Ατύχημα ή η Επαγγελματική Ασθένεια έχει
προκληθεί σε περισσότερες από μια Περιόδους Ασφάλισης, θα εφαρμόζεται το Όριο
Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο, που ίσχυε κατά το χρόνο που συνέβηκε το Ατύχημα
ή πρωτοεκδηλώθηκε η Επαγγελματική Ασθένεια.
β. Κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία
σαν αποτέλεσμα της οποίας προκλήθηκε Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε
Εργοδοτούμενους, ανεξάρτητα αν τέτοιο Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια προέκυψε
κατά τη διάρκεια μιας ή περισσότερων Περιόδων Ασφάλισης, δεν θα υπερβαίνει το Όριο
Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του
Ασφαλιστηρίου (Όριο Ευθύνης (β)).
γ. Όλα τα Ατυχήματα ή τις Επαγγελματικές Ασθένειες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε Περιόδου Ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Εργοδοτουμένων
που έχουν υποστεί τέτοιο Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια, που προέρχονται ή
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μπορούν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε αριθμό γενεσιουργών αιτιών, δεν θα
υπερβαίνει το Συνολικό Όριο Ευθύνης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του
Ασφαλιστηρίου για οποιαδήποτε Περίοδο Ασφάλισης (Όριο Ευθύνης (γ)).
ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ότι θα ισχύουν οι ακόλουθοι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Α.i) Για σκοπούς προσδιορισμού του ολικού ποσού που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία
σε σχέση με κάθε ένα Εργοδοτούμενο, νοείται και συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε
απαίτηση που αφορά Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που έχει προκληθεί κατά τη
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου η οποία επεκτείνεται πέραν της μιας Περιόδου
Ασφάλισης, το ποσό των αποζημιώσεων, εξόδων και δαπανών που προκύπτει ως
αποτέλεσμα τέτοιας απαίτησης δε θα είναι μεγαλύτερο από την αναλογία του Ορίου
Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο, (που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες),
που αντιστοιχεί στη σχέση μεταξύ της διάρκειας τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης (ή
οποιουδήποτε μέρους αυτής, ανάλογα με την περίπτωση) και της συνολικής διάρκειας
της περιόδου κατά την οποία προκλήθηκε τέτοιο Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια.
Το ανώτατο ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία για μια ή περισσότερες
Περιόδους Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το Όριο Ευθύνης για
κάθε Εργοδοτούμενο.

ii) Για σκοπούς προσδιορισμού του ολικού ποσού που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία
σε σχέση με κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια
γενεσιουργό αιτία σαν αποτέλεσμα της οποίας προκλήθηκε Ατύχημα ή Επαγγελματική
Ασθένεια σε Εργοδοτούμενους, ανεξάρτητα αν τέτοιο Ατύχημα ή Επαγγελματική
Ασθένεια προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας ή περισσότερων Περιόδων Ασφάλισης,
νοείται και συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε απαίτηση που αφορά Ατύχημα ή
Επαγγελματική Ασθένεια που έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου
η οποία επεκτείνεται πέραν της μιας Περιόδου Ασφάλισης, το ποσό των
αποζημιώσεων, εξόδων και δαπανών που προκύπτει ως αποτέλεσμα τέτοιας
απαίτησης δε θα είναι μεγαλύτερο από την αναλογία του ολικού ποσού των
αποζημιώσεων, εξόδων και δαπανών της απαίτησης που αντιστοιχεί στη σχέση μεταξύ
της διάρκειας τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ανάλογα
με την περίπτωση) και της συνολικής διάρκειας της περιόδου κατά την οποία
προκλήθηκε τέτοιο Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια.
Το ανώτατο ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία για μια ή περισσότερες
Περιόδους Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση το Όριο Ευθύνης για
κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών.
Β. Σε περίπτωση που έχουν εγερθεί περισσότερες από μια απαιτήσεις που απορρέουν
από το ίδιο περιστατικό ή από σειρά περιστατικών τα οποία προέρχονται από την ίδια
γενεσιουργό αιτία και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το Όριο Ευθύνης για κάθε
Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου,
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το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο κατανέμεται μειωμένο κατά το ποσοστό
που αντιστοιχεί στην αναλογία του Ορίου Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά
Περιστατικών, προς το σύνολο των ποσών που έχουν επιδικαστεί.

ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ
1.

Καθήκον Επίδειξης Επιμέλειας

Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για αποτροπή Ατυχήματος ή Επαγγελματικής
Ασθένειας και για συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις και κανονισμούς που
περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ ή που επιβάλλεται από
οποιαδήποτε αρχή και θα διατηρεί όλα τα κτίρια, τα υποστατικά, την επίπλωση και τον
εξοπλισμό, τους χώρους προσπέλασης και τις εξόδους, τους χώρους εργασίας, τα
μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. Ο Ασφαλισμένος με δικά του έξοδα
θα επιδιορθώσει οποιαδήποτε βλάβη ή ατέλεια και θα εξαλείψει οποιαδήποτε εστία
κινδύνου, το ταχύτερο δυνατό μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιας βλάβης, ατέλειας ή
εστίας κινδύνου και στο μεταξύ θα λαμβάνει τέτοιες επιπρόσθετες προφυλάξεις που
απαιτούνται κάτω από τις περιστάσεις.
2. Τήρηση Στοιχείων και Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρου
Το πρώτο ασφάλιστρο και όλα τα ασφάλιστρα για ανανέωση που είναι δυνατό να γίνουν
αποδεκτά θα αναπροσαρμόζονται προς το ποσό των Ακαθάριστων Απολαβών που
καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο στους Εργοδοτούμενους κατά τη διάρκεια κάθε
Περιόδου Ασφάλισης. Το ονοματεπώνυμο κάθε Εργοδοτουμένου μαζί με το ποσό των
Ακαθάριστων Απολαβών του θα τηρούνται και θα καταχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Νόμου και ο Ασφαλισμένος θα επιτρέπει στην Εταιρεία να επιθεωρεί σε οποιοδήποτε
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χρόνο τέτοιες καταχωρήσεις.
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να εφοδιάζει την Εταιρεία με ορθό λογαριασμό όλων αυτών
των Ακαθάριστων Απολαβών που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου
Ασφάλισης μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης ή από τον
τερματισμό της ασφαλιστικής σύμβασης. Αν το ποσό που έχει πληρωθεί κατά τον τρόπο
αυτό διαφέρει από το ποσό βάσει του οποίου το ασφάλιστρο έχει πληρωθεί, η διαφορά
στο ασφάλιστρο θα διευθετηθεί με μια επιπρόσθετη πληρωμή προς την Εταιρεία που θα
υπολογιστεί ανάλογα ή, τηρουμένου του Ελάχιστου Ασφαλίστρου που καθορίζεται στον
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, με την επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία, ανάλογα με την
περίπτωση.
3. Ακύρωση του Ασφαλιστηρίου
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό αποστέλλοντας
ειδοποίηση δεκαπέντε ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία
γνωστή διεύθυνση του. Σε τέτοια περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατ'
αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον Ασφαλισμένο με γραπτή
ειδοποίηση επιστρέφοντας ταυτόχρονα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης καθώς και τα
τυχόν πιστοποιημένα αντίγραφα κατά ή πριν την ημερομηνία ακύρωσης. Σε τέτοια
περίπτωση και νοουμένου ότι:
α. δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, η
Εταιρεία δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με βάση τις τιμές που ισχύουν για
Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου σύμφωνα με το παράρτημα Α του Ασφαλιστηρίου,
β. έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, η Εταιρεία
δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε ασφάλιστρα
4. Γραπτή Ειδοποίηση
Κάθε ειδοποίηση, κοινοποίηση ή γνωστοποίηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, θα γίνεται
εγγράφως στην διεύθυνση της Εταιρείας που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο ή στη
διεύθυνση του Ασφαλισμένου που δηλώθηκε στην Πρόταση Ασφάλισης (ή σε
οποιαδήποτε άλλη που κοινοποιείται εγγράφως) ανάλογα με την περίπτωση.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη:
1. όσον αφορά θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, οποιαδήποτε νομική
ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης και της συνεπακόλουθης ζημιάς
οποιασδήποτε φύσης, που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από, είναι αποτέλεσμα ή
σχετίζεται με οποιοδήποτε μέτρο που λαμβάνεται ή πράξη που εκτελείται με σκοπό τον
έλεγχο, πρόληψη, παρεμπόδιση ή καταστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τα πιο
κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα
είτε με οποιαδήποτε άλλη σειρά στη ζημιά:
α. πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε
έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση,
πολιτικές αναταραχές, που προσλαμβάνουν την έκταση ή προσομοιάζουν με στάση,
εξέγερση, στρατιωτικό κίνημα ή ενέργεια ή σφετερισμό εξουσίας.
