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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ AΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ "SECURE SOLAR"

Τα παρακάτω αποτελούν τους όρους αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Άρθρο 1  -  ΟΡΙΣΜΟΙ

Όπου εμφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, θα έχουν την παρακάτω 
έννοια :

1.1. Ασφαλιστές  
Η Lloyd’s Insurance Company S.A., όπως αυτή πλήρως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης αυτού του  Ασφαλιστηρίου και 
την οποία δεσμεύει η ΚΡΟΜΑΡ.

1.2. Εταιρία
Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών ΕΠΕ (CROMAR Insurance Brokers Ltd), που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως 
ανταποκριτής (Coverholder) των Ασφαλιστών.

1.3. Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος)
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 βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη 
φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Aσφαλιζόμενο. 

1.4. Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπέρ του oποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη και κατονομάζεται στο παρόν 
Ασφαλιστήριο. Ειδικά για τον καλυπτόμενο κίνδυνο Προσωπικού Ατυχήματος, Ασφαλιζόμενοι θα θεωρούνται και τα μέλη της 
οικογένειάς του που κατοικούν μαζί του. 

1.5. Δικαιούχος του ασφαλίσματος
Είναι το άτομο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα σε περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.  Αν δεν 
αναφέρεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Δικαιούχος είναι ο Ασφαλιζόμενος.

1.6. Ασφαλιστικό Συμφέρον
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόμενο / Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο, με την οποία ο 
Ασφαλιζόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης, θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης.

1.7. Ασφαλιστικός Kίνδυνος
Το περιστατικό ή ζημιογόνο γεγονός (ζημιά) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόμενο ζημιά και που περιλαμβάνεται στο 
Πιστοποιητικό Ασφάλισης και στους παρόντες όρους ως εξαιρούμενo.

1.8. Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο)
Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση καθώς και τις ειδικές συμφωνίες, μεταξύ του Λήπτη της 
Ασφάλισης και των Ασφαλιστών.
Στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αναγράφονται ως ελάχιστο, τα στοιχεία των Συμβαλλομένων και του 
Δικαιούχου (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο), η διάρκεια της παρεχόμενης κάλυψης, το είδος του κινδύνου για τον οποίο 
παρέχεται η κάλυψη, οι τυχόν συμφωνηθείσες μεταξύ των συμβαλλομένων εξαιρέσεις (εκτός των προβλεπόμενων από τον 
νόμο), τα ανώτατα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, τα ασφάλιστρα, το δίκαιο που διέπει τη 
σύμβαση (αν αυτό δεν είναι το Ελληνικό) και ο τόπος και χρόνος έκδοσής του. Επίσης αναφέρονται οι περιγραφές των 
ασφαλιζόμενων αντικειμένων, τυχόν ειδικές συμφωνίες / προϋποθέσεις και γενικά ο,τιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση που 
παρέχεται με αυτό.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες κλπ. αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, υπερισχύουν των 
Γενικών ή / και των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν.
Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν έχει καμία ισχύ εάν δε φέρει την υπογραφή της Εταιρίας.

1.9. Πρόσθετες Πράξεις
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν μια μεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά τη διάρκεια  της ασφάλισης.

1.10. Περίοδος ασφάλισης
Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και για το οποίο ο 
Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο. 

1.11. Ασφαλιζόμενο Ποσό / Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζημίωση για όλη τη περίοδο ασφάλισης συνεπεία επέλευσης ενός ή 
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περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί το ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε ένα από τα 
αντικείμενα ασφάλισης, καθώς και το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό/όριο ευθύνης όπως αυτά αναγράφονται στην πρώτη 
σελίδα του Πιστοποιητικού Ασφάλισης, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό αναφέρεται ρητά.

1.12. Πίνακας Ασφάλισης
Ο Πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι καλυπτόμενες διευθύνσεις κινδύνου, τα καλυπτόμενα αντικείμενα, οι 
διάφορες καλύψεις καθώς και τα Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια (εκτός όσων αναγράφονται ειδικά ανά παρεχόμενη κάλυψη)/  όρια 
ευθύνης, που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο.

1.13. Ασφαλιζόμενα αντικείμενα
H Φωτοβολταϊκή μονάδα, ήτοι:
· Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες
· Οι  μετατροπείς τάσης
· Ο παρελκόμενος εξοπλισμός (π.χ. μετασχηματιστές, λοιπός ηλεκτρονικός και οικοδομικός εξοπλισμός περιλαμβανόμενης 
της τυχόν περίφραξης και παρακολουθήματα περιλαμβανόμενων των μέτρων ασφαλείας κ.λ.π)

1.14. Διεύθυνση Κινδύνου
Ο τόπος ή οι τόποι στους οποίους βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.  Τα κινητά ασφαλισμένα αντικείμενα καλύπτονται 
με την ρητή προϋπόθεση ότι βρίσκονται μόνο εντός των κτιρίων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης.

