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Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, μια επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του 
προσωπικού της, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της, και εν γένει 
έναντι του κοινωνικού συνόλου. Οι ευθύνες αυτές αφορούν στην προστασία των συμφερόντων ή 
δικαιωμάτων των μελών της κοινωνίας και απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις 
χώρες όπου δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, π.χ. αστικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, εμπορικό 
δίκαιο, περιβαλλοντική νομοθεσία, κ.λπ.

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης απαντά στην ανάγκη μιας επιχείρησης να εξασφαλίσει την 
οικονομική ευρωστία της και τη συνέχιση της λειτουργίας της, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος των 
ευθυνών της με τους διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων που παρέχει.

Νομικές Ευθύνες

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων της AIG προσφέρει κάλυψη των 
επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων, για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια Σωματικών Βλαβών 
ή Υλικών/Περιουσιακών Ζημιών, καθώς και αξιώσεων για Προσβολή Προσωπικότητας ή Βλάβης από 
Διαφήμιση.

Ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων»

AIG ΑΣΤΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ
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Η κάλυψη αφορά ευθύνες που απορρέουν από:

• Την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Τα προϊόντα της.
• Τις εγκαταστάσεις της.
• Τη διαφημιστική επικοινωνία της.
• Την ιδιότητα της ως εργοδότη έναντι του 

προσωπικού της.

Αποζημιώνονται:

1) Υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, 
περιλαμβάνοντας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

• Επακόλουθη απώλεια χρήσης της ζημιωθείσας 
περιουσίας.

• Περιουσία που κατέστη αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας του προϊόντος της 
ασφαλισμένης επιχείρησης και η οποία δεν 
μπορεί να αποκατασταθεί.

• Επακόλουθα έξοδα εξαγωγής/αφαίρεσης 
και επανεγκατάστασης των προϊόντων της 
ασφαλισμένης επιχείρησης από τη ζημιωθείσα 
περιουσία

• 
2) Αξιώσεις για σωματικές βλάβες τρίτων, 
περιλαμβάνοντας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

• Νοσηλεία (εξετάσεις, θεραπεία, φάρμακα, 
φυσιοθεραπεία, αμοιβές ιατρών - νοσήλια).

• Μεταφορικά (διακομιδή ασθενούς, ταξί, 
ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο).

• Φροντίδα (περίθαλψη κατ’ οίκον, οικιακή 
βοηθός).

• Βοηθήματα (πιθανή ανάγκη βελτιωμένης 
τροφής, πατερίτσες, αναπηρικό καροτσάκι, 
ειδικά υποδήματα).

• Αποθετική ζημία/διαφυγόντα κέρδη, όπως 
π.χ. απουσία από την εργασία.

• Ηθική Βλάβη/Ψυχική Οδύνη: Χρηματικό ποσό 
που επιδικάζεται ως ηθική παρηγοριά.

3) Ιατρικές δαπάνες για σωματικές βλάβες τρίτων 
από ατύχημα για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη 
η ασφαλισμένη επιχείρηση, όταν το ατύχημα 
λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της, καλύπτοντας 
συγκεκριμένα δαπάνες για:

1. Παροχή πρώτων βοηθειών κατά το χρόνο 
του ατυχήματος.
2. Τις απαραίτητες ιατρικές, χειρουργικές, 
ακτινολογικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων προ-σθετικών μερών, και
3. Την απαραίτητη χρήση υπηρεσιών 
ασθενοφόρου, νοσοκομείου, επαγγελματιών 
νοσηλευτών.
4. Αξιώσεις για βλάβη από προσβολή 
προσωπικότητας και βλάβη από διαφήμιση, 
δηλαδή ποσά που η ασφαλισμένη επιχείρηση έχει 
νομική ευθύνη να καταβάλει από τα ακόλουθα 
αδικήματα:

• Σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση εκ λάθους.
• Ψευδή καταμήνυση.
• Παράνομη έξωση, παράνομη είσοδος 

ή καταπάτηση του δικαιώματος κατοχής 
δωματίου, κατοικίας ή χώρου που 
καταλαμβάνει ένα πρόσωπο, που διαπράττεται 
από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή αυτού, ή για 
λογαριασμό του.

• Η, με οιοδήποτε τρόπο, προφορική ή 
έγγραφη δημοσίευση υλικού που συκοφαντεί 
ή δυσφημεί πρόσωπο ή οργανισμό ή μειώνει 
τα αγαθά, προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός 
προσώπου ή οργανισμού.

• Η, με οιοδήποτε τρόπο, προφορική ή 
έγγραφη δημοσίευση υλικού που παραβιάζει 
το δικαίωμα προσώπου στην ιδιωτική ζωή.

• Χρήση της διαφημιστικής ιδέας τρίτου στη 
δική σας διαφήμιση, ή

• Παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, του 
εμπορικού σήματος ή του συνθήματος τρίτου 
με τη δική σας διαφήμιση.

• Επακόλουθη σωματική βλάβη.

4) Όσον αφορά στο προσωπικό της ασφαλισμένης 
επιχείρησης:
• αξιώσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης ή/και ψυχικής οδύνης για 
Σωματική Βλάβη που τυχόν προκληθεί από 
και κατά τη διάρκεια της εργασίας.

• τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που 
καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό 
οργανισμό και το πραγματικό ημερομίσθιο, 
κατά τη διάρκεια απουσίας από την εργασία 
συνεπεία εργατικού ατυχήματος, και για 45 
ημέρες συνολικά. 
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Σηµαντική Σηµείωση:  Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση µε αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. 
είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD 
de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη επί της Λ. Κηφισίας 119, 
Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και στη βιομηχανία, καθώς και σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξαρτήτως μεγέθους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

• Παρέχει ολοκληρωμένη λύση, προσφέροντας κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη
δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων,
κ.λπ., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεων.

• Αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων
αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση απαίτησης από την Ασφαλιστική εταιρία, αποφεύγοντας 
καταστάσεις κρίσης από την πλευρά του Ασφαλισμένου, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία
του διεθνούς δικτύου της AIG.

• Παρέχει παγκόσμια κάλυψη των εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων και των εξαγωγών προϊόντων
οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Η.Π.Α./Καναδά & Αυστραλίας, αποζημιώνοντας με
βάση το δίκαιο της χώρας όπου ηγέρθη η απαίτηση.

• Όροι ασφάλισης δοκιμασμένοι και αποδεκτοί επί δεκαετίες σε όλο τον κόσμο (διεθνής όρος Commer-
cial General Liability).

• Αναφορικά με την ευθύνη από τα προϊόντα, καλύπτονται αξιώσεις οιουδήποτε χρήστη/καταναλωτή και
όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή (π.χ. για παραγωγούς πρώτων υλών ή εξαρτημάτων άλλων
προϊόντων).

• Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης.

• Δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης για το στόλο αυτοκινήτων της επιχείρησης, καθ’ υπέρβαση των
ορίων της υποχρεωτικής ασφάλισης.
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