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NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ  
ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ– ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ  
 

Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός – υδραυλικός - 
συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων – ηλεκτρολόγος (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο)  
Τρίτοι: οι ιδιοκτήτες, οι ένοικοι, οι επισκέπτες και οι περαστικοί του χώρου που 
πραγματοποιούνται οι εργασίες 
Καλύψεις: α) Ατυχήματα  (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν 
από την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή συντήρησης  (της ειδικότητας τους)  σε 
εγκαταστάσεις πελατών (τρίτων) και  θα οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις 
του ιδίου ή των προστηθέντων του, υπό την προϋπόθεση  ότι η ζημιά παρουσιάστηκε 
και αναγγέλθηκε άμεσα μετά το συμβάν ή σε κάθε άλλη περίπτωση όχι αργότερα από 
τη λήξη του συμβολαίου. 
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται  επίσης :  

1. Οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν εξαιτίας και κατά τη διάρκεια των 
εργασιών στα ίδια τα ακίνητα όπου θα εκτελούν εργασίες οι ασφαλιζόμενοι 
τεχνικοί    

2. Οι ζημιές που θα προξενηθούν στο προς επισκευή αντικείμενο   οφειλόμενες 
σε υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης. 
ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: € 10.000,00  ανά συμβάν και συνολικά κατ’ έτος 
Απαλλαγή : 500,00 ευρώ ανά υλική ζημιά 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
- Από την κάλυψη εξαιρούνται: 
- Αποθετικές ζημιές και διαφυγόντα κέρδη  
- Αστική ευθύνη προϊόντος /εγγύηση προϊόντος (για  τις εργασίες  και τα 

υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ασφαλιζόμενος τεχνικός) 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών-επαγγελματική ευθύνη 
- Εργοδοτική αστική ευθύνη (εκτός εάν ζητηθεί) 
- Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
- Αστική ευθύνη  οχημάτων/ μηχανημάτων έργου 
- Ζημιές σε οχήματα ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου και του προσωπικού του 
- Καλύψεις κατά παντός κινδύνου  
- Ευθύνη περατωμένων εργασιών 
- Ζημιές από πυρκαϊά/έκρηξη/ διαρροή ή διαφυγή αερίων ή υγρών/πλημμύρα 

βραχυκύκλωμα, σεισμό, φυσικά φαινόμενα.   
- Ζημιές μετά την αποπεράτωση των εργασιών ή από την ύπαρξη  

εγκαταλελειμμένων εργαλείων ή υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή  
εξοπλισμού που δεν εγκαταστάθηκε    

- Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες 
- Ζημιές σε όμορες/παρακείμενες οικοδομές  από πυρκαγιά 
- Απαιτήσεις τρίτων από κλοπή 
- Παντός είδους οικονομικές απώλειες 
- Μόλυνση/ρύπανση του εδάφους, του αέρα ή των υδάτων 
- Ζημιές  από αμίαντο 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Απαραίτητες προϋποθέσεις ισχύος της  κάλυψης: 
α) καθαρό ιστορικό ζημιών 
β) η λήψη όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων για την πρόληψη των 
ατυχημάτων   
γ) η τήρηση, απαρεγκλίτως, όλων των νόμων και κανονισμών σχετικά με την   
ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού του  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Σε περίπτωση συλλόγων θα ισχύει ειδική  τιμολόγηση σε συνεννόηση με τον 
κλάδο. 

