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ΠΡΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ AE
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και
μηχανημάτων της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η ασφάλιση θα γίνει μετά από πρόσκληση.
Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη
ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα
οχήματα της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων της
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ δεν έχουν τις ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται τμηματικά, από την
ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισης τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης
χρονικής περιόδου που αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατόπιν ειδοποίησης
της Υπηρεσίας και θα συμπεριλαμβάνουν.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα: 1.000.000 ευρώ
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων και συνοδών απορριμματοφόρων ανά ατύχημα: 1.000.000 ευρώ
1.3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού: 10.000 ευρώ
1.4. Προστασία Bonus Malus
1.5. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής
1.6. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα: 30.000 ευρώ
2. Επιπλέον, ζητείτε (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης), για τα απορριμματοφόρα,
πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου , κατά την χρήση τους ως
εργαλεία
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο

2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.

Τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης θα δηλώνονται εγγράφως και
ενυπόγραφα κατά την προσφορά και θα περιλαμβάνονται στον Κλειστό Φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς έως στις 19/3/2018 στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

Στη προσφορά ασφάλισης των παρακάτω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής
προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου,
η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική – δικαστική και εξώδικη- εκπροσώπηση του
ασφαλισμένου(Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7.)

Η ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.
Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση της
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

Τα προς ασφάλιση οχήματα της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ
που επισυνάπτεται παρακάτω:
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