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Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές 
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και 
στους Γενικούς όρους ασφάλισης.   
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Ασφαλίζονται οι εύλογες και αναγκαίες δαπάνες και κόστη, στις οποίες θα υποχρεωθεί ο 
Ασφαλισμένος άμεσα και αποκλειστικά ως αποτέλεσμα Τυχαίας Μόλυνσης Ασφαλισμένου Προϊόντος του, με την προϋπόθεση 
ότι η χρήση ή κατανάλωση του εν λόγω Ασφαλισμένου Προϊόντος προκάλεσε ή θα μπορούσε να προκαλέσει σαφή και 
ευδιάκριτα εσωτερικά ή εξωτερικά ορατά συμπτώματα σωματικής βλάβης, ασθένειας, πάθησης ή θάνατο οιουδήποτε 
προσώπου, εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την κατανάλωση ή χρήση, ή έχει προκαλέσει ή θα μπορούσε να 
προκαλέσει υλική ζημία ή καταστροφή σε ενσώματα αγαθά. 

 
  Τι ασφαλίζεται; 

   

Βασικές  Καλύψεις 
 Ασφαλίζονται οι εύλογες και αναγκαίες δαπάνες και 

κόστη, στις οποίες θα υποχρεωθεί ο Ασφαλισμένος 
άμεσα και αποκλειστικά ως αποτέλεσμα Τυχαίας 
Μόλυνσης Ασφαλισμένου Προϊόντος του, με την 
προϋπόθεση ότι η χρήση ή κατανάλωση του εν λόγω 
Ασφαλισμένου Προϊόντος προκάλεσε ή θα μπορούσε να 
προκαλέσει σαφή και ευδιάκριτα εσωτερικά ή εξωτερικά 
ορατά συμπτώματα σωματικής βλάβης, ασθένειας, 
πάθησης ή θάνατο οιουδήποτε προσώπου, εντός 
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την κατανάλωση ή 
χρήση, ή έχει προκαλέσει ή θα μπορούσε να προκαλέσει 
υλική ζημία ή καταστροφή σε ενσώματα αγαθά.. 

 
Προαιρετικές καλύψεις 

• Κίνδυνος Τυχαίας Μόλυνσης Ασφαλισμένου 
Προϊόντος που καθιστά το Ασφαλισμένο Προϊόν 
επικίνδυνο για την υγεία ή ακατάλληλο για 
κατανάλωση και έχει ως συνέπεια να εκδοθεί μία 
επίσημη εντολή ανάκλησης από αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την ασφάλεια των 
τροφίμων. 

• Κίνδυνος Εκ Προθέσεως Μόλυνσης Ασφαλισμένου 
Προϊόντος που διαπράττεται από οιοδήποτε 
πρόσωπο (περιλαμβανομένου εργαζομένου του 
Ασφαλισμένου) με σκοπό να καταστεί ακατάλληλο ή 
επικίνδυνο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή για 
κατανάλωση ή για να δημιουργηθεί τέτοια εντύπωση 
στο κοινό. 

• Κίνδυνος Εκβιασμού Μόλυνσης Ασφαλισμένου 
Προϊόντος που επικοινωνείτε στον Ασφαλισμένο, με 
σκοπό την εκβίαση για την καταβολή χρημάτων, 
χρηματικών ανταλλαγμάτων, περιουσιακών αγαθών, 
ή την παροχή υπηρεσιών. 

• Ασφαλιστικά Ποσά/ Όρια Ευθύνης της εταιρίας  
        Η ασφάλιση ισχύει μέχρι των χρηματικών ποσών που 

ορίζονται στο Ασφαλιστήριο, για κάθε μία από τις ειδικές 
περιπτώσεις, ως ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας για 
Αποζημίωση. 

  
 
 
 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 

Βασικές εξαιρέσεις 
 Φυσιολογική φθορά, αποσύνθεση ή μετασχηματισμό 

προϊόντος. 
 Παράνομη πράξη από νόμιμους εκπροσώπους, μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη ή διαχειριστές του 
Ασφαλισμένου. 

 Σκόπιμη παραβίαση ισχύοντος κανονισμού  ή χρήση 
ουσιών που έχουν απαγορευθεί ή χαρακτηρισθεί ως μη 
ασφαλείς από τις Αρμόδιες Αρχές. 

 Πόλεμος, Τρομοκρατία, Πυρηνική Ενέργεια, ραδιενεργή 
μόλυνση, Μόλυνση του περιβάλλοντος 

 Δαπάνες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού προϊόντος, ή  
αδυναμία του προϊόντος να εκπληρώσει το σκοπό, για 
τον οποίον προορίζεται, ή παράβαση εγγύησης ή λήξης 
της διάρκεια, που ορίστηκε ως περίοδος 
καταλληλότητάς του για κατανάλωση. 

 Αστικές ή ποινικές κυρώσεις, πρόστιμα, ποινές, που 
επιβάλλονται από το νόμο, παραδειγματικές ποινές, 
ποινικές ρήτρες. 

 Αστική Ευθύνη Παραγωγού Προϊόντος. 
 Γενετική μετάλλαξη / τροποποίηση, Ορμονοθεραπεία, 

Μη επιτρεπόμενη έκθεση σε ακτινοβολία, Μεταδοτική 
Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια (TSE), Καρκινογόνους 
ουσίες ή οργανισμούς. 
 

  
 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Περιπτώσεις άρνησης καταβολής αποζημίωσης, πέραν των 
εξαιρούμενων κινδύνων 
 

! Η Εταιρία απαλλάσσεται και θα παραμένουν σε βάρος του 
Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου τα ποσά που 
ορίζονται ως «Απαλλαγές» και αναγράφονται στο 
ασφαλιστήριο. 

! Περιστατικά που δεν σχετίζονται άμεσα με την ασφαλισμένη 
δραστηριότητα / ασφαλισμένα προϊόντα. 

! Μη συμμόρφωση του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου 
με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως με τις 
υποχρεώσεις του σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ       
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν   
Εταιρία: AIG Europe SA    Προϊόν:  Ευθύνη Μολυσμένων Προϊόντων                      
     
με έδρα στο  Λουξεμβούργο· έχει  λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και  
ελέγχεται από την Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). Η Εταιρία ασκεί εργασίες 
ασφαλίσεων μέσω του Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

 



! Ψευδή δήλωση στοιχείων στην αίτηση ασφάλισης.  

!  Μη έγκαιρη ενημέρωση της εταιρίας για μεταβολές στην 
ασφαλισμένη δραστηριότητα που συνιστούν επίταση 
κινδύνου. 

     
 Πού είμαι καλυμμένος; 

 Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει  εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 
 

  
 Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

— Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, ή την πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. 
— Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον 

απαιτούνται. 
— Να ειδοποιείτε την εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης.  
— Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου  να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας/ζημιάς. 
— Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά 

στοιχεία. 
— Να συνεργάζεστε με την Εταιρία για τον διακανονισμό της ζημίας, ως προβλέπεται στους γενικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. 
 

  
 Πότε και πώς πληρώνω;  

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στα 
καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών ή μέσω Web & Phone Banking των συμβεβλημένων τραπεζών με χρήση του κωδικού πληρωμής 
που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής, με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, στο ταμείο των κεντρικών 
γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας  εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας.   

  
 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ  
ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

 
  
 Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά στα 
στοιχεία επικοινωνίας  της Εταιρίας που είναι:AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος), Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124, E-mail 
Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585. 
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