• Δεν ισχύει η αναδρομική κάλυψη 
• Καλύπτονται μόνο οι ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν εντός της 

ασφαλιστικής περιόδου  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
(μεμονωμένο ατύχημα) 

€   50.000 
 

€ 100.000 €  150.000 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  
(ομαδικό ατύχημα) 

€ 100.000 € 200.000 €  300.000 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ €   30.000 €  50.000 €    70.000 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

€ 200.000 € 300.000 €   400.000 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ  
(ανά υλική ζημιά) 

ευρώ 300,00 ευρώ 500,00 ευρώ 1.000,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι :  ΨΥΚΤΙΚΟΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΔΗΛΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 

ΕΩΣ € 200.000 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι € 180,00 € 230,00 € 280,00 
    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ € 270,00 € 320,00 € 370,00 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ :                                                 / ΚΩΔΙΚΟΣ: 
 
Β. ΣTΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ........................................................................................................................................................  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ........................................................................................................................................................  

q Ατομική επιχείρηση 
q Συνεταιρισμός 
q Εταιρεία 
q  Άλλο, περιγράψτε 

Έτος ίδρυσης εταιρείας:……………………. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .............................................................................................................................................  Τ.Κ. : .................................................  

Α.Φ.Μ.:………………………………………………………………. ΤΗΛ.:……………………………………………………… FAX: ..................................................................  

ΕMAIL:…………………………………………………………………… 
 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

ΕΝΑΡΞΗ :.....................................................................................  ΛΗΞΗ :…………………………………………………………………………………………….. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:……………………………………………………… 

 
Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Είστε ελεύθερος Επαγγελματίας;  
q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

Στοιχεία επιχείρησης: ...........................................................................................................................................................  
2. Έχετε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος; 

q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

3. Παρέχετε τις τεχνικές σας υπηρεσίες τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη; 
q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

4. Έχετε όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας; 
q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

5. Παρακαλούμε περιγράψτε το αντικείμενο των εργασιών σας: 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                              

6. Τι ποσοστό των μικτών αμοιβών προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
πελατών; 

- Ιδιώτες ............................................................................... (%) 
- Βιομηχανίες –Βιοτεχνίες  .................................  (%) 
- Εμπορικές επιχειρήσεις  ...................................  (%) 
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7. Ποιες είναι οι συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές σας για : 

- Το προηγούμενο  οικονομικό έτος                                € …………….. 
- Το τρέχον οικονομικό έτος                                              € …………….. 
- Το επόμενο οικονομικό έτος (προϋπολογισμός)        € …………….. 

 
8.  Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός  συνεταίρων και άλλων υπαλλήλων: 

- Συνέταιροι        _______ 
- Υπάλληλοι         _______ 
- Τεχνικοί             _______ 

9. Ανήκετε σε κάποιο επαγγελματικό σύλλογο; 
q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

Αν ναι, σε ποιον; ..........................................................................................................................................................................  

 
10. Υπάρχει γραπτή σύμβαση/εντολή μεταξύ εσάς (ή της εταιρείας σας) και των 

πελατών σας; 
q Σε κάθε περίπτωση (Παρακαλώ επισυνάψτε δείγμα) 
q Μερικές φορές (Παρακαλώ επισυνάψτε δείγμα) 
q Ποτέ, Παρακαλώ διευκρινίστε γιατί: 

 
 .............................................................................................................................................................................................................................  

11. Όριο ευθύνης όπου επιθυμείτε να ασφαλίσετε; 
Ανά γεγονός €………………………………………………………… 
Ανώτατο όριο ευθύνης € …………………………………………. 
 

12. Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο;  
q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 
Αν ναι, αναφέρατε Εταιρείες, ποσό, λήξη ...................................................................................................................  

 
13. Ιστορικό ζημιών. Έχετε προκαλέσει ζημιές τα τελευταία 5 χρόνια; 

q ΝΑΙ 
q ΟΧΙ 

Αν ναι, αναφέρατε σε ποια Ασφαλιστική Εταιρεία, για ποιο ποσό και ποια 
αποζημίωση πληρώθηκε. 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 
Ε. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   

• Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για απαιτήσεις που υποβάλλονται κατά 
του Λήπτη της Ασφάλισης εντός Ελληνικής Επικράτειας. 
Σημείωση: Η κατάθεση της παρούσας πρότασης, σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί βεβαίωση κάλυψης. Η βεβαίωση παρέχεται μόνο με την έκδοση  
και εξόφληση σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

• Με την παρούσα δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία και απαντήσεις είναι 
σωστές και ακριβείς από κάθε άποψη και ότι δεν παρακράτησα καμμία 
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πληροφορία που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση των ασφαλιστών 
σχετικά με την ασφάλιση ή όχι του  κινδύνου, και συμφωνώ ότι η πρόταση 
και δήλωση αυτή θα αποτελέσει τη βάση της ασφάλισης μεταξύ εμού και 
των ασφαλιστών και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
εφόσον εκδοθεί.  