1.15. Ζημιά
Κάθε απρόβλεπτη και ξαφνική υλική ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, που είναι αποτέλεσμα επέλευσης Ασφαλιστικού 
Kινδύνου και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός 
το οποίο έχει προέλθει από αιτία η οποία  καλύπτεται ρητά ή δεν εξαιρείται ρητά από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο όρος Zημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή ολική απώλεια, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων, ενώ αυτά είναι:

- έτοιμα προς εμπορική λειτουργία, στην περίπτωση των πρόσφατα εγκατεστημένων μόλις ξεκινήσουν να λειτουργούν και η 
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, ή

- σε εργασία ή σε αδράνεια (παύση) ή αποσυναρμολογημένα με σκοπό τον καθαρισμό, λεπτομερή εξέταση ή μετατόπιση 
μέσα στις εγκαταστάσεις ή στην πορεία της επανασυναρμολόγησής τους, ή

- στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης

1.16. Ασφάλισμα (ή αποζημίωση)
Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει από την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και σημαίνει είτε την 
αποζημίωση σε χρήμα, είτε την αποκατάσταση της ζημιάς.

1.17. Απαλλαγή
Το τμήμα της αποζημίωσης με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του 
ασφαλίσματος (αποζημίωσης).  

1.18 Ετήσιο Mικτό Κέρδος  
Το ποσό κατά το οποίο το άθροισμα της αξίας του κύκλου εργασιών και της αξίας του αποθέματος ‘’λήξης χρήσης’’ 
υπερβαίνει το άθροισμα της αξίας του αποθέματος ‘’έναρξης χρήσης’’ και του ποσού των καθορισμένων λειτουργικών 
δαπανών. Οι αξίες των αποθεμάτων ‘’ έναρξης ‘’ και  ‘’λήξης χρήσης’’ θα διαπιστωθούν σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές 
μεθόδους του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, θα λαμβάνονται δε υπόψη δεόντως οι αποσβέσεις καθώς και θα 
αφαιρούνται τυχόν εισφορές ή φόροι που εφαρμόζονται άμεσα στον κύκλο εργασιών καθώς και των αναλογούντων 
μεταβλητών δαπανών.

1.19 Καθορισμένες λειτουργικές δαπάνες
Οι παρακάτω μεταβλητές  δαπάνες λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου 
που δεν ασφαλίζονται με το παρόν Ασφαλιστήριο:

- Φόρος προστιθέμενης Αξίας
- Αγορές (μείον ληφθείσες εκπτώσεις)
- Δαπάνες μεταφοράς, συσκευασίας και ναύλων
- οποιεσδήποτε άλλες μεταβλητές δαπάνες

1.20 Κύκλος Εργασιών
Τα ποσά (μείον παρασχεθείσες εκπτώσεις) που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για τα 
εμπορεύματα που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου / Policy No  :

Ανταποκριτές Lloyd's

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
LMA3137S (20/10/2015)

CSL 1.2/04.20



CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's

e-mail: info@cromar.gr
http://www.cromar.grTax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028

επιχειρηματικής δραστηριότητάς του στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων

1.21 Περίοδος Αποζημίωσης και Χρονική Απαλλαγή
Το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το όριο της περιόδου αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, με 
έναρξη τη χρονική στιγμή επέλευσης του ατυχήματος και κατά τη διάρκεια του οποίου  και λόγω αυτού επηρεάζονται τα 
αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση υποβολής 
απαίτησης που θα καλύπτεται από το Τμήμα ΙΙ η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το ποσό της απώλειας που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια της χρονική απαλλαγής, που αρχίζει από τη χρονική στιγμή της διακοπής ή παρεμπόδισης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου.

