
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Παροχή ασφαλιστικής προστασίας στις απαιτήσεις τρίτων προσώπων (εκτός υπαλλήλων του ασφαλισμένου) για νομική υποχρέωση αποζημίωσης 
λόγω τυχαίας σωματικής βλάβης ή ζημιάς στη περιουσία τους η οποία έχει συμβεί στα υποστατικά ή σε χώρο ελεγχόμενο από τον ασφαλισμένο.

Ασφάλεια Ευθύνης προς Τρίτους και από Προϊόντα
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
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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 Royal Crown διατηρεί το δικαίωμα μη 

αποδοχής οπουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

Ευθύνη για σωματική βλάβη ή ζημιά στη περιουσία τρίτων από εργασίες του ασφαλισμένου εκτός των υποστατικών του

Ευθύνη από προϊόντα τα οποία διαθέτει ο ασφαλισμένος στην αγορά

Ευθύνη για τροφική δηλητηρίαση τρίτων από τη κατανάλωση τροφίμων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του

ασφαλισμένου

Τραυματισμός ή Ζημιά που προκαλείται από οχήματα που χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία και δεν έχουν άδεια

κυκλοφορίας σε οδούς

Τραυματισμός ή Ζημιά που προκαλείται κατά την φορτοεκφόρτωση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης 

για τυχαία σωματική βλάβη τρίτων προσώπων                                                     

Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 

τυχαία ζημιά σε περιουσία που ανήκει σε τρίτους.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Συμβατική ευθύνη

Επαγγελματική ευθύνη

Εγγύηση, Ανάκληση, Αναξιοπιστία Προϊόντων

Ζημιά στο περιβάλλον

Σωματική βλάβη από έκθεση σε αμίαντο ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή αναθυμιάσεις

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Όριο αποζημίωσης που θα συμφωνηθεί

Άλλοι περιορισμοί και προϋποθέσεις μετά από 

συνεννόηση.            

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

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 ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

Να προμηθεύω με αληθείς υπολογισμούς και στοιχεία τους ασφαλιστές μου

Να αναφέρω άμεσα ή το αργότερο σε 7 ημέρες στους ασφαλιστές μου οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε 

μια πιθανή απαίτηση 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;
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