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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι

ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται

κατωτέρω.

ΤΜΗΜΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική
Σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Το Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική
Σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου αντικειμένου που απειλείται από Ασφαλισμένο κίνδυνο και
υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. Αν το πρόσωπο αυτό είναι ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου, η
ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται μόνο στο ποσοστό ιδιοκτησίας

του.

Η

ασφαλιστική

κάλυψη

υπέρ

άλλου

προσώπου, εκτός του

ιδιοκτήτου, όπως πιο πάνω (π.χ. υπέρ ενυπόθηκου δανειστή ή υπέρ ενεχυρούχου δανειστή ή υπέρ νομέως ή κατόχου ή γενικά, υπέρ
οιουδήποτε έχοντος συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση του αντικειμένου ή των αντικειμένων), ισχύει μόνον εφόσον
υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία και με τους όρους αυτής.
1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του συνόλου ή μέρος του συνολικού

ασφαλίσματος

όπως

τυχόν

αναφέρεται

στο

Ασφαλιστήριο.
1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική Σύμβαση. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας
και αποτελείται ισοδύναμα από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό ή μεταγενέστερο (π.χ.
τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση εκδιδόμενης Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εγγράφου. Το
έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο
ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.
1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η πιθανότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημία που καλύπτεται από το παρόν.
1.6 ΖΗΜΙΑ
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημία που επέρχεται εξ αιτίας της επέλευσης (πραγματοποίησης) ασφαλιστικού κινδύνου
που οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο, τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης.

Το γεγονός

αυτό πρέπει να καλύπτεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Ο όρος ζημία συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής αξίας
των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το Ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει

την

έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του ασφαλίσματος (αν
υπάρχει).
1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης εφόσον και καθ’ όσον ο Ασφαλισμένος
ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρησή του.

1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή
κατά αντικείμενο ανάλογα με το ασφαλιστικό συμφέρον που υπάρχει.
1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
Η υποχρέωση της Εταιρίας που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια
αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
1.11 ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Πυρκαγιά είναι μια φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και
επεκτείνεται εξ ιδίας δυνάμεως. Δηλαδή για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλύψιμη μια ζημία από πυρκαγιά πρέπει να συνυπάρχουν : α)
ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή λαμπύρισμα (ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου), β) αντικείμενο που πήρε
φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει, γ) το στοιχείο του συμπτωματικού ή τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης
(ατυχηματική φωτιά).
1.12 ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος.
1.13 ΕΚΡΗΞΗ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά τη βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών.
Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων
και εκτός αυτών.

εντός

1.14 ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ
Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας πυρκαγιάς ενός υλικού, σε επαφή με το ατμοσφαιρικό
οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο αντίδρασης).
1.15 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Οι όροι στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα σημαίνουν πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί

με

άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη

της

διατάραξης ή τη μείωση των συνεπειών της ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντος εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη
απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη.
1.16 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τρομοκρατία σημαίνει την υπό ατόμων χρήση βίας για πολιτικούς λόγους, που σκοπό έχει τον εκφοβισμό της νόμιμης Αρχής υπό τον όρο
ότι οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεως, πολιτικών ταραχών, στάσεων,
οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.
1.17 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παράνομη Οργάνωση σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση η οποία εμπλέκεται ή ασχολείται με τρομοκρατία, αναρχικές δραστηριότητες ή
αυτοαποκαλείται ως τέτοια.
1.18 ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Θύελλα - Καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και

άνω

σύμφωνα

με

δελτίο

της

Εθνικής

Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας.
1.19 ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών, υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη
κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου παροχής ύδατος και την
οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός

ασφαλισμένων κτιρίων

ή κτιρίων

που

περιέχουν τα

ασφαλισμένα αντικείμενα.
1.20 ΚΛΟΠΗ
Κλοπή σημαίνει την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα).
1.21 ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ως μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οιεσδήποτε ουσίες οι οποίες μετά τη διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλλουν την
ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία ή μείωση εμπορικότητας
ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των βακτηριδίων,
επικίνδυνων ουσιών.

μυκήτων, ιών

ή

1.22 ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το μέρος του συνολικού ποσού αποκατάστασης κάθε ζημίας που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και το οποίο βαρύνει τον Ασφαλιζόμενο.
1.23 ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ Α' ΖΗΜΙΑ 'Η ΣΕ Α' ΚΙΝΔΥΝΟ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου καλυπτομένου με όριο αποζημίωσης σε Α΄ ΖΗΜΙΑ ή σε Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ
δε θα εφαρμόζεται για αυτόν τον κίνδυνο ο αναλογικός όρος, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 2496/97 περί
Ασφαλιστικής Σύμβασης σχετικά με την υπ ασφάλιση, εκτός από την περίπτωση που η δηλωθείσα ασφαλιζόμενη αξία
κατά του κινδύνου
πυρκαϊάς, αντιστοιχεί σε μέρος μόνo της πραγματικής αξίας των ασφαλιζομένων.
1.24 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, με ποινή ακύρωσης του συμβολαίου υποχρεούται :
1. να απαγορεύει το κάπνισμα στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου , εκτός των γραφείων και των ειδικώς προς τούτου
διαμορφωθέντων χώρων. Απαγορευτικές πινακίδες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε εμφανή σημεία σε όλα τα διαμερίσματα.
2. να τηρεί διαδικασία εκδόσεως αδειών, από υπεύθυνο άτομο, της επιχείρησης του, σε περιπτώσεις εκτελέσεως εργασιών ανοικτής
φλόγας και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.
3. να μεριμνά για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και την καθημερινή απομάκρυνση υλικών που δεν εξυπηρετούν την παραγωγική
διαδικασία της επιχειρήσεως ή αποτελούν υπολείμματα εργασιών.
4. να συμμορφώνεται με τις υπό των αρχών προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας.
1.25 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η δια του παρόντος Ασφαλιστήριου Κάλυψη, ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι χώροι και όλα τα
ανοίγματα των χώρων όπου ευρίσκονται τα σφαλιζόμενα αντικείμενα προστατεύονται με τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν
Συμβόλαιο, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση του Ασφαλιζόμενου .Επίσης ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:
1. Να επιθεωρεί και να συντηρεί τα συστήματα συναγερμού που έχει, καθώς και όλα τα προστατευτικά μέτρα που θέλουν συντήρηση,
καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή.
2.Να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία, εφόσον διακοπεί σύνδεση του συστήματος συναγερμού που έχει με την Αστυνομία ή την Ιδιωτική
Εταιρία προστασίας.
Σε περίπτωση που κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή της Ασφαλιστικής Περιόδου διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι τα μέσα προστασίας
που περιγράφονται στο Συμβόλαιο δεν τελούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, η Ασφαλιστική Εταιρία δεν έχει
καμιά υποχρέωση
για αποζημίωση.
1.26.ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑΔ./ΜΕΤΑΦ. "ΙΩΝ"
Δεν αποτελει καλυπτομενο κινδυνο οποιαδηποτε ζημια ή απωλεια που προερχεται ή προκαλειται αμεσα ή εμμεσα απο :
1. την απωλεια, μεταβολη/μετατροπη ή βλαβη ή
2. την μειωση της λειτουργικοτητας, διαθεσιμοτητας ή λειτουργιας
συστηματος ηλεκτρονικου υπολογιστη, μηχανογραφικου εξοπλισμου (hardware), προγραμματος λογισμικου (software), δεδομενων,
συστηματος αποθηκευσης πληροφοριων, μικροεπεξεργαστη, ενσωματωμενου ή ολοκληρωμενου κυκλωματος ή παρομοιας συσκευης
που βρισκεται μεσα σε εξοπλισμο ηλεκτρονικου υπολογιστη, η οποια οφειλεται σε κακοβουλη ή απο προθεση ή απο αμελεια
μεταδοση/μεταφορα (με ηλεκτρονικο ή αλλο τροπο) προγραμματος ηλεκτρονικου υπολογιστη το οποιο περιλαμβανει κακοβουλο και/ή
ζημιογονο κωδικα (εντολη προγραμματισμου), περιλαμβανομενων - ενδεικτικα και οχι περιοριστικα - "ιων" γνωστων με αγγλικες
ονομασιες "virus", "worm", "logic bomb" ή "Trojan horse" ή τυχον αλλες και το οποιο προγραμμα μπορει να αναγνωριστει ως το αιτιο
της απωλειας.
ΤΜΗΜΑ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ι
Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και ως συνέπεια
κάποιου γεγονότος, όπως :
2.1 ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ
2.1.1 Πολέμου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που μοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει κηρυχθεί ο
πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου.
2.1.2 Ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, κινήματος αντίστασης εναντίον Αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή
εξουσίας που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικού νόμου ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που
έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.
2.2 ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μολύνσεις που έχουν αιτία τη
ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια

ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.
2.3 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Από διαταγή της δημόσιας Αρχής.
2.4 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Από ζυμώσεις και / ή ανάφλεξη του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, από
φυσιολογική φθορά, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.
2.5 ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Από μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή / και άλλης αιτίας.
2.6 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η παρούσα Ασφάλιση δεν καλύπτει :
2.6.1 Αντικείμενα από ασήμι και χρυσό, κοσμήματα (κάθε φύσεως, είδος, υλικού κλπ.) ωρολόγια, «μετάλλια», «αρχαία νομίσματα»,
«μη κυκλοφορούντα νομίσματα», σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, ιχνογραφίες, αντίγραφα
εικόνων, αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα, πιστωτικές κάρτες και εργαλεία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών εκτός εάν ρητά
δηλώνονται στο Ασφαλιστήριο με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα κεφάλαια σε κάθε περίπτωση.
2.6.2 Πολύτιμους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους (καλούπια), μήτρες.
2.6.3 Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.
2.6.4 Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, πιστωτικούς τίτλους, τραπεζογραμμάτια και γενικά χαρτονομίσματα οποιουδήποτε
κράτους σε κυκλοφορία ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης, γραμματόσημα (σε
χρήση ή μη, συλλογής ή μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κλπ.
2.6.5 Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία κλπ.
2.6.6 Δίσκοι, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), καλύπτονται μόνο ως προς την υλική αξία
αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής, ή την αξία των περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών.
ΙΙ

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει τους πιο κάτω κινδύνους εφόσον δεν αναφέρονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου και δεν έχουν

καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.
2.7 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών.
2.8 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Σεισμού, πλημμύρας, θύελλας - καταιγίδας, ηφαιστειακής έκρηξης ή άλλης βίαιης φυσικής ταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα ή
άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινομένων που αναφέρθηκαν, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πυρκαγιά.
2.9 ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Από αποθήκευση στο κτίριο που ασφαλίστηκε με αυτό το Ασφαλιστήριο, βενζινελαίου, ανθρακασβεστίου, βενζίνης, γκαζολίνης, νάφθας
ή άλλων ομοειδών υλών, σπίρτων κάθε είδους, δυναμίτιδας, βαμβακοπυρίτιδας, νιτρογλυκερίνης ή άλλων εκρηκτικών ή εμπρηστικών
υλών σε ποσότητες πέραν εκείνων που συνήθως απαιτούνται για οικιακή χρήση, εκτός κι αν ρητά έχει επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο.
Σε αυτήν την περίπτωση ο Λήπτης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων του για την
αποζημίωση, να συμμορφώνεται με τις Διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των πιο
πάνω ειδών.
2.10 ΚΛΟΠΗΣ
Από κλοπή ή ζημία λόγω κλοπής των ασφαλισμένων αντικειμένων, ακόμη και αν συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα από
αυτή.
2.11 ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
Από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, συστάδων δένδρων και θάμνων, λιβαδιών και βοσκοτόπων ή από ξεχέρσωμα της γης με φωτιά.
2.12 ΕΚΡΗΞΗΣ / ΕΝΡΗΞΗΣ
*Από έκρηξη μηχανήματος, συσκευής ή εγκατάστασης (εκτός των οικιακών ή εξομοιουμένων με οικιακές).
*Από ένρηξη (δηλαδή υποπίεση).
*Από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ).
*Από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες κλπ.) που λειτουργούν με αέρα ή αέριο υπό πιέση.
Πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση, εξαιρείται η ζημία σ’ αυτό τούτο το μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση που εξερράγη

(συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για οικιακούς ή εξομοιουμένους με οικιακούς σκοπούς).
2.13 ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η (ΚΑΤ)ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Από αιφνιδιαστική καθίζηση και / ή κατολίσθηση του εδάφους όπου ευρίσκονται τα

εν

λόγω

ασφαλισμένα

αντικείμενα,

εκτός

εάν

ο

Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η καθίζηση και / ή κατολίσθηση επήλθαν ως συνέπεια πυρκαγιάς ή άλλων
ασφαλιστικών κινδύνων.
2.14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ζημίες σε μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, κάθε φύσης εργαλεία ή
οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κλπ.) από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις,
σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και
του κεραυνού). Διασαφηνίζεται ότι αυτή η εξαίρεση θα ισχύει μόνο για το ηλεκτρικό μηχάνημα

ή

τα

μηχανήματα

και

συσκευές,

εργαλεία κλπ. , ή για το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ότι έχει πραγματικά και άμεσα πειραχτεί από το ατύχημα και
όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από
το ατύχημα που προκλήθηκε στην ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργαλεία που προαναφέρθηκαν.
2.15 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες για :
2.15.1 Διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία.
2.15.2 Για δαπάνες που σχετίζονται με την εκκαθάριση του χώρου που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ως και την
αποκομιδή συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων κλπ., έστω και αν τυχόν οι προαναφερόμενες ζημίες / δαπάνες είναι
επακόλουθο της επέλευσης καλυπτομένου ασφαλιστικού κινδύνου.

ΤΜΗΜΑ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία ευθύνεται να αποκαταστήσει με βάση τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του παρόντος άρθρου και τους
συνημμένους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της σύμβασης αυτής, τη ζημία που προέρχεται από βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων
αντικειμένων στο χώρο της διεύθυνσης κινδύνου του Ασφαλιστηρίου εφόσον όμως αυτή είναι άμεση συνέπεια της επελεύσεως ασφαλιστικού
κινδύνου που συμφωνήθηκε με το παρόν Ασφαλιστήριο, επέφερε δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια τη βλάβη ή καταστροφή
ασφαλισμένων αντικειμένων κατά τη χρονική περίοδο της ‘Διάρκειας Ασφάλισης’ του Ασφαλιστηρίου.
3.2 ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
(1) Το παρόν Ασφαλιστήριο έχει συναφθεί με βάση τις απαντήσεις του ασφαλισμένου στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα
πρόταση ασφάλισης και τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, προϋποθέτει δε ότι οι απαντήσεις αυτές είναι ακριβείς και αληθείς.
(2) Σε περίπτωση που οι ποσότητες και οι αξίες που αναφέρονται ως ασφαλισμένες στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου δεν είναι ακριβείς,

η

αναφορά τους στο Ασφαλιστήριο δεν αποτελεί αναγνώριση και / ή αποδοχή της ύπαρξης και της αξίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων.
(3) Το περιεχόμενο της συμπληρωμένης πρότασης ασφάλισης που έχει υποβληθεί από τον ασφαλιζόμενο καθώς και οι πρόσθετες πράξεις
που θα εκδοθούν, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου.
(4) Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε
σχετική ερώτηση της Εταιρίας.
(5) Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης δεν έχουν περιέλθει σε γνώση
της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου,

η

Εταιρία

δικαιούται

να

καταγγείλει τη Σύμβαση ή να αναζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτών των
στοιχείων ή των περιστατικών.
(6) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει
δεκτή.
(7) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 3.2 (4) από αμέλεια του ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης η Εταιρία έχει τα
δικαιώματα της διάταξης της παρ. 3.2 (5) και επιπλέον, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν τροποποιηθεί η Σύμβαση σύμφωνα με

τη διάταξη της παρ. 3.2 (5) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου
που έχει καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.
(8) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 3.2 (4) από δόλο του ασφαλισμένου η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη
Σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός της παραπάνω
προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας.
(9) Η καταγγελία / τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των διατάξεων 3.2 (5),
3.2 (7), 3.2 (8) επιφέρει αποτελέσματα ως ακολούθως :

3.2 (6),

α) Για την περίπτωση των διατάξεων 3.2 (5) και 3.2 (7) μετά την πάροδο 15 ημερών από τότε που θα γνωστοποιηθεί στο Λήπτη της
Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο.
β) Για την περίπτωση της διάταξης 3.2 (6) μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της
Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο.

