Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG
Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου.
Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της
λειτουργίας συνομιλίας (chat).
Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού
σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ “CGL”
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

FPO

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.
 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που
ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.
 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.
 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για
οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.
© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ
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Τυχαία Πτώση – Απαίτηση
Α. ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑ (ΒΕΒΑΙΑ), με επιφύλαξη
 Για μίσθωση υπηρεσιών Babysitter για το ένα από τα δυο βρέφη της οικογένειας 700€Χ3 μήνες=2.100 €
 Για επιπλέον μια ώρα παραμονής του μεγαλύτερου γιου της οικογενείας στο σχολείο έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς:
300€
 Για μίσθωση ασθενοφόρου για μεταφορά από και προς την επιτροπή ΙΚΑ: 400€
 Για φυσικοθεραπευτή: 1.200€
 ΣΥΝΟΛΟ: 4.000€
Β. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΛΘΟΥΣΑ-ΜΕΛΛΟΥΣΑ (ΒΕΒΑΙΑ), με επιφύλαξη
 Αποδοχές από την παροχή εργασίας μετ’ αφαίρεση των επιδομάτων ΙΚΑ 700€Χ3μήνες= 2.100€
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, με επιφύλαξη
 150.000€
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Ατύχημα ξενοδοχείου – Απαίτηση Ηθικής Βλάβης
 Σερβιτόρος βγαίνει από την κουζίνα για ανεφοδιασμό του μπουφέ κρατώντας ένα ταψί με κρουασάν και πέφτει πάνω σε
τετράχρονο παιδί. Το παιδί υπέστη εγκαύματα 2ου βαθμού. Η οικογένεια των τουριστών γύρισε στην Γερμανία και μετά
από 6 μήνες έστειλε εξώδικη δήλωση στο ξενοδοχείο απαιτώντας :
 € 25.000 για ηθική βλάβη για το παιδί
 € 5.000 για ηθική βλάβη των γονέων
 Η απαίτηση δεν συμπεριλάμβανε ιατρικά έξοδα για την αποκατάσταση της Σωματικής Βλάβης του παιδιού
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Τροφική Δηλητηρίαση
• Περιστατικό Σαλμονέλας από
κατανάλωση προϊόντος σε Fast
Food στην Αυστραλία (2012)
•

•

Ένας Παθών (μόνιμη αναπηρία
κάτω άκρων, απώλεια ομιλίας, σε
κώμα για 6 μήνες)
Επιδικασθέν ποσό AUD 8,3εκ

7

Ελαττωματική Α’ Ύλη Προϊόντος
 Η ασφαλιζόμενη διαθέτει ξηρούς καρπούς σε πολυεθνική βιομηχανία σοκολάτας.
 Η εταιρία σοκολάτας ενημέρωσε την ασφαλιζόμενη ότι κατά τον τελικό της ποιοτικό έλεγχο πριν διαθέσει τις σοκολάτες στην
αγορά βρήκε τσόφλια από αμύγδαλα μέσα στις σοκολάτες.

 Αξίωση αποζημίωσης:
 Κόστος ήδη παραχθέντος Προϊόντος
 Αποθετικές Ζημίες
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Χρήση Εικόνας Προσώπου άνευ άδειας
Σε κατάστημα επώνυμης αλυσίδας καταναλωτικών προϊόντων, η ενάγουσα αντίκρυσε κορνίζα με μια φωτογραφία της από
τα social media.

