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Λήπτης της Ασφάλισης 

/ Ασφαλισμένος 

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ AE 
ΑΦΜ 998951926 

Ασφαλισμένη 
Δραστηριότητα 

Βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών 
 
Στην ασφαλισμένη δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση 
εργασιών εγκατάστασης / συναρμολόγησης των προϊόντων του 
Ασφαλισμένου στις διευθύνσεις / εργοτάξια των πελατών του, 
περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου ο Ασφαλισμένος ενεργεί 
ως Υπεργολάβος (δηλαδή για τη συμμετοχή του σε κατασκευαστικά 
έργα).  
Σημειώνεται ότι η κάλυψη ισχύει είτε η εκτέλεση των προαναφερθεισών 
εργασιών γίνεται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο είτε από υπεργολάβους 
αυτού. Ρητά εξαιρούνται τα έργα γεφυροποιίας (ως τμήμα οδοποιίας ή 
σιδηροδρόμου), τα λιμενικά έργα και γενικά εργασίες στη θάλασσα. 
 

Περίοδος Ασφάλισης από 12:00ΜΜ 20.12.2016 μέχρι 11:59ΜΜ 20.12.2017 

 

Αριθμός Συμβολαίου P0301004895 

Ασφαλιστής AIG Europe Limited, Υποκατάστημα Ελλάδας 

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Mαρούσι, Ελλάδα 

ΑΡ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.:  118328300001. ΑΦΜ. 997472444  ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών 
 

Τύπος Ασφαλιστηρίου  Commercial General Liability- Loss Occurrence Basis 

Όρια Ευθύνης Κάλυψη Α’ - Γενική Αστική Ευθύνη  
Μέχρι € 5.000.000,- ανά ζημιογόνο γεγονός  
 
Κάλυψη Α’ - Αστική Ευθύνη Προϊόντος 
Μέχρι € 5.000.000,- ανά ζημιογόνο γεγονός  
         € 500.000,- υπό-όριο για τους Ειδικούς Όρους Σύνδεσης/ Ανάμιξης 
και Εξαγωγής/ Επανεγκατάστασης 
 
Αστική Ευθύνη Εργοδότη  
Μέχρι € 250.000,- κατ’ άτομο 
Μέχρι € 500.000,- ανά ζημιογόνο γεγονός  

 
Αθροιστικό Όριο για όλες τις καλύψεις  
Μέχρι € 5.000.000,- για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 
 

 

Γεωγραφικά όρια  Η ασφάλιση ισχύει για ζημιογόνα γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίως, 

πλην Β. Αμερικής & Αυστραλίας. 
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο Δηλώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση υπεράσπισης 
του Ασφαλισμένου στη χώρα (εντός των προαναφερθέντων γεωγραφικών 
ορίων) όπου ασκήθηκε η αγωγή.  
 
Για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ Ασφαλισμένου και ασφαλιστικής 
εταιρίας ισχύει το Ελληνικό δίκαιο. 

 



             Κλάδος Αστικής Ευθύνης 

 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας βεβαίωσης που αναγράφεται παραπάνω, η 
κάλυψη που περιληπτικά περιγράφεται είναι ακριβής και σε ισχύ με μόνη προϋπόθεση την έγκαιρη εξόφληση των 

ασφαλίστρων. 

 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σκοπός της παρούσας βεβαίωσης είναι η πιστοποίηση ασφαλιστικής κάλυψης και παρέχεται για πληροφοριακούς σκοπούς 
και προς εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Καμία υποχρέωση ή δικαίωμα δεν γεννάται από το παρόν πιστοποιητικό.  

Η ασφάλιση που παρέχεται μέσω του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπόκειται στους όρους, στις συμφωνίες, στις 
εξαιρέσεις και στους περιορισμούς, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό. Ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την ακύρωση ή όποια μεταβολή επέρχεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ Η’ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. 