πρότασης τροποποίησης στο

γ) Για την περίπτωση της διάταξης 3.2 (8) άμεσα.
3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
(1) Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός
κίνδυνος.
(2) Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου λαμβάνεται η τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, η
συνηθισμένη αξία αυτού, κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο όπου επήλθε αυτή. Καμία άλλη αξία δε λαμβάνεται υπόψη,
όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια.
(3) Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν από την κατά τα ανωτέρω αξία που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο
αμέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς μετά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου.
Το ασφάλισμα αποτιμάται σε χρήμα, η Εταιρία όμως μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
(4) Ειδικότερα βάση υπολογισμού και καθορισμού του ασφαλίσματος αποτελεί :
4.1 Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής
μετά την αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας, λόγω χρήσης ή παλαιότητας.
4.2 Για κινητά κάθε είδους, (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα κοινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές , η
αξία αντικατάστασής τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου

ή

προδιαγραφών,

μετά

την

αφαίρεση

της

μείωσης

της

πραγματικής τους αξίας, λόγω χρήσης ή παλαιότητας.
4.3 Για εμπορεύματα που κατασκευάζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, η
δαπάνη κατασκευής ομοίων νέων εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση όσων εξόδων εξοικονομούνται από προϊόντα των οποίων η
κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σε καμία περίπτωση το ασφάλισμα για τα εμπορεύματα αυτά,
δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση των ασφαλισμένων αντικειμένων, αφαιρουμένου του
μικτού κέρδους, κατά το χρόνο και στον τόπο της επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.
4.4 Για εμπορεύματα που κατείχε ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης
περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, καθώς και για

προοριζόμενα για μεταπώληση κατ’ επάγγελμα,
φυσικά προϊόντα, η δαπάνη για την απόκτηση

ομοίων νέων εμπορευμάτων κ.λ.π., εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των ανωτέρω από στοιχείο (4.3) όρων και προϋποθέσεων, ως
προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας που εξευρίσκεται με βάση τα ανωτέρω
οριζόμενα στο παρόν άρθρο (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και περιορίζεται) με βάση το λόγο (αναλογία) μεταξύ
ασφαλιστικού ποσού και της ασφαλιστικής αξίας που καθορίζεται με βάση τις παραγράφους 3.3 (1), 3.3 (2), 3.3 (3) & 3.3 (4).
(6) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρία ασφαλισμένα αντικείμενα, σε οποιαδήποτε
κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά, για να λάβει την αξία αυτών σε χρήμα.
(7) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιούται να ζητήσει ασφάλισμα μόνον από την
ημέρα κατά την οποία θα υποβάλει στην Εταιρία νόμιμα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν είτε, ότι δεν υφίσταται εκκρεμής
κατηγορία εναντίον του ή των προσώπων της διάταξης της παραγράφου 3.3 (9) για πρόκληση ζημίας σχετικά με τα ασφαλισμένα αντικείμενα,
είτε ότι υπήρξε μεν τέτοια κατηγορία η οποία όμως έπαυσε να υπάρχει με τελεσίδικη απαλλαγή αυτού.

(8) Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα στον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος είτε στις τριάντα (30)
ημέρες από την ημέρα κατά την οποία επέρχεται συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς
την έκταση (το ύψος) του ασφαλίσματος, είτε από την ημέρα που επιδίδεται στην Εταιρία οριστική απόφαση εκδοθείσα από την
διαιτητική πραγματογνωμοσύνη που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου (3.8) του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
(9) Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς Ασφάλισμα, αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά
αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν
ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους
ασφαλισμένων αντικειμένων. Η Εταιρία δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.

μαζί τους

οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη

των

(10) Μετά από ζημία, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό που κατεβλήθη ως αποζημίωση στον Ασφαλισμένο.
(11) Το ασφάλισμα δε μπορεί να υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας ούτε και το ασφαλιστικό ποσό.
3.4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ
ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής, η δε διάρκειά της αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
(2) Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρία ή τον νόμιμο
αντιπρόσωπό αυτής.
(3) Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς

τη

σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο
και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε.
(4) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως

πριν

από

την

αρχικώς

συμφωνηθείσα

διάρκεια

αυτής,

η

Εταιρία

δικαιούται

των

δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη
της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν
γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι του τέλους της διάρκειας ασφάλισης.
3.5 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
(1) Εάν κατά το χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις
καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως
το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
(2) Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα
τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς
καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, η Εταιρία τότε, εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο
Ασφαλιστήριο.
(3) Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης
δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλισμένου ή του
Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3.2 (8) και
3.2 (9) του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
(4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ιδίου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει

ο

ασφαλιστικός

κίνδυνος,

η

Εταιρία

υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς την
αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλίσεων που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
(5) Εάν κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν μία ή / και περισσότερες ασφαλίσεις μεταφορών οι οποίες καλύπτουν τα
κινητά που φέρονται σαν ασφαλισμένα με το παρόν ασφαλιστήριο ή που οι ασφαλίσεις αυτές μεταφορών θα τα κάλυπταν αν το παρόν
ασφαλιστήριο δεν είχε γίνει, ο ασφαλιστής δε θα ευθύνεται, παρά μόνον για τις ζημιές που θα υπερβαίνουν το ποσό της αποζημίωσης

που

ο ασφαλιστής μεταφορών θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε συναφθεί το παρόν ασφαλιστήριο.
3.6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(1) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως,
περιεχομένου, εκτάσεως κ.λ.π., που επέρχεται στο ασφαλισμένο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, εκποίηση, ολική ή μερική, οποιαδήποτε
τροποποίηση νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα
της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, ή αναστολή

πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ανακοινώνει
εγγράφως και αμέσως στην Εταιρία κάθε μεταβολή που επέρχεται στην κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
συμβάσεως αυτής.
(2) Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, Εταιρία και Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος
δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό το οικείο
περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.
(3) Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει ότι δε θα είχε αναλάβει τον
κίνδυνο ή δε θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό. Η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από το περιστατικό.
3.7 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
(1) Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερεις
(14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου,
σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους

όρους.

(2) Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της.
Οι διατάξεις των παρ. 3.2 (5), 3.2 (6), 3.2 (7), 3.2 (8), 3.2 (9), του παρόντος

Ασφαλιστηρίου

εφαρμόζονται

και

στην

επίταση

του

κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.
3.8 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
(1) Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και υπό την προϋπόθεση ότι,
η Εταιρία δεν αρνείται την κατ’ αρχήν ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα αποκλειστικά και μόνον του
ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού.(διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και
από κοινού από τα μέρη. Αν ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει τη διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε
Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη
της Ασφάλισης, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό τη σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί
διαιτητικώς δε θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση
των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι υφίσταται κατ’ αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος.
(2) Εάν τα μέρη δε μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε
μέρος. Όταν το ένα μέρος, πρώτο διορίσει εγγράφως το διαιτητή του, τότε το έτερο μέρος πρέπει να διορίσει το δικό του διαιτητή μέσα σε
προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία
αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε στην περαιτέρω διαδικασία χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.
(3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, έναν
επιδιαιτητή. Αν οι διαιτητές δε συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου

Πάγου ή ο

νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.
(4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δε
μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, τότε το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς περιέρχεται στον επιδιαιτητή, ο οποίος πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα
σε ένα μήνα από την ημέρα που περιήλθε σ’ αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης
προθεσμίας του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως
ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή
επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον
επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών.
(5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη, ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δε συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική
και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον τηρήθηκαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος.
3.9 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(1) Η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος χρόνος διαρκείας αυτής είτε αυτός είναι
αρχικός είτε συμφωνήθηκε μεταγενεστέρως.

(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης σύμβασης.
(3) Πέραν των εκ του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να

καταγγείλει

την

παρούσα

σύμβαση για σπουδαίο λόγο.
(4) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα.

Ο

Λήπτης

της

(5) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή.
Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
3.10 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.
3.11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία δικαιούται κατά την κρίση της να επιθεωρήσει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα σε χρονική στιγμή που θα

συμφωνηθεί

με

τον

Ασφαλιζόμενο.
3.12 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που είναι εφικτά προκειμένου να διατηρεί την ασφαλιζόμενη
οικοδομή και το περιεχόμενό της σε καλή κατάσταση και να προλαμβάνει πιθανή επέλευση κάποιου από τους ασφαλιζομένους
κινδύνους.
3.13 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(1) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην
Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.
(2) Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου Ασφαλίσματος ή των ανιόντων,
κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των
εκπροσώπων του, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία, μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.
(3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του
Ασφαλίσματος, υποχρεούται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Παραβίαση της
υποχρεώσεως αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας.
(4) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας η παραγραφή των Αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή

Ασφαλισμένου

κατά

του

τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την
παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.
3.14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο
οποίο γεννήθηκαν.