Αποτέλεσμα:
 Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης λόγω παράνομης προσβολής προσωπικότητας και παραβίασης του
απορρήτου της ιδιωτικής ζωής.
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Νομικό πλαίσιο
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Αστικό Δίκαιο – Γενική Αστική Ευθύνη
Άρθρο 914 Α.Κ.
Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.
Νόμος 2496/1997
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση
αξιώσεων τρίτων κατά του Λήπτη της Ασφάλισης, οι οποίες γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε
συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη.
Δεν παρέχεται κάλυψη αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του
Ασφαλισμένου.
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Προστασία Καταναλωτή – Ευθύνη Προϊόντος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγία Ευθύνης Προϊόντος 1985/374/EEC (Ελλάδα: Ν.2251/1994&Ν.3587/2007)



Αντικειμενική Ευθύνη Παραγωγού



Υπεύθυνος: ο παραγωγός έστω και συστατικού του τελικού προϊόντος, ο εισαγωγέας, κάθε πρόσωπο ή σήμα στην
ετικέτα



Χωρίς ανώτατο όριο Ευθύνης



Ευθύνη εις Ολόκληρον έναντι του ζημιωθέντος
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Προστασία Καταναλωτή – Ευθύνη Προϊόντος
Νόμος 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργική Απόφαση 5338/17.1.2018 - Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994
(Α΄ 191)

Ελαττωματικό προϊόν
Το προϊόν που δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά, δηλαδή,
τη σύνθεση, τη συσκευασία, τον τρόπο συναρμολόγησης & συντήρησης, την κατηγορία των καταναλωτών για τους
οποίους προορίζεται.

Καταναλωτής
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα, ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων, εφόσον
αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους
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Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
“Commercial General Liability”

Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

CGL – Κάλυψη Α’ – Γενική Αστική Ευθύνη
 από την κατοχή, χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
•

πυρκαγιά /έκρηξη /βραχυκύκλωμα,

•

διάρρηξη /διαρροή σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών,

•

ανελκυστήρες / κυλιόμενες κλίμακες,

•

φωτεινές επιγραφές / διαφημιστικές πινακίδες,

•

τροφική δηλητηρίαση από τρόφιμα ή ποτά που πωλούνται εντός των εγκαταστάσεων,

•

εργασίες συντήρησης / βελτίωσης / ανακαίνισης

•

εργασίες φορτοεκφόρτωσης ή/και μετακίνησης προϊόντων

•

Ειδικός Όρος Ατυχηματικής Ρύπανσης. Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες συνεπεία τυχαίου &
αιφνίδιου γεγονότος διαφυγής / απελευθέρωσης Ρυπαντών (όρος 72 ωρών)

 Από τη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης:
• Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια επαγγελματικών επισκέψεων των Εργαζομένων του σε
εγκαταστάσεις τρίτων, περιλαμβανομένων των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, εντός των γεωγραφικών ορίων της
κάλυψης
• Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου από εταιρικές εκδηλώσεις σε εγκαταστάσεις τρίτων ή κατά τη διάρκεια
συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων.
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Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες
ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

CGL – Κάλυψη Α’ – Αστική Ευθύνη Προϊόντος


Ζημίες που θα προξενηθούν σε Τρίτους από το προϊόν.



Στην έννοια των τρίτων περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν / ενσωματώνουν τα προϊόντα του
Ασφαλισμένου σε δική τους περιουσία / προϊόντα



Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου από μεταφερόμενο φορτίο, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει και δεν είναι στην
εκμετάλλευση του Ασφαλισμένου, και η φόρτωση / εκφόρτωση του φορτίου έγινε από τον Ασφαλισμένο



Περιλαμβάνεται στην Ευθύνη Προϊόντος – Περατωμένων Εργασιών (Products - Completed Operations)
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Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

CGL – Κάλυψη Β’ – Βλάβη από Διαφήμιση και Προσβολή Προσωπικότητας
 Εκ λάθους σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση
 Ψευδής καταμήνυση
 Παράνομη έξωση, παράνομη είσοδος ή καταπάτηση του δικαιώματος κατοχής δωματίου, κατοικίας ή χώρου που
καταλαμβάνει ένα πρόσωπο, η οποία 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, τα 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 στη δική σας διαφήμιση.
 Επακόλουθη Σωματική Βλάβη
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Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

