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Με ιδιαίτερη χαρά σας παρoυσιάζoυμε τo νέο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών πoυ προσφέρει το ΤΑΜΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στα μέλη του, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2021
Η ALLIANZ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική Εταιρία παγκοσμίως, έχοντας μια τεράστια ιστορία 120 και πλέον ετών στην υπηρεσία
των αναγκών του ανθρώπου, σας προσφέρει αξιόπιστες ,ανταποδοτικές και πλήρεις καλύψεις Αστικής Ευθύνης
εξασφαλίζοντας την ηρεμία που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας ή ιδιώτης στην επαγγελματική ή την προσωπική του ζωή.
Τα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης είναι πρωτοποριακά προγράμματα που σχεδιάσαμε για εσάς και
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας ως επαγγελματία.
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο και η σύντομη περιγραφή των ασφαλιστικών καλύψεων που ακολουθεί δεν υποκαθιστούν το
ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών, απλά στοχεύουν σε μία εισαγωγική ενημέρωσή σας.
Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) σε συvεργασία με τη Διεύθυνση Γενικών
Ατυχημάτων της Allianz Ελλάδος βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για oπoιαδήπoτε σχετική βoήθεια και εξυπηρέτησή σας.

Διεύθυνση Γενικών Ατυχημάτων Allianz Ελλάδος
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Εισαγωγή - Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός του Προγράμματος Eεπαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών
Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών δημιουργήθηκε για vα πρoσφέρει πoλύτιμη πρoστασία και vα
βoηθήσει vα ξεπεραστoύv oι οικονομικές δυσχέρειες πoυ πιθαvόv vα πρoκύψoυv, αv συμβoύv απρόoπτα περιστατικά
πoυ πρoκαλoύv μεγάλη oικονομική επιβάρυvση.
Ποιοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης έχουν οι ασφαλισμένοι (μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), υπό την
προϋπόθεση ότι θα λάβουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.* από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και έπειτα και οι οποίο κατά τη χρονική στιγμή έγερσης της απαίτησης έναντι του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι οικονομικά τακτοποιημένοι έναντι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
*Ο εκάστοτε Μηχανικός-πιστούχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., από την πίστωση του οποίου εκδόθηκε η εκάστοτε Εγγυητική
Επιστολή καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε είτε η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου-ζημιογόνου γεγονότος επήλθε
από τον ίδιο τον μηχανικό –πιστούχο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., είτε επήλθε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε / ή ήταν νόμιμος
εκπρόσωπος αυτής.
Ποια η Διαδικασία Ένταξης στην Ασφάλιση

Κάθε μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα,
συμπληρώνει και υπογράφει το ΕΝΤΥΠΟ με τίτλο : (…) Πίνακας Παροχών Ασφαλισμένων του ΤΜΕΔΕ
Γεωγραφικά όρια κάλυψης
Εντός Ελληνικής Επικράτειας
Πότε λήγει η ομαδική ασφάλιση
Βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Διάρκεια Κάλυψης
Από την έκδοση εκάστης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και έως τη λήξη αυτής, για όσες εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης εκδοθούν από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος του Προγράμματος