β. οποιαδήποτε Πράξη Τρομοκρατίας. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, πράξη
τρομοκρατίας σημαίνει οποιαδήποτε πράξη που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην
χρήση δύναμης, βίας, ατομικών/ βιολογικών/ χημικών όπλων μαζικής καταστροφής ή
καταστροφή, διακοπή ή παρεμπόδιση των συστημάτων επικοινωνιών ή πληροφορικής ή
της υποδομής τους και/ή του περιεχόμενου τους, δολιοφθορά ή χρήση οποιωνδήποτε
μέσων για την πρόκληση ή που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης που
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε πυρηνικές ακτινοβολίες και/ βιολογικές ουσίες
και/ ή την απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή
ομάδα προσώπων που είτε ενεργούν με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση με
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οποιαδήποτε οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις η οποία διαπράττεται για
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους,
συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του
εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους του κοινού.
Όπου η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης οποιοσδήποτε θάνατος,
ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, νομική ευθύνη, έξοδα ή δαπάνες
συμπεριλαμβανομένης και της συνεπακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, δεν
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης περί του αντιθέτου θα βαρύνει
τον Ασφαλισμένο.
γ. πυρηνική ακτινοβολία και/ή μόλυνση από χημικές και/ή βιολογικές ουσίες στην έκταση
που αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω. Για τους
σκοπούς της Εξαίρεσης αυτής, μόλυνση σημαίνει την μόλυνση, ρύπανση, δηλητηρίαση ή
την πρόληψη και/ή τον περιορισμό της χρήσης αντικειμένων που οφείλεται στην επίδραση
χημικών και ή βιολογικών ουσιών.
δ. που άμεσα ή έμμεσα προκύπτει από την απελευθέρωση, διασπορά, έκλυση ή διαρροή
ρυπαντικών ουσιών,
ε. δαπάνες αφαίρεσης, εξουδετέρωσης ή καθαρισμού ρυπαντικών ουσιών, εκτός αν η
ευθύνη αυτή προκαλείται από αιφνίδιο, άγνωστο, ακούσιο και απρόσμενο γεγονός, που
συμβαίνει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.
Για τους σκοπούς αυτής της Εξαίρεσης, ρυπαντικές ουσίες σημαίνει οποιαδήποτε στερεή,
υγρή, αέρια ή θερμαντική ουσία που προκαλεί ερεθισμό ή μόλυνση και, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει καπνό, αναθυμιάσεις, αιθάλη, καυσαέρια, οξέα, αλκαλικά, χημικές ουσίες και
απόβλητα. Ο όρος απόβλητα περιλαμβάνει υλικά προς ανακύκλωση, επιδιόρθωση ή
ανάκτηση.
2. όσον αφορά την ευθύνη του Ασφαλισμένου προς εργοδοτούμενους εργολάβων του
Ασφαλισμένου.
3. που εγείρεται δυνάμει συμφωνίας και η οποία ευθύνη δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε
τέτοια συμφωνία.
4. όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που ο Ασφαλισμένος θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει
από οποιοδήποτε πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Ασφαλισμένου και του
προσώπου αυτού.
5. όσον αφορά παραδειγματικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις, πρόστιμα και κυρώσεις.
6. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις σε
εργοδοτούμενο ή στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους ή εξαρτώμενους του
εργοδοτούμενου δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας που προβλέπει για εργατικές
αποζημιώσεις.