CGL – Κάλυψη Γ’ – Ιατρικές Δαπάνες
Ενεργοποιείται για σωματικές βλάβες από ατύχημα:
 Σε χώρο που ανήκει σε εσάς ή που μισθώνετε


Σε δρόμους δίπλα στο χώρο που ανήκει σε εσάς ή που μισθώνετε, ή



Εξαιτίας της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του Ασφαλισμένου

Αποζημιώνονται:
 Η παροχή πρώτων βοηθειών κατά το χρόνο του ατυχήματος
 Οι απαραίτητες ιατρικές, χειρουργικές, ακτινολογικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων
προσθετικών μερών, και
 Η απαραίτητη χρήση υπηρεσιών ασθενοφόρου, νοσοκομείου, επαγγελματιών νοσηλευτών και κηδείας
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Κάλυψη Α’
Σωματικές Βλάβες
και/ή Υλικές Ζημίες

Ασφαλιστήριο
Αστική Ευθύνη
Επιχειρήσεων
CGL

Κάλυψη Β’
Προσβολή
Προσωπικότητας
& Βλάβη από
Διαφήμιση

Κάλυψη Γ’
Ιατρικές Δαπάνες

Εργοδοτική Ευθύνη

CGL - Ευθύνη Εργοδότη
Ειδικός Όρος
Εργατικό ατύχημα
 Η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από αρμόδιο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης


Η Ηθική Βλάβη ή Ψυχική Οδύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη (η ευθύνη πηγάζει από τον
Αστικό Κώδικα – Άρθρο 932)



Η διαφορά ημερομισθίου μεταξύ αποζημίωσης από το ταμείο ασφάλισης και το πραγματικό ημερομίσθιο, μέχρι και 45
ημέρες (Άρθρα 657- 658 του Α.Κ.)
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CGL - Πλεονεκτήματα
Υποχρέωση Υπεράσπισης (Duty to Defend)
Υποχρέωση υπεράσπισης του Ασφαλισμένου έναντι οποιασδήποτε αγωγής για την διεκδίκηση αποζημίωσης για Σωματικές
Βλάβες ή Υλικές Ζημίες