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το κόστος
ασφάλισης των ασφαλιζομένων (μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
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ΜΕΡΟΣ I - Πίνακας Παροχών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αντικείμενο κάλυψης
Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου ή/και των προστηθέντων του, όταν καθίστανται νομικά
υπεύθυνοι να καταβάλουν αποζημιώσεις ή/και έξοδα για δαπάνες που αφορούν αστικές αξιώσεις τρίτων κατά του
Ασφαλιζομένου ή/και των προστηθέντων του οι οποίες αναγγέλθηκαν και γνωστοποιήθηκαν εντός της περιόδου
ασφάλισης, συνεπεία οποιασδήποτε αμελούς πράξης, λάθους ή παράλειψης έκ μέρους του Ασφαλιζομένου ή και των
προστηθέντων του, από ή σε σχέση με τη διεξαγωγή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται και
ανωτέρω. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων των
τρίτων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον καλυπτόμενο κίνδυνο.
Ασφαλίζεται ο εκάστοτε Μηχανικός-πιστούχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., από την πίστωση του οποίου εκδόθηκε η εκάστοτε
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και ο οποίος κατά τη χρονική στιγμή έγερσης της απαίτησης
έναντι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι οικονομικά τακτοποιημένος έναντι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Είτε η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου-ζημιογόνου γεγονότος επήλθε από τον ίδιο τον μηχανικό –πιστούχο του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος κατήρτισε τη μελέτη ή την επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή της μελέτης ή παρείχε υπηρεσίες
συμβούλου μελέτης ή υπηρεσίες συμβούλου επίβλεψης, είτε επήλθε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε / ή ήταν
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης ή της επίβλεψης ή της παροχής υπηρεσιών
συμβούλου μελέτης ή της επίβλεψης ή της παροχής υπηρεσιών συμβούλου μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών
επίβλεψης
Επεκτάσεις κάλυψης
Απαιτήσεις που τυχόν προκύψουν από την απώλεια εγγράφων και μέχρι του υπο-ορίου που αναφέρεται παρακάτω, ρητά
εξαιρουμένων των ομολόγων, χαρτονομισμάτων, τραπεζογραμματίων και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες
βασίζονται σε υπολογιστή ή αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε μορφή καθώς και οποιασδήποτε φυσιολογικής
φθοράς
Παρεχόμενα Ανώτατα Όρια Κάλυψης Αστικής Ευθύνης
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Ανά απαίτηση

Eυρώ 200.000,00

Ανώτατο όριο για όλη την διάρκεια της ασφάλισης

Eυρώ 400.000,00

Στα ως άνω όρια κάλυψης περιλαμβάνονται τα κάτωθι υπό-όρια :
Απώλεια Εγγράφων
Ανά απαίτηση

Eυρώ 10.000,00

Ανώτατο όριο για όλη την διάρκεια της ασφάλισης

Eυρώ 20.000,00

Βάση της Ασφάλισης: Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν εντός της διάρκειας κάλυψης ασφάλισης και θα
αναγγελθούν εντός της περιόδου εκτεταμένης αναγγελίας -5 έτη- μετά τη λήξη της ασφάλισης - (Claims made) με
εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας 5 έτη.
Απαλλαγή :
Επαγγελματική Ευθύνη : Σε κάθε ζημιά / απαίτηση : 5.000,00
Απώλεια Εγγράφων
: Σε κάθε ζημιά / απαίτηση : 1.000,00
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ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ
Ασφαλίζεται ο εκάστοτε μηχανικός πιστούχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., από την πίστωση του οποίου εκδόθηκε η εκάστοτε
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ο οποίος κατά τη χρονική στιγμή έγερσης της απαίτησης
έναντι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι οικονομικά τακτοποιημένος έναντι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. , οι εργολάβοι και οι
υπεργολάβοι, επιβλέποντες και προμηθευτές στον τόπο του έργου και ο εκάστοτε κύριος του έργου, ως
συνασφαλιζόμενος και κύριος του έργου.
Είτε η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου-ζημιογόνου γεγονότος επήλθε από τον ίδιο τον μηχανικό-πιστούχο του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος συμμετείχε στην κατασκευή ή και εκπόνηση του έργου, είτε επήλθε από την εταιρία στην οποία
συμμετείχε /ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, κατά τη φάση της κατασκευής ή της εκπόνησης του έργου.
Επεκτάσεις κάλυψης
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, έναντι τρίτων, ρητά εξαιρουμένων των ζημιών στις ίδιες τις
εγκαταστάσεις και της μετάδοσης σε γειτονικά ακίνητα. Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
εγκατεστημένα, συντηρούνται τακτικά και βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης λειτουργίας τα ενδεικνυόμενα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες μέτρα πυροπροστασίας
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εργοταξιακών χώρων. Ρητά εξαιρούνται
οι ζημιές στα εμπορεύματα και τα μέσα φορτοεκφόρτωσης.
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν υπόκειται η ζημιά στην υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης από τον κλάδο Αυτοκινήτων και ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της ζημιάς η ασφαλισμένη επωνυμία.
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση ανυψωτικών μηχανήματων (κλαρκ, γερανοί, γερανογέφυρες κλπ.) εντός
εργοταξιακών χώρων. Ρητά εξαιρούνται ζημιές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στα ίδια τα μέσα μεταφοράς, και τα
μεταφερόμενα φορτία.