Κύριοι, 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία που δήλωσα και εφ' όσον αποδεχθείτε την παρούσα 
πρόταση ασφάλισης, αιτούμαι να εκδώσετε σχετικό ασφαλιστήριο. Τα στοιχεία που 
σας δήλωσα είναι ακριβή και πλήρη και ισχύουν για το κάθε νέο ασφαλιστήριο με 
τα ίδια δεδομένα, εκτός και αν σας γνωστοποιήσω εγγράφως την τυχόν 
τροποποίηση τους, η οποία θα γίνει επίσης αποδεκτή εγγράφως από την 
Επιχείρηση, που διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αποδοχής ή μη έκδοσης 
ασφαλιστηρίου. Συμφωνώ και αποδέχομαι η ασφάλιση να ισχύει μετά την αποδοχή 
από την εταιρία σας, αυτής της πρότασής μου η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης των 
ασφαλίστρων προ της ενάρξεως ισχύος. Τέλος, δηλώνω ότι έλαβα γνώση α) των 
γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου με τους οποίους συμφωνώ και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. β) ότι δικαιούμαι, βάσει των παραδοθέντων εντύπων, 
να υποβάλω γραπτώς δηλώσεις εναντίωσης του άρθ.2 παρ. 5 του Ν.2496/97, τις 
οποίες υποχρεούμαι να σας αποστείλω εμπρόθεσμα με συστημένη επιστολή με την 
παραλαβή του ασφαλιστηρίου, εφόσον συντρέχει λόγος εναντίωσης γ) ότι 
παρέλαβα γραπτές πληροφορίες του άρθρου 4 του ΝΔ 400/70, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές, σχετικά με τους 
αιτηθέντες από εμένα κινδύνους δ) ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει τη 
σύμβαση θα είναι το Ελληνικό.  
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με την παρούσα δηλώνω, 
σύμφωνα με το νόμο, ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου στην Επιχείρηση και στον 
διαμεσολαβούντα για την ασφάλιση να επεξεργάζονται όλα τε δεδομένα μου 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία 
εδόθησαν για την παρούσα ασφάλιση και να τα διατηρούν σε αρχείο όσο 
χρειάζεται. Επίσης δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου της 
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.  
           
 Ημ/νία ………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                                                                          

Ο ΑΙΤΩΝ/ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

(υπογραφή εκπρόσωπου & σφραγίδα 
όταν πρόκειται  για εταιρία) 
....................................................... 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(άρθρου 4 παρ. 2 περ.Η ΝΔ 400/70) 

 
 
Σε σχέση με την πρόταση – αίτηση ασφάλισής σας προς την Εταιρία μας, προς ενημέρωσή σας, σας 
πληροφορούμε τα εξής:  
 

1. Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης έχει ως εξής: 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
 

2. Η έδρα της Ασφαλιστικής Εταιρίας βρίσκεται επί της  
Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, ΤΚ 11526 Αθήνα, Ελλάδα  
 

3. Εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει την παρούσα ασφαλιστική  σύμβαση θα είναι το 
Ελληνικό 

  
4. εντός ευλόγου χρόνου η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα απαντά εγγράφως σε κάθε πρόβλημα 

ή παρατήρησή σας η οποία θα υποβληθεί στην Επιχείρηση εγγράφως δια συστημένης 
επιστολής στα κεντρικά της γραφεία.  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


