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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 τα ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος καθίσταται υπόχρεος, κατά τον Αστικό 
Κώδικα και την Περιβαλλοντολογική Νομοθεσία, να καταβάλλει ως αποζημίωση για ζημίες προς Τρίτους και για την επαναφορά 
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση Ρύπανσης που προκαλείται από ασφαλισμένη δραστηριότητα, ως 
αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο της εκάστοτε εξατομικευμένης Ασφαλιστικής Σύμβασης.  

 
 Τι ασφαλίζεται; 

Βασικές  Καλύψεις 

 
 Ασφαλίζονται τα ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος 

καθίσταται υπόχρεος, κατά τον Αστικό Κώδικα και την 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία, να καταβάλλει ως 
αποζημίωση για ζημίες προς Τρίτους (δηλαδή Σωματικές 
Βλάβες, Υλικές Ζημίες, Κόστος Καθαρισμού) και για την 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση (δηλαδή Περιβαλλοντική Ζημία), σε 
περίπτωση Ρύπανσης που προκαλείται από 
ασφαλισμένη δραστηριότητα, ως αυτή ορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

 Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και 
μετριασμού των επιπτώσεων από την επέλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου.  

 Στην έννοια της Περιβαλλοντικής Ζημίας περιλαμβάνεται 
και η   αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας. 

 Καλύπτεται η ζημία που προκαλείται είτε από αιφνίδιο 
είτε από σταδιακό περιστατικό ρύπανσης.  

 
 

Προαιρετικές καλύψεις 

• Έξοδα Διακοπής Εργασιών:  Ασφαλίζονται τα 
αυξημένα έξοδα λειτουργίας που πραγματοποιεί ο 
Ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής 
διακοπής εργασιών για την αποκατάσταση των 
ασφαλισμένων εγκαταστάσεων μετά από ένα 
περιστατικό ρύπανσης. 

 
• 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 
 Υποβάθμιση του περιβάλλοντος που δεν προκύπτει 

από Συνθήκες Ρύπανσης. 
 Συνθήκες Ρύπανσης οι οποίες διαπιστώνονται σε 

εθελοντική από τον Ασφαλισμένο επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων. 

 Ζημία περιουσίας  τρίτων που βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
/ επίβλεψη / φροντίδα  του Ασφαλισμένου (π.χ. 
οχήματα, μηχανήματα έργου, εξοπλισμός). 

 Ζημία από αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο ή 
βαφή με βάση το μόλυβδο, που τοποθετείται σε κτίσμα 
ή άλλη κατασκευή, καθώς και που προκύπτει από 
μικροβιακή ύλη σε, επί ή εντός κτισμάτων ή άλλων 
κατασκευών. 

 πρόστιμα, ποινές (αστικές και ποινικές), φόρους, μη 
χρηματικές ποινές, ή καθετί που είναι νομικά μη 
ασφαλίσιμο. 

 Ζημία από ηθελημένη μη συμμόρφωση του 
Ασφαλισμένου με την περιβαλλοντική νομοθεσία και 
κανονισμούς. 

 Συνθήκες Ρύπανσης που προκύπτουν από τα Προϊόντα 
του Ασφαλισμένου, μετά τη διάθεσή τους.    

 Εργατικά ατυχήματα του προσωπικού του 
Ασφαλισμένου. 

 Συνθήκες Ρύπανσης που ήταν ήδη γνωστές στον 
Ασφαλισμένο κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης.  
 

 
  
 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. 

! Μη συμμόρφωση του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου 
με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως με τις 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν  

Εταιρία: AIG Europe SA    Προϊόν: 
με έδρα το Λουξεμβούργο· έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και ελέγχεται από την 
Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). H Εταιρία ασκεί εργασίες ασφαλίσεων μέσω του 
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με νόμιμο αντιπρόσωπο την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 



υποχρεώσεις του σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. 

! 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 ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124,  
E-mail Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585. 
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