1.22 Ποσοστό Μικτού Κέρδους
Το ποσοστό μικτού κέρδους που επιτεύχθηκε επί του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αμέσως πριν 
την ημερομηνία του ατυχήματος, στο οποίο θα γίνουν όσες προσαρμογές κριθούν αναγκαίες για να ληφθούν υπόψη η 
οικονομική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου και οι μεταβολές ή ειδικές 
περιστάσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του πριν ή μετά το ατύχημα ή που θα είχαν επηρεάσει τη 
δραστηριότητα αυτή, αν δεν είχε συμβεί το ατύχημα, ώστε το προσαρμοσμένο ποσοστό μικτού κέρδους να αντιπροσωπεύει 
κατά τον πλησιέστερο και εύλογο τρόπο τα αποτελέσματα που θα είχαν επιτευχθεί αν δεν συνέβαινε το ατύχημα, κατά το 
αμέσως μετά από αυτό χρονικό διάστημα
1.23 Συνήθης Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών κατά το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την ημερομηνία επέλευσης του 
ατυχήματος, που αντιστοιχεί στην περίοδο αποζημίωσης, στο οποίο θα γίνουν όσες προσαρμογές κριθούν αναγκαίες για να 
ληφθούν υπόψη η οικονομική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου και οι 
μεταβολές ή ειδικές περιστάσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του πριν ή μετά το ατύχημα ή που θα 
είχαν επηρεάσει τη δραστηριότητα αυτή, αν δεν είχε συμβεί το ατύχημα, ώστε το προσαρμοσμένο ποσοστό μικτού κέρδους 
να αντιπροσωπεύει κατά τον πλησιέστερο και εύλογο τρόπο τα αποτελέσματα που θα είχαν επιτευχθεί, αν δεν συνέβαινε το 
ατύχημα, κατά το αμέσως μετά το ατύχημα χρονικό διάστημα.         

1.24 Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών που θα μπορούσε να επιτύχει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος εάν δεν συνέβαινε το ατύχημα, κατά 
την διάρκεια των δώδεκα μηνών αμέσως πριν είτε την ημερομηνία που η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επηρεάζεται πια, 
είτε με την λήξη της περιόδου αποζημίωσης, όποιο από τα δύο πραγματοποιηθεί πρώτο.

1.25 Νομικά Έξοδα

Το σύνολο των εξόδων που πληρώθηκαν με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για την εκπροσώπηση του Συμβαλλόμενου και 
Ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής και αφορούν άμεσα στην αντίκρουση / 
ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων έναντι του Ασφαλισμένου για ζημιά που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. Τα νομικά 
έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) συμπεριλαμβάνονται στα όρια ευθύνης της Εταιρίας 
που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 
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Άρθρο 2  -  ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Το παρόν ασφαλιστήριο πιστοποιεί ότι υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλιζόμενο 
στην Εταιρία του συμφωνημένου ασφαλίστρου το οποίο καθορίζεται, στον Πίνακα Ασφάλισης ή της πρώτης δόσης αυτού 
(εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή) και υπό την ρητή επιφύλαξη των εξαιρέσεων, Γενικών και Ειδικών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν ή των βάσει αυτού προσθέτων πράξεων, οι Ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον Λήπτη της 
ασφάλισης/Ασφαλιζόμενο, κατά τον τρόπο και έκταση που ορίζεται παρακάτω για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη 
φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα περιγραφόμενα, στον Πίνακα Περιουσιακά Στοιχεία (ή μέρους αυτών) που συνεπάγεται 
ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης τους, ενώ αυτά ευρίσκονται στις διευθύνσεις κινδύνου που αναφέρονται στον Πίνακα 
Ασφάλισης, και οφείλεται σε αιτίες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λανθασμένο/ ελαττωματικό σχεδιασμό, 
ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή συντήρησης), ελαττώματα χύτευσης, λάθη 
εργαστηρίου ή συναρμολόγησης (μονταρίσματος), αδεξιότητα, απροσεξία, αμέλεια ή έλλειψη επιτηδειότητας, απόσπαση 
(απόσχιση) λόγω φυγόκεντρου δύναμης, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός 
τόξου, φυσική έκρηξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία δεν εξαιρείται ρητά παρακάτω, ώστε να απαιτείται επισκευή 
ή αντικατάσταση.  

Ανεξάρτητα από τυχόν σχετική εξαίρεση ή αντίθετη πρόβλεψη στο παρόν ασφαλιστήριο, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται 
ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους Συμπληρωματικούς κινδύνους 
Πυρός οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης.  

ΤΜΗΜΑ ΙΙ -ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ
Aνεξάρτητα από τυχόν εξαίρεση ή αντίθετη πρόβλεψη στο παρόν ασφαλιστήριο και με τη ρητή προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε 
ισχύ η κάλυψη υλικών ζημιών σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την 
Απώλεια Κερδών, σύμφωνα με τον αντίστοιχους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 (Ορισμοί),  για την διάρκεια της 
περιόδου  αποζημίωσης, η οποία ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης, συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημίας λόγω διακοπής η 
παρεμπόδισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου στις διευθύνσεις κινδύνου που αναφέρονται στον 
Πίνακα Ασφάλισης, η οποία θα οδηγήσει σε διακοπή η παρεμπόδιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ.

