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ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:  
� ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
� ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  --  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  

 
 

 
1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: ………………………………………………………………….………………………………… 
2. ∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………………… Α.Φ.Μ. …………………….…. 
3. Τηλ:    . …………………….….….…       Email:     …………………….….    Website:   . …………………….….….… 
 
4. Περιγραφή ∆ραστηριότητας: ........................................................................................................................................... 
 

Κατασκευαστής ̟ροϊόντος  Εισαγωγέας- Χονδρέµ̟ορος   Λιανική ̟ώληση ̟ροϊόντος  
 

Αναφέρατε ̟ροϊόντα ̟ου κατασκευάζονται, εισάγονται ή ̟ωλούνται (ε̟ισυνάψτε κατάλογο) 

……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. Το̟οθεσία – Περιγραφή Εγκαταστάσεων ̟αραγωγής ή α̟οθήκευσης: ……………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  Αναφέρατε τυχόν ε̟ικίνδυνα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται ή είναι α̟οθηκευµένα στις εγκαταστάσεις για 
εµ̟ορικούς σκο̟ούς ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

6.   Λειτουργούν:  Kαντίνα             Aνελκυστήρες                 

             

7.   Συνολικός κύκλος εργασιών:  

Προηγούµενο έτος 20 ... Τρέχον έτος 20 ...  (εκτίµηση) Ε̟όµενο έτος 20 ...  (εκτίµηση) 

   

 

8.  Υ̟ήρξε κατηγορία – τιµωρία στο ̟αρελθόν για ̟αραβάσεις νόµων και κανονισµών ασφαλείας ̟ροϊόντων; 

      ΝΑΙ     ΟΧΙ       Αν ΝΑΙ, αναφέρατε: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Υ̟άρχει Σύστηµα έλεγχου ̟οιότητας;    ΝΑΙ     ΟΧΙ                    

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τον Φορέα Πιστο̟οίησης: ………………………………………………………………………..   
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10.  Γνωρίζετε ήδη κά̟οιο γεγονός, το ο̟οίο εξαιτίας κά̟οιων ατελειών ̟ροϊόντων σας  µ̟ορεί να  ̟ροκαλέσει 
αξιώσεις για σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές; 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ (3 τελευταία έτη): Γενική Αστική Ευθύνη               Αστική Ευθύνη Προϊόντος                   

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Περίοδος Ασφάλισης:  Α̟ό ………………………..    Έως   .……………………………… 

 

13. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (€):      ..........................    /αξίωση &      .......................     αθροιστικά ανά έτος 

 

14. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

� Ευθύνη έναντι Τρίτων κατά τη διάρκεια φόρτωσης / εκφόρτωσης ̟ροϊόντων   
� Ευθύνη α̟ό µεταφορά ̟ροϊόντων/αγαθών κυριότητας του Ασφαλιζοµένου 
� Περιουσία Τρίτων ̟ου βρίσκεται υ̟ό τη φροντίδα / έλεγχο του Ασφαλιζοµένου 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

∆ΗΛΩΣΗ 

Ο υ̟οψήφιος Ασφαλιζόµενος (ή ο διαµεσολαβών κατό̟ιν εντολής και για λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου) 
δηλώνω ότι οι ̟αρα̟άνω  δηλώσεις, στοιχεία και γεγονότα είναι αληθινά και ότι κανένα α̟ό τα στοιχεία δεν έχει 
̟αρα̟οιηθεί ή διαστρεβλωθεί ή α̟οσιω̟ηθεί. Η συµ̟λήρωση του ερωτηµατολογίου /  αίτησης δεν υ̟οχρεώνει ή 
υ̟αινίσσεται την α̟οδοχή της κάλυψης εκ µέρους της Εταιρίας. Συµφωνείται ̟άντως ότι η ̟αρούσα Αίτηση θα 
α̟οτελέσει ανα̟όσ̟αστο µέρος του αντίστοιχου Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ̟ου θα ̟ροκύψει.  

       

  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ 

                                                                                       (Υ̟ογραφή / Όνοµα)  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………          

     

 

ΑΙΤΩΝ / ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ  

(Υ̟ογραφή /Όνοµα / Τίτλος)          

 

  

                                 