Ασφαλιζόμενα ποσά
Τμήμα ΙΙ –Αστική
Ευθύνη

Α) Γενική Αστική Ευθύνη

€

Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ΄άτομο

€

200.000

Υλικές Ζημίες ανά ζημιογόνο γεγονός

€

200.000

Ομαδικό Ατύχημα (Σ.Β.& Υ.Ζ.)
Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την περίοδο
της ασφάλισης

€

400.000

€

4.000.000

Β) Αστική Ευθύνη Εργοδότη

€

Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ΄ άτομο

€

200.000

Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ΄ ατύχημα
€
400.000
Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την περίοδο
€
4.000.000
της ασφάλισης
Τα υπο-όρια για την κάλυψη της Ευθύνης Εργοδότη συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω
καλυπτόμενα όρια Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.

Βάση της ασφάλισης: Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν εντός της περιόδου ασφάλισης και θα αναγγελθούν
εντός της περιόδου εκτεταμένης αναγγελίας 1 έτος μετά τη λήξη της ασφάλισης (Claims made) με εκτεταμένη
περίοδο αναγγελίας 1 έτος
Απαλλαγές
- Σε κάθε ζημιά / απαίτηση
: 7 % της ζημίας με ελάχιστο Ευρώ 1.000,00
- Ζημιές σε Ο.Κ.Ω. (κάθε ζημία και απαίτηση) : 7 % της ζημίας με ελάχιστο Ευρώ 1.000,00
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ΜΕΡΟΣ ΙI – Τι δεν καλύπτει το πρόγραμμά σας,
Δεν καλύπτουμε με το ασφαλιστήριο αυτό δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της κάλυψης εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά με πρόσθετο ειδικό όρο.
Εξαιρούνται :
1. πράξεις ή παραλήψεις που σχετίζονται με υπηρεσίες ή δραστηριότητες του Ασφαλιζομένου πέρα από τις τυπικές
δραστηριότητες ενός επαγγελματία Μηχανικού, δηλαδή πέραν της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται
και ανωτέρω στην παρούσα σύμβαση και όπως αυτές νοούνται από την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τη
δεοντολογία και τα συναλλακτικά ήθη,
2. οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, η οποία δεν σχετίζεται με υλική ζημία ή σωματική βλάβη (αμιγώς οικονομική
απώλεια)· ωστόσο, το ελάττωμα, η βλάβη ή η ζημία του ίδιου του σχεδιασθέντος αντικειμένου συνεπεία ελαττωματικού
σχεδιασμού ή συνεπεία έλλειψης επιτήρησης ή ελλιπούς επιτήρησης της κατασκευής θεωρούνται υλικές ζημίες.
Όμως, δεν θα υφίσταται κάλυψη σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη οικονομική ζημία που υπερβαίνει τα έξοδα για
την επισκευή αυτή καθεαυτή του συγκεκριμένου αντικειμένου ώστε αυτό να καταστεί κατάλληλο για το σκοπό για τον
οποίο προορίζεται,
3. οποιαδήποτε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλιζόμενου στο να διενεργεί ή να διατηρεί σε ισχύ οποιαδήποτε
ασφάλιση ή στα πλαίσια παροχής χρηματοδότησης ή συμβουλών σε θέματα οικονομικής φύσης,
4. οικονομική απώλεια η οποία είναι αποτέλεσμα υπέρβασης κόστους ή χρονικών ορίων, ή αποτέλεσμα
παραγωγικότητας ή αποτελεσματικότητας οποιουδήποτε εργοταξίου ή εξοπλισμού,
5. τις δαπάνες αναθεώρησης ή επανεκπόνησης σχεδίων, μελετών, προδιαγραφών ή πινάκων προδιαγραφών, ως
συνέπεια καλυπτόμενης απαίτησης, εκτός εάν η απαίτηση εγείρεται από πελάτη του Ασφαλιζόμενου,
6. την απώλεια οποιασδήποτε φύσης εγγράφων είτε εντύπων ή αναπαραχθέντων με οποιαδήποτε μέθοδο ή
πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αποθηκευμένων ηλεκτρονικά ή υλικών περιουσιακών στοιχείων τα
οποία έχουν χαθεί, παραπεταχτεί ή καταστραφεί ενώ παραδόθηκαν στον Ασφαλιζόμενο ή βρίσκονται υπό τη
φροντίδα, εποπτεία ή έλεγχο του Ασφαλιζομένου,
7. αδυναμία δικαιολόγησης οικονομικών δαπανών,
8. νομικές δεσμεύσεις, ρήτρες ή εγγυήσεις οι οποίες σχετίζονται με σύμβαση ή άλλη ειδική συμφωνία του Ασφαλιζόμενου
και οι οποίες επαυξάνουν τη νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο
Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ακόμη και εάν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβατικές δεσμεύσεις, συμφωνίες, ρήτρες
ή εγγυήσεις,
9. δεκαετή εγγύηση (decennial liability),
10. απαιτήσεις οι οποίες εγείρονται από τον Ασφαλιζόμενο εναντίον αλλήλων ή που εγείρονται από οποιοδήποτε μέρος
➢ το οποίο άμεσα ή έμμεσα κατέχει, ελέγχει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται ο Ασφαλιζόμενος,
➢ στο οποίο οποιοσδήποτε Ασφαλιζόμενος είναι συνεταίρος, σύμβουλος ή υπάλληλος,
11. Τυχόν υπεργολάβοι δεν θεωρούνται τρίτοι.

