
ÌÝëïò ôçò

LIABILITY 
SHIELD

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Κάλυψη της νομικής ευθύνης έναντι των εργοδοτουμένων για πρόκληση σωματικής βλάβης

ή Επαγγελματικής Ασθένειας κατά την άσκηση της εργασίας τους.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

•	 Κάλυψη Αντιπροσωπευομένων και Άλλων

•	 Μη Ικανοποιηθείσες Δικαστικές Αποφάσεις

•	 Αποζημίωση για Παρουσία στο Δικαστήριο

•	 Μεταβίβαση Επιχειρήσεων – Προστασία Εργοδοτουμένων

•	 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Δικηγορικά Έξοδα Υπεράσπισης

•	 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι δραστηριότητες κάθε επιχείρησης, ελλοχεύουν καθημερινά πολλούς κινδύνους.
Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή οποιουδήποτε 
τραυματισμού του Εργοδοτούμενου καθώς επίσης και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου κατά 
την διάρκεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί 
να βρεθεί νομικά υπεύθυνος για τυχόν σωματική βλάβη ή υλική ζημία με αποτέλεσμα 
να καλεστεί να καταβάλει αποζημιώσεις που το ύψος τους να πλήξουν την ίδια την 
βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd αντιλαμβανόμενη πλήρως την 
σημαντικότητα μιας τέτοιας κάλυψης, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση κάλυψης 
νομικής ευθύνης της επιχείρησης μέσα από το πρόγραμμα Ασφάλισης Συνδεδεμένης 
Ευθύνης (Combined Liability), όπου κάτω από ένα συμβόλαιο καλύπτεται τόσο η νομική 
ευθύνη έναντι των Εργοδοτούμενων όσο και η νομική ευθύνη έναντι τρίτων, είτε αυτή 
απορρέει από τις εργασίες που διεξάγει είτε από τα προϊόντα που διαθέτει προς τρίτους.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα LIABILITY SHIELD προσφέρει την επιλογή των πιο κάτω καλύψεων: 



ÌÝëïò ôçò

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Κάλυψη της νομικής ευθύνης έναντι τρίτων  για πρόκληση σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς

κατά την διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

•	 Κάλυψη Αντιπροσωπευομένων και Άλλων

•	 Ενδεχόμενη Ευθύνη 

•	 Λεγεωνέλλα

•	 Μη Εξουσιοδοτημένη Μετακίνηση Οχημάτων

•	 Προσωπική Ευθύνη στο Εξωτερικό

•	 Αποζημίωση για Παρουσία στο Δικαστήριο

•	 Ασφάλεια και Υγεία - Έξοδα Υπεράσπισης

•	 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

•	 Ευθύνη Διαφήμισης

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κάλυψη της νομικής ευθύνης της επιχείρησης έναντι τρίτων για πρόκληση σωματικής βλάβης

ή υλικής ζημιάς που προκύπτει από την κατασκευή και διάθεση προϊόντων.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

•	 Κάλυψη Αντιπροσωπευομένων και Άλλων

•	 Ευθύνη Πωλητών

•	 Αποζημίωση για Παρουσία στο Δικαστήριο

•	 Ελαττωματικά Προϊόντα – Έξοδα

LIABILITY 
SHIELD

Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό 

Σύμβουλο σας, με ένα από τα Γραφεία 

Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης της Trust 

International Insurance Company (Cyprus) 

Ltd σε όλες τις πόλεις ή στείλτε e-mail στο

enquiries@trustcyprusinsurance.com


