
 

 

 
               Τι ασφαλίζεται; 

 Η έναντι τρίτων αστική ευθύνη για ζημιές που θα
προξενηθούν σε αυτούς από τη λειτουργία μηχανήματος που
αποτελεί εξάρτημα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή που είναι
προσαρμοσμένο σε αυτό ως εργαλείο. 

 Η ασφάλιση αυτή καλύπτει το εργαλείο που λαμβάνει ενέργεια

από τον κινητήρα του κυρίως αυτοκινήτου και όχι όταν το 

εργαλείο έχει δική του ανεξάρτητη τροφοδοσία. 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Σωματικές βλάβες σε πρόσωπα που μεταφέρονται με το όχημα 

ή υλικές ζημιές σε πράγματα του ασφαλισμένου ή τρίτων που 

μεταφέρονται με το όχημα. 

 Δεν καλύπτονται οι δαπάνες που προέρχονται από επιβολή 

προστίμων και εξαγορές ποινών ή δικαστικών εξόδων από τις 

παραβάσεις νόμων ή διατάξεων του ΚΟΚ.  

 Δεν ασφαλίζονται ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση του 

ασφαλισμένου. 

 Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στο μέτρο που η 

πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου προέρχεται από 

πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές 

ταραχές. 

 Δεν ασφαλίζεται η αστική ευθύνη όταν το ασφαλιζόμενο όχημα 

συμμετείχε σε αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή 

δεξιοτεχνίας και εορταστικές παρελάσεις. 

 Δεν ασφαλίζονται ζημιές για ατύχημα που οφείλεται σε καθίζηση, 

κατάκλιση, πλημύρα ή ατύχημα από μόλυνση των υδάτων. 

 Δεν καλύπτονται ζημιές όταν δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα 

από το νόμο μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου 

έργου. 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 Δεν καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 

που προκαλούνται από τη χρήση του μηχανήματος προς εκτέλεση έργου 

που υπερβαίνει τις καθορισμένες από τον κατασκευαστή του ικανότητες 

αντοχής αυτού ή των εξαρτημάτων του. 

 Δεν καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που 

προκαλούνται από κακή συντήρηση ή από κατασκευαστικό ελάττωμα 

ή στην μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή του ασφαλισμένου 

οχήματος ή του εργαλείου.  

 Δεν καλύπτονται ζημιές όταν ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται από 

πρόσωπο που δεν κατέχει την από το νόμο προβλεπόμενη άδεια 

χειριστή.  

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου 

Πού είμαι καλυμμένος; 
Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ZK Lev Ins PLs διεύθυνση 51D Cherni Vrah Blvr, Σόφια 1407,  Βουλγαρία με 

ΑΦΜ 997001984,  ΔΟΥ Καλλιθέας η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών 

και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 

314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 8091879 Fax 211 182 7577, email: claims@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. 

Καλλιθέας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την 
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της 

σύμβασης.  

Αστική Ευθύνη ως Εργαλείο  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία:   ZK Lev Ins PLs διεύθυνση 51D Cherni Vrah Blvr, Σόφια 1407,  Βουλγαρία με                        
ΑΦΜ: 997001984, ΔΟΥ Καλλιθέας 

Προϊόν:  Αστική Ευθύνη ως Εργαλείο  

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, και αφορά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία 

του οχήματος ως εργαλείο.  