ΤΜΗΜΑ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

4.1 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζημίες / και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης
του ασφαλιστικού κινδύνου,
δηλαδή :
α) Για δαπάνες, στις οποίες εύλογα εν όψει των περιστάσεων υποβλήθηκε ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ή ζημίες που
τυχόν υπέστη, με σκοπό να αποτραπεί ή να περιορισθεί η ζημία
β) Για δαπάνες ή /και ζημίες που υπέστη ο Ασφαλισμένος κατά τη μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων αντικειμένων, που εύλογα
ενήργησε αυτός για τον ίδιο ως ανωτέρω σκοπό.
4.2 Τέλη χαρτοσήμου, ως και διάφορα άλλα τέλη (δημόσια βάρη κλπ.), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και γενικώς κάθε δαπάνη που
κατά το νόμο συνδέεται με την καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης και αφαιρούνται από το ασφάλισμα εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

ΤΜΗΜΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
(1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της
ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του
ζητά η Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής
περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.
(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας
που έχει επέλθει και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας.
(3) Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο των υποχρεώσεων των διατάξεων του άρθρου 3.2 παρέχει το
δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.
(4) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρήσει τα ζημιωθέντα αντικείμενα στην κατάσταση που βρέθηκαν μετά τη ζημία προκειμένου
να εξετασθούν από τον πραγματογνώμονα που θα ορισθεί ή από εκπρόσωπο της Εταιρίας.
5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ
Η Εταιρία μόλις ενημερωθεί για τη ζημία ορίζει πραγματογνώμονα ο οποίος θα επιληφθεί της ζημίας εκτός αν πληροφορήσει τον
Ασφαλιζόμενο ότι αρκείται στην απευθείας παροχή στοιχείων εκ μέρους του.
5.3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ο Ασφαλιζόμενος το συντομότερο δυνατόν από την ημέρα της

ζημίας θα υποβάλει στον πραγματογνώμονα την απαίτησή του στην

οποία θα

ζημιών

περιγράφονται:

α)

οι

εργασίες

αποκατάστασης

των

της

οικοδομής

μαζί

με

το

προβλεπόμενο

κόστος

τους,

περιλαμβανομένων πιθανών προσφορών που έχουν υποβληθεί προς τον Ασφαλιζόμενο καθώς και β) κατάσταση των ζημιωθέντων
αντικειμένων του περιεχομένου, εφόσον αυτά ασφαλίζονται, με το αντίστοιχο κόστος αποκατάστασης των ζημιών.
Η Εταιρία δικαιούται να ερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος καθώς και την ακρίβεια των δηλώσεων του Ασφαλιζόμενου καθώς και να
ζητήσει από τον Ασφαλισμένο πρόσθετα έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών του.
5.4 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
Η προκληθείσα ζημία θα διακανονισθεί με βάση τη σχέση των ασφαλιζομένων κεφαλαίων των ζημιωθέντων αντικειμένων προς την αξία
τους όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 3.3. Ο Ασφαλιζόμενος θεωρείται ως ασφαλιστής του εαυτού του σε περίπτωση που το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο υπολείπεται του απαιτούμενου κόστους αντικατάστασης των Ασφαλιζομένων αντικειμένων όπως καθορίζεται
στο άρθρο 3.3. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν καταβάλει ποσό πέραν του
δικαιούται να παραδώσει στην Εταιρία την κυριότητα των ασφαλιζομένων

Ασφαλιζομένου

αντικειμένων

κεφαλαίου.

προκειμένου

να

Ο
του

Ασφαλισμένος

δε

καταβληθεί

το

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της.
Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια
του Ασφαλισμένου.
5.5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΖΗΜΙΑΣ
(1) Η Εταιρία υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της υποβληθείσης πραγματογνωμοσύνης να καταβάλει

το

προτεινόμενο από την πραγματογνωμοσύνη ποσό αποζημίωσης, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του παρόντος
Ασφαλιστηρίου. Οποιαδήποτε τέλη ή φόροι πρέπει να καταβληθούν σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, βαρύνουν τον
ασφαλιζόμενο.
(2) Μετά την καταβολή αποζημίωσης το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό της καταβληθείσης αποζημίωσης και
εφαρμόζεται ο όρος 3.14 των Γενικών Διατάξεων περί υποκατάστασης του Ασφαλισμένου από την Εταιρία.
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ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατα τροποποιηση παντος τυχον αντιθετου Γενικου εντυπου Ορου, συμφωνειται οτι η Ασφαλιση ισχυει υπερ της Τραπεζας ή του
οργανισμου που αναφερεται στο Συμβολαιο ως ενεχυρουχου και/ή ενυποθηκου δανειστου ως και υπερ της Ασφαλιζομενης Επωνυμια
ως ενεχυράσαντος ή παρασχοντος υποθηκη.
Οι Γενικοι και Ειδικοι Οροι ασφαλισεως ισχυουν μονο εφ'οσον δεν τροποποιουνται απο τις ακολουθες ρητρες:
1. Ο Δανειστης απαλλασσεται απο καθε υποχρεωση δηλωσεως, οποτεδηποτε προς την ασφαλιστικη εταιρια, αλλων ασφαλισεων που
συνομολογηθηκαν με αλλες ασφαλιστικες εταιριες και αφορουν αντικειμενα που καλυπτονται με το παρον ασφαλιστηριο. Ειναι ομω
υποχρεωμενος να προβει σε τετοια δηλωση σε περιπτωση επελευσεως οποιασδηποτε ζημιας, εαν και εφ'οσον γνωριζει την υπαρξη
αλλων ασφαλισεων.
2. Η αποκρυψη απο του ενεχυρασαντος ή παρασχοντος υποθηκη, γεγονοτος ουσιωδους για την εκτιμηση του κινδυνου ή καθε ψευδης ή
εσφαλμενη δηλωση ή κακη περιγραφη των ασφαλισμενων αντικειμενων
και γενικως
καθε παραβαση υποχρεωσεως που προβλεπετα
απο το ασφαλιστηριο και συνισταται σε μη συμμορφωση σε οποιοδηποτε ορο αυτου, εστω και αν αυτη η δηλωση ή αποκρυψη ή κακη
περιγραφη ή παραβαση υποχρεωσεως θα συνεπαγετο διαφορετικα την αρνηση της εταιριας να δεχθει την ασφαλιση ή να διακανονισε
την ζημια, δε θα επηρεαζει την παρουσα ασφαλιση και δε γινεται επικληση της οσον αφορα το δανειστη, υπο τον ορο οτι αυτο
υποχρεουται να γνωστοποιει στην εταιρια κάθε κακη περιγραφη, αποκρυψη γεγονοτος ή ψευδη ή εσφαλμενη δηλωση,
αμεσως μολι
λαβει γνωση αυτης.
Εαν η απωλεια ή η ζημια οφειλεται σε αμελεια, πταισμα ή δολο του ενεχυρασαντος ή παρασχοντος υποθηκη ή των υπ'αυτου
προστεθεντων ή προσωπων που τελουν στην υπηρεσια του, ο δανειστης θα εχει το δικαιωμα αποζημιωσεως συμφωνα με τους ορου
του ασφαλιστηριου, οπως αυτοι τροποποιουνται δια των παρουσων ρητρων, υπο τον ορο οτι ο δανειστης οφειλει να γνωστοποιει προ
την εταιρια καθε μεταβολη ή επιταση του κινδυνου, αμεσως μολις λαβει γνωση αυτης.
3. Σε περιπτωση απωλειας ή ζημιας ο δανειστης δικαιουται να αποζημιωθει απευθειας και ανευ αναμιξεως του ενεχυρασαντος ή
παρασχοντος την υποθηκη, δια καθε κεφαλαιο μετα των τοκων, προμηθειων και αλλων εξοδων αυτου, οχι μονο δια τα καταβληθεντα
υπο του δανειστου προς τον ενεχυρασαντα ή παρασχοντα την υποθηκη "επι εμπραγματω ασφαλεια", των εις το ασφαλιστηριο
συμβολαιο περιγραφομενων ως ασφαλιζομενων αντικειμενων, ποσα, αλλα επισης και δια πασα προς τον δανειστη οφειλη του
ενεχυρασαντος ή παρασχοντος την υποθηκη, υπο τον ορο οτι οι τοιαυτες οφειλες θα εχουν διασφαλιστει με ρητρες στο συμβολαιο
υποθηκης ή του ενεχυρου και υπο τον ορο παντοτε οτι το ποσο που θα καταβληθει στο δανειστη δε θα υπερβαινει το ποσο, δια το οποιο
η Εταιρια υποχρεουται απο τις συνηθεις διαταξεις του ασφαλιστηριου συμβολαιου, οπως αυτες τροποποιουνται για τον δανειστη
συμφωνα με τις παραπανων ρητρες 1 και 2.
Καθε ποσο που τυχον οφειλεται συμφωνα με το ασφαλιστηριο συμβολαιο περαν του ποσου που θα καταβληθει στην Τραπεζα θα
μπορει να το εισπραξει ο ενεχυρασας ή ο παραχωρησας την υποθηκη, υπο τον ορο παντοτε οτι θα εχουν τηρηθει και εκτελεσθε
απ'αυτον απαντες οι οροι οι συμφωνιες, οι ρητρες και οι υποχρεωσεις του ασφαλιστηριου συμβολαιου.
4. Σε περιπτωση ακυρωσης του παροντος ασφαλιστηριου συμβολαιου από την ασφαλιστικη εταιρια συμφωνα με τις διαταξεις αυτου, ο
δανειστης θα ειδοποιειται για την ακυρωση απο την εταιρια, αλλα το ασφαλιστηριο συμβολαιο θα παραμενει σε ισχυ, καθ'οσον αφορα
τον δανειστη επι 15 ημέρες μετα την ημερα που θα του κοινοποιηθει η ακυρωση.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συμβαίνει κατά την απότομη εκτόνωση αερίων ή ατμών.
2.Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως (λέβητες, σωληνώσεις κλπ ) συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη
εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλωνεται και συμφωνειται ότι παντα συμφωνα με τους Ορισμους, Γενικες Εξαιρεσεις, Γενικους Ορους / Διαταξεις και Ειδικες
Συμφωνιες αλλα κατά τροποποιηση παντος αντιθετου ορου του παροντος Ασφαλιστηριου (κατά την εκταση που δεν τροποποιουνται

δια του παροντος) το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία στα
ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα συνεπεία εκρήξεως οιασδήποτε φύσεως, είτε αυτή συμβεί μέσα στον
ασφαλισμένο χώρο είτε έξω από αυτόν έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες που οφειλονται σε :
1. Εκρηκτικες Υλες
2. Θερμοτητα ή ακτινοβολιες που προερχονται από ραδιενεργεια ή πυρηνικα υλικα.
Η ισχυς του παροντος ειδικου ορου "Εκρηξη Κάθε Ειδους" δεν ακυρωνει ουτε αναιρει με οποιοδηποτε τροπο και σε οποιαδηποτε
μετρο την ισχυ της εξαιρεσης του αρθρου των Γενικων Ορων του Ασφαλιστηριου σχετικα με τις απωλειες ή ζημιες από
Τρομοκρατικες Ενεργειες.
Επισης εξαιρειται η ζημια σ'αυτό τουτο το μηχανημα, συσκευη η εγκατασταση (συμπεριλαμβανομενων αυτων που χρησιμοποιουνται
για οικιακους η εξομοιουμενους με οικιακους σκοπους).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το μηχάνημα στο οποίο συνέβη η έκρηξη τοποθετηθηκε και συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
προμηθευτή του.

