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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των 

προστηθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση / μόλυνση του περιβάλλοντος (accidental 

pollution) από οποιασδήποτε μορφής έπειτα από ατύχημα και μόνο κατά την εκτέλεση των εργασιών 

συλλογής, φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για ζημίες που πιθανόν 

προξενηθούν σε τρίτους και στο περιβάλλον, καθώς και την επαναφορά του στην πρότερη του ατυχήματος 

κατάσταση, εξαιρουμένης της σταδιακής ρύπανσης / μόλυνσης (gradual pollution). 

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009 και περιλαμβάνει :  

Τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία 

για την απόκρουση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με 

δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του Ασφαλιζόμενου. 

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Όριο ευθύνης ανά γεγονός μέχρι € 100.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικής περιόδου μέχρι € 100.000 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ  

ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

1 - 20 € 140 € 120 

21 - 50 € 130 € 110 

51 - 100 € 115 € 100 

100 και άνω  Κατά περίπτωση και κατόπιν 

συνεννόησης με την εταιρία  

Κατά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης 

με την εταιρία  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ εφ’ εκάστης 

ζημίας 

5% στο ποσό της ζημιάς με 

ελάχιστο € 500  

5% στο ποσό της ζημιάς  

με ελάχιστο  € 1.000  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι ότι ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τις 

απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους 

Νόμους και τους κανονισμούς σχετικούς με την ασφάλεια του περιβάλλοντος. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι η μη έναρξη των εργασιών 

 Δεν καλύπτονται απαιτήσεις και διεκδικήσεις για περιστατικά που συνέβησαν πριν την έναρξη της 

ασφάλισης. 

 Καλύπτονται περιστατικά για τα οποία φέρει αποδεδειγμένα ευθύνη η Ασφαλιζόμενη Εταιρία 

σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου. 

 Οι υπεργολάβοι δεν θεωρούνται τρίτοι. 

 Serial losses clause 

 Καθαρό ιστορικό ζημιών. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Εξαιρείται οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από σταδιακή διαρροή, σταδιακή μόλυνση / ρύπανση και 

παράγωγα αυτών καθώς και επεξεργασία, συλλογή μόνιμη αποθήκευση, αξιοποίησης και μεταφορά 

αποβλήτων (gradual pollution). 

- Αποθετικές, επακόλουθες ζημίες 

- Εξαιρείται η επεξεργασία, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση τοξικών αποβλήτων ή  

   επικίνδυνων αποβλήτων 

- Ζημίες σε αυτοκίνητα της επιχείρησης και του προσωπικού της 

- Ζημίες σε όμορα 

- Προϋπάρχουσα κατασκευαστικά ελαττώματα 

- Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες 

- Απαιτήσεις τρίτων από κλοπή – φωτιά 

- Ζημιές από δόνηση, υποχώρηση, εξασθένιση εδάφους 

- Ζημιές σε Ο.Κ.Ω. 

- Ζημίες στο ίδιο το έργο 

- Επαγγελματική ευθύνη 

- Ζημιές από αμίαντο 