 Ενεργός διαχείριση απαίτησης από την Ασφαλιστική εταιρία, αποφεύγοντας καταστάσεις κρίσης από την πλευρά του
Ασφαλισμένου
 Νομική γνώση και εμπειρία από το διεθνές δίκτυο της AIG
 Τα έξοδα υπεράσπισης εντός του ορίου ευθύνης
Σε αντίθεση:
 Ασφαλιστήριο Αποζημίωσης: περιορίζεται σε καταβολή του επιδικασθέντος ποσού στον Ασφαλισμένο
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CGL - Πλεονεκτήματα
 Οι όροι του ασφαλιστήριου CGL (Commercial General Liability) είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι. Είναι ο τύπος
ασφαλιστηρίου που συνήθως περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ διεθνικών αντισυμβαλλόμενων λόγω
της ευρύτητας των καλύψεων που προσφέρει..
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Γεωγραφικά Όρια όπου απαιτείται.
 Παρέχεται κάλυψη με τη ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ της χώρας όπου θα εγερθεί η απαίτηση, γεγονός το οποίο δίνει το
πλεονέκτημα της συμμόρφωσης με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.
 Παρέχεται κάλυψη για ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ συνεπεία καλυπτόμενης Σωματικής βλάβης ή υλικής ζημίας.
 Η Ευθύνη Προϊόντος στους όρους CGL αναφέρει ότι “στην έννοια των “Τρίτων” περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν / ενσωματώνουν τα προϊόντα του Ασφαλισμένου σε δική τους περιουσία / προϊόντα”. Δηλαδή
δεν καλύπτονται μόνο οι τελικοί καταναλωτές αλλά καλύπτονται και οι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ του ασφαλιζόμενου.
 Δυνατότητα χορήγησης ΥΨΗΛΩΝ ΟΡΙΩΝ
 Loss Occurrence basis (Ασφάλιση Γεγονότος). H ζημία επέρχεται εντός της περιόδου ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον
χρόνο υποβολής απαίτησης (σύμφωνα με τις διατάξεις παραγραφής)
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CGL – Σε ποιες Εταιρίες απευθύνεται
 Βιομηχανίες (πλην φαρμακευτικών)
 Αλυσίδες λιανικής πώλησης
 Ξενοδοχεία
 Κατασκευαστές συστατικών προϊόντων / πρώτων υλών (ενδιάμεσος καταναλωτής)
 Εξαγωγές ή εγκαταστάσεις ή δραστηριότητα στο εξωτερικό (διεθνής δωσιδικία)
 Εισαγωγείς – Αντιπροσωπείες (Συμβατικές υποχρεώσεις)
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Διαχείριση Απαιτήσεων
Στάδια αρχικών ενεργειών
 Γραπτή αναγγελία-αναλυτική δήλωση του περιστατικού από τον ασφαλισμένο όπου θα αναφέρονται:
 ημερομηνία συμβάντος, αιτία, γεγονότα, εμπλεκόμενα πρόσωπα, στοιχεία επικοινωνίας με ασφαλισμένο-τρίτο καθώς και
οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να χρησιμεύσει στον διακανονισμό της υποθέσεως ,
 Έγκαιρη ενημέρωση μέσω email,τηλεφώνου, fax,
 Kάθε συμπληρωματικό σχετικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του ο ασφαλισμένος και υποστηρίζουν τα ως άνω,
 Έλεγχος ενεργοποίησης καλύψεως και εντολή σε τεχνικό σύμβουλο (πραγμ/νας, μηχανικός, δικηγόρος )
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Ενδιαφέροντα σημεία
 Υποκατάσταση : Εκ του νόμου , προϋποθέσεις έναντι τρίτου (υπαιτίου),
 Παραγραφή: Xρόνος αξιώσεως έναντι ασφαλισμένου - ασφαλιστού,
 Δικαστική εμπλοκή /διαδικασία : ευθεία αξίωση μόνον κατά υπαιτίου/ ασφαλισμένου, προσεπίκληση ασφαλισμένου κατά
ασφαλιστού,
 Γνώση εξαιρέσεων ασφαλιστηρίου συμβολαίου:
– ενδεικτικά αναφέρονται: δόλος, μέθη/ναρκωτικά,
– ανωτέρω βία π.χ. σεισμός/πλημμύρα, κ.λ.π.,
– χρηματικά πρόστιμα/ποινές, πόλεμος, πυρηνικά όπλα,
– φυσιολογική φθορά,
 Αποφυγή ενεργειών ασφαλισμένου που οδηγούν σε δεσμεύσεις,
 Διαφύλαξη δικαιωμάτων του ασφαλιστή
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1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
Αστική Ευθύνη Προϊόντος/CGL

• Τραυματισμός καταναλωτή από πώμα χυμού φρούτων με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό
τραυματισμό στο μάτι,
• Ευθύνη ασφαλισμένου, κατόπιν διερευνήσεως αρμοδίων υπηρεσιών και επιπλέον μη επισήμανση
σε ετικέτα φιάλης δυνητικού κινδύνου,
• Απαίτηση για ιατρικά έξοδα- χειρουργικές επεμβάσεις, παροχή υπηρεσιών τρίτου προσώπου
(χρήση οικιακής βοηθού), μελλοντική χειρουργική επέμβαση αποκαταστάσεως οράσεως, δαπάνες
μετακίνησης, μόνιμη ολική ανικανότητα λόγω απωλείας οράσεως , χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης , συνολικού ποσού € 250.000
• Εξώδικος συμβιβασμός στο ποσόν των € 100.000

