Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής
Ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα
(Occurrence Trigger)

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά
προϊόντα (Occurrence Trigger)
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, καλύπτεται βάσει
των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Ειδικού Όρου η εκ του νόμου ευθύνη του Aσφαλισμένου για Ζημιές Τρίτου, που
προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα που ο Ασφαλισμένος έθεσε σε κυκλοφορία στα πλαίσια της δραστηριότητάς του
όπως αυτή προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου.
Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο Τρίτος που εγείρει αξίωση αποζημιώσεως κατά του Ασφαλισμένου λόγω Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημιάς που του
προξένησε το προϊόν του Ασφαλισμένου, πρέπει να είναι ο τελικός καταναλωτής του προϊόντος αυτού.
β) Η Ζημία Τρίτου προκλήθηκε λόγω πραγματικού ελαττώματος του προϊόντος και παρά το γεγονός ότι το προϊόν
χρησιμοποιήθηκε από τον Τρίτο σύμφωνα με την ευλόγως αναμενόμενη χρήση του.
γ) Το Ζημιογόνο Γεγονός και η Ζημία Τρίτου έλαβαν χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου.
Επιπρόσθετα, δηλώνεται και συμφωνείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας κάλυψης, στην έννοια της Σειράς Συμβάντων
(που θεωρείται ένα Συμβάν στα πλαίσια της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης) περιλαμβάνονται και όλα τα Συμβάντα που
είναι αποτέλεσμα ελαττωματικών προϊόντων του Ασφαλισμένου που ανήκουν στην ίδια παρτίδα παραγωγής ή που αν και
δεν ανήκουν στην ίδια παρτίδα παραγωγής εμφανίζουν το ίδιο ελάττωμα.

Εξαιρέσεις
Επιπλέον των Εξαιρέσεων των Γενικών Όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Ευθύνη για Ζημιά Τρίτου που προκαλείται από προϊόν που ανήκει ή που φυλάσσεται ή ελέγχεται από τον Ασφαλισμένο ή
που διατέθηκε από εγκαταστάσεις, η διεύθυνση των οποίων δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος
ασφαλιστηρίου.
 Ευθύνη για Ζημιά Τρίτου που προκαλείται από την επιβλαβή φύση προϊόντων εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με το σχεδιασμό
και τις προδιαγραφές των προϊόντων.
Την απώλεια χρήσης ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ή απόσυρσης ή ανάκλησης μέρους ή του συνόλου των
προϊόντων που διέθεσε ο Ασφαλισμένος.
Ευθύνη για ζημιές λόγω ακαταλληλότητας του προϊόντος να εκπληρώσει τον επιδιωκόμενο/υποσχόμενο σκοπό του ή
που δεν διαθέτει συμφωνημένη ιδιότητα.
 Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους από πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής-συσκευασίας των προϊόντων
του Ασφαλιζομένου ή αποτελούν μέρος της αλυσίδας προώθησης-διάθεσης-εμπορίας, κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα,
των προϊόντων αυτών.
Ευθύνη από προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, αεροσκάφη ή ελικόπτερα.
Οποιαδήποτε ζημιά στο ίδιο το ελαττωματικό προϊόν.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν πλήρως όλοι οι όροι, διατάξεις, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Το επιμέρους όριο ευθύνης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές ανά Συμβάν που ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο,
αποτελεί και το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης για την επέκταση αστικής
ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα.