ΜΕΡΟΣ ΙΙI – Διαδικασίες Καταβολής Αποζημιώσεων
Όταν γίνει αντιληπτό από εσάς ή τα πρόσωπα που έχετε στην υπηρεσία σας ότι έχει συμβεί κάποια ζημία:
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται :
1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός,
να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς,
καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σα
να μην ήταν ασφαλισμένος.
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3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της
Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος, την εκτίμηση των ζημιών, τα αίτια της ζημιάς και τις περιστάσεις κάτω
από τις οποίες έγινε αυτή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου και να ζητήσει από αυτόν να προσκομίσει στα Γραφεία της ή στους
πραγματογνώμονές της, κάθε αποδεικτικό μέσο που είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών
και του ύψους της ζημιάς.
4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Εταιρίας.
5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να
περιλαμβάνει :
-

την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,
λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,
τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το
ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν.

6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή
οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά, όλες
τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.
7. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση
του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
8. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία
δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του
Ασφαλιζομένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του αλλά για δικό της όφελος,
την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο
ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Εχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή
οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει
από αυτόν.
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών τους παρέχει
στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.
9. η βεβαίωση που θα δίδεται από το ΤΜΕΔΕ περί μη ύπαρξης οφειλών (από την οποία θα τεκμαίρεται ότι ο μηχανικόςπιστούχος ανήκει στην ασφαλισμένη ομάδα και διατηρεί την Ασφαλιστική ικανότητα) και η οποία ανήκει , μεταξύ
άλλων, στα δικαιολογητικά αποζημίωσης και έτσι θα αναφέρεται και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10. To σχετικό αίτημα καταβολής αποζημίωσης θα κατατίθεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και θα διαβιβάζεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην
ασφαλιστική Εταιρία. Allianz Hellas
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