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη/CGL

• Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης
μηχανήματος παραγωγής, συνεπεία πτώσεως από ύψος 7 μέτρων
• Απαίτηση ιατροφαρμακευτικών -χειρουργικών εξόδων, απωλείας εισοδημάτων, παροχή υπηρεσιών
τρίτου προσώπου, μελλοντικών χειρουργικών επεμβάσεων, εξόδων κέντρου αποκαταστάσεως,
χρηματική ικανοποίηση συνεπεία ηθικής βλάβης , συνολικού ποσού € 450.000
• Εξώδικος συμβιβασμός στο ποσόν των € 200.000

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
Γενική Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων/CGL

• Αναγγελία μέσω tour operator περιστατικού τροφικής δηλητηρίασης από 4μελή οικογένεια
Βρετανών υπηκόων, κατά το χρονικό διάστημα διαμονής τους, στο ασφαλισμένο ξενοδοχείο,
• Η αναγγελία του περιστατικού έλαβε χώρα μετά την επιστροφή της οικογενείας στην χώρα τους, με
απαίτηση £ 25.000 , συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων,
• Το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε αναφερθεί στο ξενοδοχείο και άλλο κρούσμα τροφικής
δηλητηρίασης,
• Κατόπιν διερευνήσεως και συνεργασίας ασφαλιστού-ασφαλισμένου με την συγκέντρωση όλων των
απαραιτήτων εγγράφων, η υπόθεση συμβιβάστηκε εξωδίκως στο ποσόν των £ 10.000
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων

Κάποια σημαντικά στοιχεία στις ζημίες ΓΑΕ Ξενοδοχείων:
 Έγκαιρη αναγγελία οιουδήποτε περιστατικού (πτώση ενοίκου, αναφορά για
τροφική δηλητηρίαση, κλπ ) με πλήρη στοιχεία της υποθέσεως,
 Άμεση ενημέρωση ασφαλιστού από τον ασφαλισμένο όταν λάβει οιαδήποτε ενημέρωση από tour operator που οδηγεί σε απαίτηση, με
λεπτομερή καταγραφή περιστατικού-συνθηκών -μαρτύρων,
 Συνεργασία ασφαλιστού-ασφαλισμένου για την παροχή όλων των ζητηθέντων εγγράφων προς τον tour-operator(παροχή στοιχείων για τον
τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου/συμβάσεις με Τ.Ο., ενέργειες του ξενοδοχείου μετά το περιστατικό, αποφυγή ενεργειών από ασφαλισμένο
που οδηγούν σε δέσμευση/διόγκωση απαιτήσεως,)
 Η μη έγκαιρη και άμεση ενημέρωση από τον ασφαλισμένο οδηγεί σε καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια του εξωτερικού με
δυσανάλογα επιδικασθέντα ποσά αποζημιώσεως των τρίτων/ενοίκων καθώς και δικαστικών εξόδων, (ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΝΕΞΕΩΣ)
 Επιπλέον της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διατάξεων που διέπουν την λειτουργία και χρήση του ξενοδοχείου, συστήνεται και η
σειρά μέτρων πρόληψης όπως ενδεικτικά σημειώνεται:
I.

πινακίδες επισήμανσης κινδύνου π.χ. σε τουαλέτες, πισίνες, φρεάτια, ολισθηρά σημεία μετά τον καθαρισμό αυτών, κλπ, επαρκείς
φωτισμοί π.χ. σε κλιμακοστάσια, παρτέρια, διαδρόμους κλπ , ελαστικές ταινίες σε σκαλοπάτια ,

II.

Τήρηση εντύπων ΗACCP/κανόνων υγιεινής προσωπικού, αναλύσεις φαγητών/νερού, καταγραφή θερμοκρασιών ψυγείων/τροφίμων
κλπ, αναλύσεις νερού στις πισίνες, καθαρισμοί/απολυμάνσεις,

III.

Άδεια λειτουργίας γυμναστηρίων, επιβλέπων γυμναστής, συντήρηση μηχανημάτων/καταγραφή ελέγχων,

Q&A
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