7. για οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά, που
άμεσα ή έμμεσα πηγάζει από ή είναι αποτέλεσμα ή συνέπεια ή σχετίζεται με αμίαντο ή
οποιαδήποτε υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
8. ζημιές που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από
α. την απώλεια, μετατροπή ή ζημιά ή
β. τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος
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ή εξοπλισμού, προγράμματος, λογισμικού, δεδομένων, πληροφοριών μνήμης,
μικροψηφίδας, ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή που είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ή αμελούς μεταβίβασης (ηλεκτρονικά ή
άλλως πως) ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο περιέχει οποιουσδήποτε
κακόβουλους και επιβλαβείς κωδικούς, περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών ιών, κοχλιών
(worms), ‘’Λογικών Βομβών’’(Logic Bomb) ή Δούρειων Ίππων (Trojan Horses) και που
μπορούν να αναγνωριστούν ως η αιτία της ζημιάς.
9.που άμεσα ή έμμεσα πηγάζει ή προκλήθηκε από ή σε σχέση με μαγνητικά ή ηλεκτρικά ή
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή την ακτινοβολία τους ή την ακτινοβολία τους ή την
αλληλοεπίδρασης τους με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που προκλήθηκαν ή
δημιουργήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο ή τη μείωση της αξίας της περιουσίας
10.σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
μεταφέρεται μέσα ή πάνω σε μηχανοκίνητο όχημα, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό
και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου
προσώπου και ως αποτέλεσμα της χρήσης του μηχανοκίνητου αυτού οχήματος σε οδό.
Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια
α. οι όροι “μηχανοκίνητο όχημα”, “χρήση” και “οδός” έχουν την έννοια που αποδίδεται
στους όρους αυτούς από τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση της Ευθύνης
Έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 και 2003.
β. ”πρόσωπο το οποίο μεταφέρεται” δεν περιλαμβάνει τον οδηγό του μηχανοκίνητου
οχήματος.

OΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
1. Γνωστοποίηση οποιουδήποτε Περιστατικού από τον Ασφαλισμένο
Μετά την επέλευση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου είναι δυνατό να εγερθεί
απαίτηση, ο Ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί αμέσως τούτο εγγράφως στην Εταιρεία
δίνοντας πλήρη στοιχεία.
2. Αλληλογραφία σε σχέση με απαιτήσεις
Κάθε επιστολή, απαίτηση, ένταλμα, κλήση και δικόγραφο θα αποστέλλεται στην Εταιρεία
αμέσως μόλις ληφθεί. Γραπτή ειδοποίηση θα δίδεται επίσης στην Εταιρεία αμέσως μόλις ο
Ασφαλισμένος λάβει γνώση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης ή θανατικής ανάκρισης σε
σχέση με οποιοδήποτε γεγονός από το οποίο δυνατό να ανακύπτει ευθύνη δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού.
3. Διαδικασία σε σχέση με απαιτήσεις
Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους του δεν θα προβαίνει σε
παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της
Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του Ασφαλισμένου
την υπεράσπιση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ή να υποβάλει εκ μέρους του
Ασφαλισμένου για δικό της όφελος οποιαδήποτε απαίτηση και η Εταιρεία θα έχει απόλυτη
διακριτική ευχέρεια σε σχέση με τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας και το
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διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.
Ο Ασφαλισμένος θα παρέχει όλη τη βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί και θα
επιτρέπει τη χρήση του ονόματος του.
4. Ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση διπλής ασφάλισης και συνεισφορά
α. Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο της δημιουργίας του αγώγιμου δικαιώματος σε σχέση
με το οποίο εγείρεται απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, βρίσκεται σε ισχύ
οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο που καλύπτει την ίδια ευθύνη ή που θα εκάλυπτε την ίδια
ευθύνη αν δεν υπήρχε το Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία δε θα έχει ευθύνη να καταβάλει ή
να συνεισφέρει ποσό μεγαλύτερο από το μερίδιο που της αναλογεί σε σχέση με την
απαίτηση, περιλαμβανομένων εξόδων και δαπανών.
β. Το μερίδιο της Εταιρείας που αναφέρεται πιο πάνω, δε θα είναι μεγαλύτερο από την
αναλογία του ολικού ποσού των αποζημιώσεων (περιλαμβανομένων εξόδων και
δαπανών) που αντιστοιχεί στη σχέση μεταξύ των Ορίων Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούμενο
που αναλαμβάνει η κάθε Εταιρεία.