/

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 'Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης από ζημία που οφείλεται σε
πτώση αεροσκαφών ή άλλων αεροπορικών μέσων ή αντικειμένων που έπεσαν ή αποσπάσθηκαν από αυτά.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από αεροσκάφος ή άλλο αεροπορικό μέσο που τελεί υπό τον έλεγχο ή την κατοχή
του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του μέλους της οικογένειάς του ή του προσωπικού του.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα
αντικείμενα προερχόμενη από Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή
θάμνων ή και συνεπεία εκχερσώσεως του εδάφους δια πυρός.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία που οφείλεται σε
πρόσκρουση οχήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες :
που προκαλούνται από όχημα το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή μέλους
της οικογένειάς του ή του προσωπικού του.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΣΕΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία / απώλεια στα
ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη άμεσα από σεισμό (είτε απ' ευθείας από τον κλονισμό είτε από τυχόν πυρκαγιά που θα
προκληθεί από τον κλονισμό).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα ασφάλιση δεν ισχύει για απώλεια ή ζημία :
1. σε οικοδομές κατασκευασμένες με αδεια οικοδομης πριν την 01.01.1959
2. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσης ασφάλισης καταπονήσεις ή / και
ζημίες στην ασφαλιζόμενη οικοδομή.
3. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλιζόμενης οικοδομής.
4. απωλειας εισοδηματος ή οποιασδηποτε εμμεσης και/ή αποθετικης ζημιας
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.H μελέτη και η ανέγερση της ασφαλιζόμενης οικοδομής έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την
ημερομηνία της εν ισχυ αδειας της οικοδομης ή κατασκευης της. Σε περίπτωση τροποποιήσεων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο
αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε κατά τον χρόνο της τροποποίησης.
2. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να συντηρεί περιοδικά την ασφαλιζόμενη οικοδομή και το
περιεχόμενό της (εφόσον αυτό ασφαλίζεται) σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Ο όρος πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμου δηλαδη την καλυψη της επιφανειας του δαπεδου των ασφαλισμενων κτιριων ή
των κτιριων που περιεχουν τα ασφαλισμενα αντικειμενα απο θαλασσια ύδατα, ή απο τη λογω φυσικών αιτίων υπερχείληση ή
παρέκκλιση απο τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορρευμάτων, ή απο διάρρηξη ή υπερχείληση του
δημοσίου δικτύου παροχής υδατος και την οιανδήποτε αλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων απο χωρους εκτός των
ασφαλιζομένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.
2. Θύελλα - Καταιγίδα υφίσταται οταν επικρατούν σφοδροι ανεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ και ανω συμφωνα με το δελτιο της Εθνικης
Μετεωρολογικης Υπηρεσιας.
Το παρον Ασφαλιστήριο επεκτεινεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Ληπτη της Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμεσως προερχομενη απο Θυελλα - Καταιγιδα - Πλημμυρα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες :
1 Απο καθίζηση ή κατολίσθηση
2 Απο παγετό
3 Απο χαλάζι ή χιόνι ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται απο αερα ή οχι.
4 Απο φθορά, παλαιότητα,πλημμελη συντηρηση ή κακοτεχνια του κτιριου και των μονιμων εγκαταστασεων του.
5 Αντικειμενων τα οποια βρίσκονταν στην ύπαιρθρο, κατω απο υπόστεγα, καθώς και ορόσημα,προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη,
μαντροτοιχους, περιφραξεις και αυλοθυρες.

6 Αντικειμενων τα οποια εχουν τοποθετηθει στην εξωτερικη πλευρα του κτιριου ( π.χ. πινακιδες,εγκαταστασεις φωτεινων
επιγραφων,τεντες,εγκαταστασεις κεραιων, Ηλιακοί θερμοσιφωνες) σε ελευθερες ηλεκτρικες γραμμες συμπεριλαμβανομενων
των
ορθοστατων και στυλων.
7. Σε κτιρια κατα τη διαρκεια κατασκευης, ανακατασκευης ή επισκευης εκτος και να ολες οι εξωτερικες πορτες,παραθυρα και αλλα
ανοιγματα τους εχουν αποπερατωθει και οντως η ιδιοκτησια προστατευεται απο θυελλα - καταιγιδα - πλημμυρα.
8. Απο διεισδυση υδατων ( νερου ) μεσω οιασδηποτε οροφης και ανοιγματων,θυρων και παραθυρων τα οποια αφεθηκαν ανοιχτα ή
ειναι ελλατωματικα ( δεν παρεχουν σταγανοτητα )
9. Απο παλιρροικα κυματα επακολουθα σεισμου ( tsunami ) ειτε οχι.
10. Απο διαρρηξη ή διαρροη απο σωληνες και γενικα των εγκαταστασεων υδρευσης,αποχετευσης,κεντρικης θερμανσης, κλιματισμου.
11. Απο υπερχειληση δεξαμενων.
12. Απο υδατα τα οποια διερρευσαν ή εκτοξευθηκαν απο αυτοματη εγκατασταση κατασβεσεως πυρκαγιας ( sprinkler system )
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η εξαιρεση (3) δε θα ισχυει εφοσον το ασφαλισμενο κτιριο ή το ασφαλισμενο περιεχομενο του αρχικα υποστουν ζημια στην οροφη
ή στους τοιχους του απ'ευθειας απο σφοδρους ανεμους εντασεως τουλαχιστον 9 Μποφορ.Στην περιπτωση αυτη θα αναγνωρισθουν
μονο αυτες οι ζημιες στο περιεχομενο του κτιριου ή στην ασφαλισμενη ιδιοκτησια που προηλθαν απο χαλαζι ή χιονι τα οποια εχουν
εισελθει στο κτιριο απο τα ανοιγματα της οροφης,τοιχων που δημιουργηθηκαν απο την απευθειας δυναμη των προαναφερθεντων
κινδυνων.
2. Ο Ασφαλισμενος ή Ληπτης της Ασφαλισης οφειλει να λαβει ολα τα απαραιτητα μετρα και να ενδιαφερθει να κρατησει την
ασφαλισμενη ιδιοκτησια και το περιεχομενο της, εαν ασφαλιζεται, σε καλη κατασταση και συντηρηση.
Εφοσον το απαιτησουν οι περιστασεις θα πρεπει να ληφθουν και προσθετα μετρα ασφαλειας για την προληψη ζημιας εαν οποιοδηποτε
ελαττωμα παρουσιασθει στην ασφαλισμενη ιδιοκτησια.Ιδιαιτερα θα πρεπει να συντηρουνται οι οροφες και τα ανοιγματα των κτιριων.
3. Σε περιπτωση που ασφαλιζονται εμπορευματα αυτα θα πρεπει να ειναι τοποθετημενα οχι χαμηλοτερα απο το ελαχιστο οριο
των 13
εκατοστων απο το εδαφος και σε αποσταση τουλαχιστον 10 εκατοστα απο τα τοιχια της οικοδομης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΧΙΟΝΙ-ΧΑΛΑΖΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία / απώλεια στα
ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη άμεσα από χιονοπτωση, χαλαζοπτωση ή παγετο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρουνται απωλειες ή ζημιες :
1. Αντικειμένων τα οποία βρίσκονταν στην ύπαιθρο, κάτω από υπόστεγα,καθώς και ορόσημα,προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη,
μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες.
2. Αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π. χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών,
τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών των στύλων.
3. Από φθορά, παλαιότητα, πλημμελη συντηρηση ή κακοτεχνία του κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεων.
4. Σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα ή αλλά
ανοίγματά του έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από θύελλα και καταιγίδα.
5. Από διείσδυση υδάτων μέσω οιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή είναι
ελαττωματικά (δεν παρεχουν στεγανοτητα)
6. Από καθιζηση ή κατολισθηση
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλιζόμενη
ιδιοκτησία σε καλή κατάσταση. Εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη
ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.
2. Σε περιπτωση που ασφαλιζονται εμπορευματα θα πρεπει αυτα να ειναι τοποθετημενα οχι χαμηλοτερα απο το ελαχιστο οριο
των 13
εκατοστων απο το εδαφος και σε αποσταση τουλαχιστον 10 εκατοστα απο τα τοιχια της οικοδομης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαια διαρροη ή διαφυγη νερου απο σωληνωσεις ή διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος,
σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες :
1. σε ασφαλισμένη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις τριάντα
(30)
συνεχόμενες ημέρες.
2. από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
3. από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά.
4. που οφείλονται στη φυσική φθορά λόγω παλαιότητας των δεξαμενών, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων. Οπωσδηποτε δεν
καλυπτονται ζημιες απο διαρροη νερου που οφειλεται στην σταδιακη επιδεινωση, φθορα ή παλαιοτητα σιδηροσωληνων σε
εγκαταστασεις ανω των 20 ετων.
5. που οφείλονται στην οξείδωση σωληνώσεων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλιζόμενη
ιδιοκτησία σε καλή κατάσταση. Εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη
ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.
2. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 13 cm. από το έδαφος σε παλλέτες ή σε ράφια και σε αποσταση τουλαχιστον
10 εκατοστα απο τα τοιχια της οικοδομης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαια διαρροη ή διαφυγή υδάτων από σωληνώσεις ή διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες :
1. σε ασφαλισμένη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις τριάντα
(30)
συνεχόμενες ημέρες.
2. από νερά τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
3. που οφείλονται στη φυσική φθορά λόγω παλαιότητας των δεξαμενών, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων. Οπωσδηποτε δεν
καλυπτονται ζημιες απο διαρροη νερου που οφειλεται στην σταδιακη επιδεινωση, φθορα ή παλαιοτητα σωληνωσεων σε εγκαταστασεις
ανω των 20 ετων.
4. που οφείλονται στην οξείδωση σωληνώσεων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων.
5. που οφειλονται σε υπερχειλιση των φρεατιων ή των δεξαμενων της αποχετευσης
6. που οφείλονται σε έμφυτο ελάττωμα, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής των σωληνώσεων αποχέτευσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλιζόμενη
ιδιοκτησία σε καλή κατάσταση. Εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη
ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.
2. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 13 cm. από το έδαφος σε παλλέτες ή σε ράφια και σε αποσταση τουλαχιστον
10 εκατοστα απο τα τοιχια της οικοδομης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης

ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλωνεται και συμφωνειται οτι, παντα συμφωνα με τους Ορισμους, Γενικες Εξαιρεσεις, Γενικους Ορους/Διαταξεις, παρεκκλισεις και
Συμφωνιες αλλα κατα τροποποιηση παντος αντιθετου ορου του παροντος Ασφαλιστηριου (κατα την εκταση που δεν τροποποιουνται
δια του παροντος), το παρον Ασφαλιστηριο επεκτεινεται ωστε να καλυπτει τον Ασφαλισμενο ή Ληπτη της Ασφαλισης για ζημια στα
ασφαλισμενα αντικειμενα αμεσως προερχομενη συνεπεια, ή κατα τη διαρκεια στασεων, απεργιων, ανταπεργιων, οχλαγωγιων και
πολιτικων ταραχων. Η ισχυς του παροντος Ειδικου Ορου "Στασεων, Απεργιων, Οχλαγωγιων και πολιτικων ταραχων" δεν ακυρωνει
ουτε αναιρει με οποιοδηποτε τροπο και σε οποιοδηποτε μετρο την ισχυ της Γενικης εξαιρεσης 2.7 του Ασφαλιστηριου σχετικα με τις
απωλειες ή ζημιες απο τρομοκρατικες ενεργειες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτη η ασφαλιση δεν καλυπτει :
1. ζημια που ειναι συνεπεια ολικης ή μερικης παυσης της εργασιας, διακοπης ή παυσης οποιασδηποτε διαδικασιας ή λειτουργιας της
κανονικης δραστηριοτητας του Ασφαλισμενου στις ασφαλισμενες εγκαταστασεις
2. ζημια που προκαλειται απο μονιμη ή προσκαιρη στερηση της κυριοτητας του Ασφαλισμενου επι των ασφαλισμενων αντικειμενων
λογω κατασχεσης, επιταξης ή δημευσης απο οποιαδηποτε νομιμα εγκατεστημενη αρχη.
3. ζημια που προκαλειται απο μονιμη ή προσωρινη στερηση της χρησης υπο του Ασφαλισμενου οποιουδηποτε ακινητου λογω
παρανομης κατοχης του ακινητου απο οποιοδηποτε προσωπο
με την προϋποθεση ομως οτι η Εταιρια δεν απαλλασσεται για τις πιο πανω (2) και (3) περιπτωσεις εναντι του Ασφαλισμενου ή Ληπτη
της Ασφαλισης απο ευθυνη για φυσικη ζημια στα ασφαλισμενα αντικειμενα που γινεται πριν απο την στερηση της κυριοτητας ή της
χρησης ή κατα την διαρκεια της προσωρινης στερησης της χρησης.
4. επακολουθη ζημια ή ευθυνη οποιουδηποτε ειδους ή περιγραφης, οποιαδηποτε ποσα περαν απο το ποσο της αποζημιωσης των υλικων
ζημιων οπως αυτο καθοριζεται σ' αυτον τον Ειδικο Ορο.
5. ζημια που προκαλειται κατα ην διαρκεια κλοπης ή αποπειρας κλοπης
6. ζημια που προκαλειται σε σχεση με οποιοδηποτε κτιριο το οποιο ειναι κενο ή δεν χρησιμοποιειται.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το ανωτατο οριο αποζημιωσης ανα ζημιογονο γεγονος, οπως τυχον καθοριζεται στον πινακα ασφαλισης, εχει την εννοια του
περιορισμου του οριου αποζημιωσης για ολες τις απωλειες ή ζημιες, οι οποιες καλυπτονται απο τον ειδικο ορο, κατα την διαρκεια των
168 διαδοχικων ωρων απο τη στιγμη της επελευσης του ζημιογονου γεγονοτος
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλωνεται και συμφωνειται οτι αφαιρουνται απο την Γενικη Εξαιρεση αρ.2.7 και δεν εχουν ισχυ για το παρον ασφαλιστηριο οι λεξεις
"Τρομοκρατια (ή Τρομοκρατικες Ενεργειες)". Για τους σκοπους του παροντος Ασφαλιστηριου η Γενικη Εξαιρεση αρ.2.7 θα ισχυει με
την κατωτερω συμπληρωση :
Σε οποιαδηποτε απαιτηση, αγωγη, δικη ή αλλη διαδικασια οπου ο Ασφαλισμενος ισχυριζεται οτι εξαιτιας της παρουσας εξαιρεσης
καποια ζημια δεν καλυπτεται απο το παρον Ασφαλιστηριο, το βαρος της αποδειξης οτι η εν λογω ζημια καλυπτεται, θα φερει ο
Ασφαλιζομενος.
Επομενως η επελευση καποιου απο τους καλυπτομενους με το παρον ασφαλιστηριο κινδυνους, εστω και αν οφειλεται σε
Τρομοκρατικη Ενεργεια οπως αυτη οριζεται στο παρον ασφαλιστηριο, θα παρεχει δικαιωμα αποζημιωσης.
Ο Ασφαλιστης διατηρει το δικαιωμα ακυρωσης της παρουσης καλυψης οποτεδηποτε για λογους που αφορουν ενδεικτικα την πολιτικη
του σε σχεση με τον συγκεκριμενο κινδυνο ή τεχνικες αναγκες του καθως και σε ολες τις περιπτωσεις που προβλεπονται απο τον νομο
και το παρον Ασφαλιστηριο. Η ακυρωση γινεται με σχετικη γραπτη ειδοποιηση στον Ληπτη της Ασφαλισης στην τελευταια γνωστη
διευθυνση του τελευταιου. Τα αποτελεσματα της ακυρωσης επερχονται με την παροδο τριαντα (30) ημερων απο τοτε που θα περιελθει
στον Ληπτη της ασφαλισης η σχετικη ειδοποιηση.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ουδεμια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Ορούς / Διατάξεις, παρεκκλίσεις και
Ειδικές Συμφωνίες άλλα κατά τροποποίηση παντός αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστήριου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης
για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα ή ενέργεια που
διαπράττεται κακόβουλα από τρίτα προς τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης πρόσωπα (παρ.3.3.9. των Γενικών Διατάξεων των
Όρων)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες:
1.που προέρχονται από έκρηξη
2.απο κακόβουλες ενέργειες που έλαβαν χώρα:
α) κατά την διάρκεια ή με σκοπό την ληστεία ή κλοπή μετά από διάρρηξη ή απόπειρα αυτών
β) σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται.
3.που προξενήθηκαν από τρίτους στους οποίους είχε εκμισθωθεί ή παραχωρήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του ακινήτου.
4.που προξενήθηκαν από μέλη της οικογένειας του Ασφαλισμένου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμία
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
Α ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία σε κάθε είδους μηχανές,
συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από φωτιά που δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο αντικείμενο και η
οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση,
κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφαλείας που οφείλεται σε οποιανδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του άμεσου
κεραυνού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται σε φυσική φθορά των στοιχείων του αντικειμένου όπου εκδηλώνεται το βραχυκύκλωμα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το ασφαλιστικό ποσό είναι ίσο με την αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ασφαλιστικού κινδύνου και την συνολική αξία των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων της μηχανής ή συσκευής όταν είναι σαφής ο σχετικός διαχωρισμός. Εάν ο διαχωρισμός δεν
είναι σαφής τότε το ασφαλιστικό ποσό είναι ίσο με την συνολική αξία της μηχανής ή συσκευής.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΘΡΑYΣΗ YAΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τυχαια ή οφειλομενη σε υπαιτιοτητα τριτων θραύση εξωτερικών υαλοπινάκων
της οικοδομής σε τιμή αντικατάστασης με ίδιου πάχους και τύπου υαλοπίνακα πλέον των εξόδων τοποθέτησής τους.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα ασφάλιση, εκτος των Γενικων Εξαιρεσεων (τμημα 2), δεν ισχύει για απώλεια ή ζημία
1. που προκαλούνται στους υαλοπίνακες πριν ή κατά την τοποθέτησή τους ή κατά την μεταφορά τους.

