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Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης εργοδότη
 ατά παρέκκλιση της Γενικής Εξαίρεσης 4.9 των γενικών όρων, αλλά με την προϋπόθεση της τηρήσεως των λοιπών
Κ
όρων του ασφαλιστηρίου, η παρεχόμενη με το παρόν ασφαλιστήριο κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει την αστική
ευθύνη του ασφαλισμένου υπό την ιδιότητά του ως εργοδότου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα ειδικό όρο.
Συγκεκριμένα, με τον παρόντα ειδικό όρο καλύπτεται μόνον η ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι του έμμισθου προσωπικού
του (υπαλληλικού, εργατοτεχνικού και λοιπού), το οποίο απασχολείται στο έργο ή στην επιχείρηση που περιγράφεται στο
παρόν ασφαλιστήριο και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση σωματικών
βλαβών / θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή
αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία, το οποίο θα οφείλεται σε αμέλεια του ασφαλισμένου ή των προστηθέντων του.
Ειδικότερα, με το παρόν καλύπτονται, σε περίπτωση ατυχήματος εργαζομένου στον ασφαλισμένο, αποκλειστικά και μόνο
οι πέραν του Ι.Κ.Α. ή του άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευθύνη
του ασφαλισμένου ως εργοδότη και ιδίως η υποχρέωση του ασφαλισμένου για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Α.Κ..

2. Προϋποθέσεις κάλυψης/ειδικές συμφωνίες
2.1. Ο παθών για τον οποίο εγείρεται αξίωση αποζημιώσεως βάσει της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου πρέπει
να συνδέεται με τον ασφαλισμένο με νόμιμη σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και να είναι ασφαλισμένος
στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλον δημόσιο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, η δε απασχόλησή του στο έργο ή στην
επιχείρηση που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο πρέπει να αποδεικνύεται από τις επίσημες μισθοδοτικές
καταστάσεις του ασφαλισμένου.
2.2. Η κάλυψη ισχύει για τις ειδικότητες των εργαζομένων και την εκτέλεση εργασιών εντός των γεωγραφικών ορίων,
όπως αυτά ορίζονται στο ασφαλιστήριο. Ο ασφαλισμένος και/ή ο συμβαλλόμενος οφείλει, επίσης, να τηρεί όλες
τις από το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίως τις υποχρεώσεις περί αναγγελίας
στις αρμόδιες αρχές.
2.3. Υποχρέωση του ασφαλιστή για καταβολή ασφαλίσματος θα υφίσταται μόνον εφόσον αποδοθεί ευθύνη στον
ασφαλισμένο με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα τον υποχρεώνει σε καταβολή χρηματικού ποσού στον
παθόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κάλυψη. Ο ασφαλιστής, εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να
προβαίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε καταβολή του ασφαλίσματος και εξόφληση της απαίτησης με εξώδικο
συμβιβασμό πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

3. Ειδικές εξαιρέσεις
 λέον των λοιπών εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ» των γενικών όρων του παρόντος
Π
ασφαλιστηρίου, στην παρούσα επέκταση καλύψεως εφαρμόζονται και οι ακόλουθες επιπλέον ειδικές εξαιρέσεις με
βάση τις οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την κάλυψη ευθύνης εργοδότη, απαιτήσεις του προσωπικού του
ασφαλισμένου που οφείλονται ή/και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:
1. επαγγελματικές ή άλλου είδους ασθένειες καθώς και ατυχήματα που οφείλονται σε ασθένειες,
2. ατυχήματα που οφείλονται σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου του παθόντα,
3. ατυχήματα που προκαλούνται ως συνέπεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο τον παθόντα ή
οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο στο ατύχημα, καθώς και ατυχήματα που έστω και αν δεν έχουν προκληθεί ως
άμεση συνέπεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών, λαμβάνουν χώρα ενώ ο παθών βρίσκεται υπό την επήρεια
οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν πλήρως όλοι οι όροι, διατάξεις, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