γ. Αν η Εταιρεία υποχρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό που
υπερβαίνει το μερίδιο που της αναλογεί με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, διατηρεί το
δικαίωμα να υποκατασταθεί στα δικαιώματα του Ασφαλισμένου και να διεκδικήσει από
οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την ίδια ευθύνη, το ποσό της
διαφοράς που θα έπρεπε η άλλη εταιρεία να συνεισφέρει και που υπολογίζεται με τον
τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Σε τέτοια περίπτωση ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει, αν
και όταν του ζητηθεί, να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια προς την Εταιρεία, να πράξει
οτιδήποτε είναι λογικά αναμενόμενο από αυτόν και να επιτρέψει τη χρήση του ονόματος του
για το σκοπό εξασφάλισης του ποσού της συνεισφοράς της άλλης ασφαλιστικής εταιρείας.

5. Παραγραφή αγώγιμου Δικαιώματος
Σε περίπτωση που αγωγή που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου σε σχέση με
περιστατικό που διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση παροχής κάλυψης δυνάμει
του Ασφαλιστηρίου, έχει παραγραφεί σε σχέση με την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου, η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου για
καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο, είτε αυτός έχει καταβάλει
οποιοδήποτε ποσό, είτε όχι.

6. Αναίρεση Ορισμένων Όρων και Δικαίωμα ανάκτησης
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του
Νόμου για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάμει των Όρων του
Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην
Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον
Ασφαλισμένο.
Ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό
που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ:
α. μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ταμείου Ασφαλιστών
Εργατικών Αποζημιώσεων, η ίδρυση του οποίου προβλέπεται από το Νόμο, ή
β. μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου,
και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υπόλογη να καταβάλει δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μικρότερη από 1 μήνα
Μεγαλύτερη από 1 μήνα και μικρότερη από 3
μήνες
Μεγαλύτερη από 3 μήνες και μικρότερη από 6
μήνες
Μεγαλύτερη από 6 μήνες και μικρότερη από 9
μήνες
Μεγαλύτερη από 9 μήνες
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
85%
65%
35%
20%
ΤΙΠΟΤΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Αγαπητέ πελάτη, επιδίωξη και σκοπός μας, είναι η όσο το δυνατό καλύτερη και έγκαιρη
εξυπηρέτηση, προσφέροντας σας, την ανάλογη κάλυψη σύμφωνα με τις δικές σας
ασφαλιστικές ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό θα εκτιμούσαμε τυχόν παρατηρήσεις ή εισηγήσεις σας προς το πώς
θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε.
Οι επισημάνσεις σας θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι προς αμοιβαίο όφελος.
Τόσο εμείς όσο και οι Συνεργάτες μας είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε
απορία αίτημα ή διευκρίνιση θα θέλατε.
Σε περίπτωση που υπάλληλος μας ή Συνεργάτης μας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες
σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε γραπτώς το συντομότερο δυνατό στον Γενικό
Διευθυντή της Εταιρείας στην διεύθυνση πιο κάτω:
Olympic Insurance Company Limited
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ & Αγαπήνορος 2
IRIS TOWER, 2ος όροφος,
1076 Λευκωσία
Κύπρος
Εναλλακτικά το παράπονο σας μπορεί να υποβληθεί στο τηλέφωνο +357 22 442144 ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: info@olympicins.eu
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα επιληφθούμε και θα εξετάσουμε άμεσα και έγκαιρα το αίτημα
ή παράπονό σας και η απάντηση μας θετική ή αρνητική θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα με
όλες τις ανάλογες επεξηγήσεις.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡ. 26 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Olympic Insurance Company Limited
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου III & Αγαπήνορος 2, IRIS TOWER, 2Ος Όροφος
1076 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22 442144, Φαξ: +357 22 442145
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@olympicins.eu
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κυπριακό Δίκαιο
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Η Εταιρεία θα διευθετεί εντός εύλογου χρόνου τα έγγραφα αιτήματα και παράπονα των
κατόχων ασφαλιστηρίων ή ασφαλισμένων. Η απάντηση της Εταιρείας θα κοινοποιείται στον
Ασφαλισμένο έγκαιρα με όλες τις δυνατές επεξηγήσεις.
Ο Ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Για οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο μπορείτε να αποτείνεσθε γραπτώς στο Γενικό
Διευθυντή, OLYMPIC INSURANCE COMPANY LTD P.O BOX.28732, 2082 Λευκωσία ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@olympicins.eu
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