2. που προκαλειται στους υαλοπίνακες κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, στα παράθυρα ή στους ίδιους τους
υαλοπίνακες / καθρέφτες καθώς και κατά την διάρκεια επισκευών, επεκτάσεων και μεταβολών στο ασφαλιζόμενο κτίριο.
3. που οφείλεται σε λανθασμένη τοποθέτηση των υαλοπινάκων.
4. στα πλαισια ή και στους σκελετους. Επισης για εξοδα αφαιρεσης ή αντικαταστασης πλαισιων η/και σκελετων.
5. σε αντικειμενα, που συνεβη κατα τη διαρκεια της καταστροφης του υαλοπινακα ή στη διαρκεια αντικαταστασης του.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται
δια του παρόντος), το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για Αστική
Ευθύνη σε περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους μέχρι του ασφαλισμένου ποσού Αστικής Ευθύνης
για υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε αυτούς συνεπεία πυρκαϊάς από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα για την οποία ευθύνεται ο
ασφαλισμένος ως κύριος νομέας, ή από οποιαδήποτε αιτία κάτοχος ή / και χρηστής των ασφαλισμένων χώρων που στεγάζεται η
επιχείρηση ή κατοικία του. Στο ασφαλιζόμενο ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις που προστίθενται και επαυξάνουν το
κύριο ποσό της οφειλής του ασφαλιζόμενου έναντι του τρίτου όπως είναι ενδεικτικά, φόροι, τέλη ή άλλα δημόσια βάρη, τόκοι,
δικαστικά έξοδα ή εξώδικες δαπάνες πάσης φύσεως κ.λ.π. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει
αποζημίωση ή τμήμα αυτής πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του ασφαλισμένου, Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης παρέχεται
έναντι τρίτων. Σαν τρίτοι δεν θεωρούνται οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και τα πρόσωπα που συγκατοικούν, ελέγχονται,
εποπτεύονται ή έχουν σχέση προστησης με τον συμβαλλόμενο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες και τις σχετικές κατά του ασφαλιζομένου απαιτήσεις που, κατά οποιοδήποτε τρόπο και
έκταση, προέρχονται, στηρίζονται ή πηγάζουν :
1. από συμβατικές υποχρεώσεις εκ συμβάσεων, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο ασφαλιζόμενος.
2. από ενέργειες ή παραλείψεις του ασφαλισμένου ή των υπό αυτού προστεθεντων προσώπων, εάν και καθόσον αυτές έγιναν από
δόλο
(έστω και ενδεχόμενο δόλο) ή από βαριά αμέλεια ή οποιουδήποτε από τους προστεθέντες.
3. από διαφυγόν κέρδος (από θετική ή αρνητική ζημία) οποιασδήποτε φύσης,
4. από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης, που συνέβησαν ή υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης
και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά ένεκα της φύσης αυτών) στον ασφαλιζόμενο.
5. από οποιαδήποτε μόλυνση τρίτων ή προσβολή κτιρίων ή άλλων κατασκευών ή του νερού του εδάφους ή της ατμόσφαιρας άμεσα ή
έμμεσα προξενούμενη από την μόλυνση ή προσβολή. Επίσης δεν καλύπτεται το κόστος καθαρισμού ή απομάκρυνση αυτών των
μολυσματικών ουσιών.
6. σωματικές βλάβες τρίτων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ασφαλιζόμενος /λήπτης της ασφάλισης με ποινή έκπτωσης του δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα κάλυψη,
υποχρεούται:
1. να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης ή σε υπόσχεση τέτοιας πληρωμής ή σε ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής
υποχρέωσης ή σε σχετική προσφορά ή σε αναγνώριση υποχρέωσης, κλπ, προς οποιονδήποτε υπέστη υλική ζημία, χωρίς την έγγραφη,
σαφή και ειδική συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρίας.
2. Να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την ασφαλιστική εταιρία για κάθε εξώδικη ή δικαστική ενέργεια οιουδήποτε τρίτου, ο οποίος
ισχυρίζεται ότι έχει απαίτηση και να διεξάγει κάθε σχετική δίκη με δαπάνη της εταιρίας, εφόσον αυτή δεν επιλέγει να αναλάβει η ίδια
διεξαγωγή της δίκης επ' ονόματί του.
3. να βοηθά την εταιρία με κάθε νόμιμο και κατάλληλο μέσο κατά τη διεξαγωγή τυχόν δίκης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης

ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις (ιδιαίτερα μελετήστε από τις Γενικές
Εξαιρέσεις την παρ. 2.6, δηλαδή τα μη ασφαλίσιμα αντικείμενα), Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά
τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του ασφαλιστηρίου αυτού (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν
ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης για:
Υλικές ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ
ΚΑΠΝΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία / απώλεια
ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη άμεσα από άμεση επίδραση καπνού που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά
εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεως, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.

στα
από

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ζημίες στο ασφαλιζόμενο περιεχόμενο ή / και στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, μέχρι του ποσού
των € 3.000.ή μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξαιτίας κλοπής ή απόπειρας κλοπής με είσοδο ή έξοδο από το εν
λόγω κτίριο, με βίαια και δυναμικά μέσα και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή
εξόδου. Σε περίπτωση που κατά την επέλευση του κινδύνου το κτίριο ασφαλίζεται με ιδιαίτερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
τις ζημίες των κτιριακών εγκαταστάσεων συνεπεία κλοπής, ο σφαλιστής δεν θα ευθύνεται παρά μόνο για τις ζημίες που θα
υπερβαίνουν το ποσό της αποζημίωσης που ο ασφαλιστής του κτιρίου θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε συναφθεί το
παρόν ασφαλιστήριο.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την ασφαλισμένη περιουσία που υπέστη απώλεια ή ζημία.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ
ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλωνεται και συμφωνειται οτι παντα συμφωνα με τους ορισμους, γενικες εξαιρεσεις, γενικους ορους/διαταξεις και ειδικες συμφωνιες
αλλα κατα τροποποιηση παντος αντιθετου ορου του παροντος ασφαλιστηριου (κατα την εκταση που δεν τροποποιουνται δια του
παροντος), το παρον ασφαλιστηριο επεκτεινεται ωστε να καλυπτει τον Ασφαλισμενο ή Ληπτη της Ασφαλισης για ζημια στα
ασφαλισμενα αντικειμενα αμεσως προερχομενη απο :
καθιζηση απο καλυπτομενο κινδυνο δια του παροντος ασφαλιστηριου συμβολαιου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλιζόμενης οικοδομής.
2. απωλειας εισοδηματος ή οποιασδηποτε εμμεσης και/ή αποθετικης ζημιας
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.H μελέτη και η ανέγερση της ασφαλιζόμενης οικοδομής έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά

την

ημερομηνία της εν ισχυ αδειας της οικοδομης ή κατασκευης της. Σε περίπτωση τροποποιήσεων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο
αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε κατά τον χρόνο της τροποποίησης.
2. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να συντηρεί περιοδικά την ασφαλιζόμενη οικοδομή σε όλη την
διάρκεια της ασφάλισης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ουδεμια
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηλωνεται και συμφωνειται οτι παντα συμφωνα με τους ορισμους, γενικες εξαιρεσεις, γενικους ορους/διαταξεις και ειδικες συμφωνιες
αλλα κατα τροποποιηση παντος αντιθετου ορου του παροντος ασφαλιστηριου (κατα την εκταση που δεν τροποποιουνται δια του
παροντος), το παρον ασφαλιστηριο επεκτεινεται ωστε να καλυπτει τον Ασφαλισμενο ή Ληπτη της Ασφαλισης για ζημια στα
ασφαλισμενα αντικειμενα αμεσως προερχομενη απο :
κατολισθηση απο καλυπτομενο κινδυνο δια του παροντος ασφαλιστηριου συμβολαιου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλιζόμενης οικοδομής.
2. απωλειας εισοδηματος ή οποιασδηποτε εμμεσης και/ή αποθετικης ζημιας
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.H μελέτη και η ανέγερση της ασφαλιζόμενης οικοδομής έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την
ημερομηνία της εν ισχυ αδειας της οικοδομης ή κατασκευης της. Σε περίπτωση τροποποιήσεων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο
αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε κατά τον χρόνο της τροποποίησης.
2. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να συντηρεί περιοδικά την ασφαλιζόμενη οικοδομή σε όλη την
διάρκεια της ασφάλισης.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ουδεμια
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημία / απώλεια στην
ασφαλιζόμενη οικοδομή προερχόμενη
από πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες.
Η κάλυψη αυτή πέραν των ζημιών της ασφαλιζόμενης οικοδομής καλύπτει και το κόστος απομάκρυνσης των δέντρων, ηλεκτρικών ή
τηλεφωνικών στύλων τα οποία επέπεσαν επ΄ αυτής και επιβάρυναν τον ασφαλιζόμενο/λήπτη της ασφάλισης.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι τo κόστος απομάκρυνσης των δέντρων &/ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων δεν μπορεί να υπερβεί
για οποιοδήποτε λόγο το ποσό των € 1.000.-το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή σε Α΄Κίνδυνο κατά
γεγονός.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται ζημίες που θα προκληθούν κατά την διάρκεια ή συνεπεία της κοπής ή του κλαδέματος των δέντρων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α) Σε περιπτωση ζημιας που επιδεχεται επισκευη, υπολογιζεται το συνολικο ποσο των εξοδων επισκευης με καινουρια υλικα κατα την
στιγμη του ατυχηματος χωρις οποιαδηποτε μειωση.
β) Σε περιπτωση καλυπτομενης ζημιας που δεν επιδεχεται επισκευη, υπολογιζεται η αξια αντικαταστασης με καινουρια των

Ασφαλιζομενων αντικειμενων που επαθαν ζημια κατα την στιγμη του ατυχηματος. Εαν το αντικειμενο που καταστραφηκε δεν ειναι
δυνατο στην πραξη να αντικατασταθει με αλλο πανομοιοτυπο με αυτο, ως αξια αντικαταστασης για τον υπολογισμο της αποζημιωσης
λαμβανεται η αξια ενος παρεμφερους κατα το δυνατον αντικειμενου, της αυτης αποδοσης και η αξια αυτη μειωνεται κατα το ποσο της
αγοραιας αξιας των υπολειμματων των αντικειμενων που αντικατασταθηκαν, κατα την στιγμη του ατυχηματος.
γ) Οσον αφορα το περιεχομενο, σε περιπτωση που το αντικειμενο επαθε ζημια, αποτελει τμημα/κομματι πληρους σειρας ή ζευγους
αντικειμενων, η αποζημιωση που οφειλεται απο την Εταιρια, περιοριζεται αποκλειστικα και μονο μεχρι την αξια επισκευης ή
αντικαταστασης του συγκεκριμενου τμηματος/κομματιου, ακομα και αν αυτο δεν ειχε αποτιμηθει χωριστα. Αποκλειεται καθε απαιτηση
για μειωση της αξιας της σειρας ή του ζευγους στο οποιο ανηκε το τμημα/κομματι που επαθε την ζημια, λογω της επισκευης του ή
μειωσης του αριθμου των τεμαχιων απο τα οποια αποτελειται καθε σειρα ή ζευγος.
Αν απο τις εκτιμησεις που εγιναν προκυψει οτι οι αξιες αντικαταστασης, των αντικειμενων κατα την στιγμη του ατυχηματος,
αφαιρουμενου ενος ποσου για την φυσικη φθορα και υποτιμηση των αντικειμενων που δεν ασφαλιζονται σε αξια αντικαταστασης ειναι
μεγαλυτερες απο τα αντιστοιχα ασφαλιζομενα ποσα, τοτε εχουν εφαρμογη οι διαταξεις περι υπασφαλισης του αρθρου 17 του Νομου
2496/97.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιση σε αξια αντικαταστασης δεν ισχυει για αντικειμενα πρακτικα αχρηστα, ειτε λογω παλαιοτητας, ειτε λογω χρησιμοποιησης
για την ιδια εργασια νεων τεχνολογικων μεθοδων, ενω δεν καλυπτει το κοστος μιας ειδικης ανακατασκευης αυτων. Επισης δεν ισχυει η
ασφαλιση σε αξια αντικαταστασης για τα ενδυματα, υποδηματα και τον οικιακο ρουχισμο.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για τα έκτακτα έξοδα που θα
γίνουν με έγκριση της Εταιρίας για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων
(κτίρια, μηχανήματα και λοιπά αντικείμενα) που εβλάβησαν ή κατεστράφησαν συνεπεία ενός ή περισσοτέρων από τους καλυπτόμενους
από το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνους, με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που επήλθε.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες :
1. Για εκκαθάριση συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός του οικοπέδου όπου ευρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα που έπαθαν την
ζημία.
2. Που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας μη ασφαλισμένης με το παρόν Ασφαλιστήριο.
3. Που θα προκύψουν από μόλυνση των ασφαλισμένων ή / και την μετάδοση της μόλυνσης σε αντικείμενα τρίτων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ουδεμια
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συμφωνα με τον πινακα ασφαλισης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α) ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Για καθε διαταξη του περιεχομενου της Ασφαλιστικης Συμβασης η οποια θα μπορουσε ενδεχομενως να θεωρηθει παρεκκλιση της
απο την Προταση Ασφαλισης ή απο οποιοδηποτε αλλο σχετικο εγγραφο, ο Ληπτης της Ασφαλισης εχει δικαιωμα εναντιωσης. Το
δικαιωμα αυτο ασκειται με την εκ μερους του Ληπτη της Ασφαλισης συμπληρωση και αποστολη στα κεντρικα γραφεια της
Εταιριας του συνημμενου εντυπου Υποδειγματος Α’ Δηλωσης Εναντιωσης , αποκλειστικα και μονο με συστημενη επιστολη,
εντος ενος (1) μηνος απο την παραδοση της Ασφαλιστικης Συμβασης σ΄αυτον.
Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Γινεται αναφορα οτι παραδοθηκαν στο Ληπτη της Ασφαλισης:
1. Τα προβλεπομενα απο τον Νομο πληροφοριακα στοιχεια με εντυπο, κατα την υποβολη της Προτασης Ασφαλισης και
2. Οι Γενικοι και Ειδικοι Οροι κατα την παραδοση του Ασφαλιστηριου
Η μη παραδοση οποιουδηποτε απο αυτα δινει στο Ληπτη της Ασφαλισης δικαιωμα εναντιωσης στην Ασφαλιστικη Συμβαση , το
οποιο ασκειται με τον ιδιο τροπο που περιγραφεται πιο πανω και με βαση το συνημμενο Υποδειγμα Β’ μεσα σε προθεσμία
δεκατεσσαρων (14) ημερων απο την παραλαβη της Ασφαλιστικης Συμβασης.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εαν η Ασφαλιστικη Συμβαση εχει διαρκεια μεγαλυτερη του ενος (1) ετους ο Ληπτης της Ασφαλισης δικαιουται για λογους
ανεξαρτητους απο τους ανωτερω, να υπαναχωρησει απ αυτην εντος δεκατεσσαρων (14) ημερων απο την παραδοση του
Ασφαλιστηριου σε αυτον. Το δικαιωμα ασκειται με την εκ μερους του Ληπτη της Ασφαλισης εγγραφη δηλωση που στελνεται
αποκλειστικα και μονο με συστημενη επιστολη προς τα κεντρικα γραφεια της Εταιριας .
Δ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περιπτωση που ο ληπτης της Ασφαλισης ασκησει oποιοδηποτε απο τα παραπανω δικαιωματα Εναντιωσης η Υπαναχωρησης, η
Ασφαλιστικη Συμβαση ακυρωνεται απο την εναρξη της, αμεσως και αυτοματα απο την ημερομηνια παραδοσης
στο ταχυδρομειο
της προαναφερομενης συστημενης επιστολης ή του εντυπου της Εναντιωσης και θεωρειται σαν μην εχει ποτε εκδοθει .
Διευκρινιζεται οτι το δικαιωμα εναντιωσης η υπαναχωρησης δεν μπορει να ασκηθει αν, μεχρι την περιελευση στα κεντρικα
γραφεια της Εταιριας της συστημενης επιστολης, εχει δηλωθει ζημια βασει του Ασφαλιστηριου, για επελθοντα ασφαλιστικο
κινδυνο