Άρθρο 3  -  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

1. Καθορισμός Ασφαλιζόμενου Ποσού
Βασική προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θεωρείται ότι, το ασφαλιζόμενο ποσό είναι ίσο προς την αξία 
αντικατάστασης των ασφαλισμένων αντικειμένων με καινούργια του ίδιου είδους και της ίδιας ικανότητας, το οποίο σημαίνει, 
ότι η αξία αντικατάστασης περιλαμβάνει ναύλο (μεταφορικά), φόρους και τελωνειακούς δασμούς, εάν υφίσταται περίπτωση 
καταβολής, και το κόστος ανέγερσης συναρμολόγησης (μοντάρισμα). Εάν το ασφαλιζόμενο ποσό είναι μικρότερο εκείνου το 
οποίο έπρεπε να καλυφθεί ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο την αναλογία του επί της ζημιάς πού προκύπτει από την σχέση 
(λόγο) του ασφαλιζομένου ποσού προς το ποσό για το οποίο θα έπρεπε να ήταν ασφαλισμένο. 

Τα ασφαλιζόμενα ποσά αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και θα πρέπει κατά τον προσδιορισμό τους 
να ληφθεί υπόψη ο αντίστοιχος ορισμός ‘’Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα’’ στο παραπάνω άρθρο 1 (Ορισμοί) του παρόντος.

2. Υπολογισμός Αποζημίωσης
α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζημιές σε ασφαλιζόμενο/α αντικείμενο/α μπορούν να αποκατασταθούν, οι Ασφαλιστές θα 
καταβάλουν τις δαπάνες, οι οποίες αναγκαστικά απαιτούνται για την αποκατάσταση του/ων μηχανήματος/μηχανημάτων  πού 
έχει/ουν υποστεί βλάβη στην κατάσταση λειτουργίας στην οποία βρισκόταν πριν από την επέλευση του ζημιογόνου 
γεγονότος και επιπλέον τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης που δαπανήθηκαν για διενέργεια των 
επισκευών όπως και τα συνήθη μεταφορικά προς και από το συνεργείο επισκευών και τυχόν τελωνειακούς δασμούς και 
φόρους στην έκταση που οι δαπάνες αυτές συμπεριλήφθηκαν στο ασφαλιζόμενο ποσό. 

Εάν οι επισκευές εκτελεσθούν σε συνεργείο κυριότητας του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλιζόμενου, ο Ασφαλιστής θα 
καταβάλει το κόστος των υλικών και ημερομισθίων που απαιτούνται για την επισκευή, πλέον ενός λογικού ποσοστού για 
κάλυψη των γενικών εξόδων. Δεν παρέχεται έκπτωση λόγω υποτίμησης των αντικαθισταμένων μερών, αλλά θα υπολογίζεται 
η αξία των διασωθέντων. Εάν η δαπάνη επισκευών, όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται παραπάνω, είναι ίση ή υπερβαίνει 
την πραγματική αξία του μηχανήματος αμέσως πριν από την επέλευση της ζημιάς, ο διακανονισμός θα διενεργείται όπως 
προβλέπεται από την παράγραφο β πού ακολουθεί.

β) Σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής ενός ασφαλιζομένου αντικειμένου, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν την αμέσως πριν 
από την απώλεια πραγματική αξία του, περιλαμβανομένων των δαπανών για συνήθη μεταφορικά, συναρμολόγηση και 
τελωνειακούς δασμούς, αν υφίστανται, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές συμπεριλήφθηκαν στο ασφαλισμένο ποσό. 
Η πραγματική αυτή αξία υπολογίζεται μετά από αφαίρεση της αναγκαίας υποτίμησης από την αξία αντικατάστασης του 
αντικειμένου.
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γ) Ειδικά για τα Σύρματα και μη Ηλεκτρικά Καλώδια το ποσό της αποζημίωσης που αφορά στα ζημιωθέντα αντικείμενα 
απομειώνεται με ένα ετήσιο ποσοστό που καθορίζεται κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της Ζημίας και το οποίο δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από 25% κατ’ έτος και μεγαλύτερο από 75% συνολικά.   

Οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν επίσης κάθε κανονική επιβάρυνση για την αποσυναρμολόγηση του αντικειμένου πού έχει 
καταστραφεί, αφού αφαιρεθεί η αξία των τυχόν διασωθέντων.

Πρόσθετα έξοδα για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες επίσημης αργίας, επείγοντα ναύλο (μεταφορικά) 
μπορούν να καλυφθούν από το παρόν ασφαλιστήριο, μετά από προηγουμένη συμφωνία και σχετική αναφορά στον Πίνακα 
Ασφάλισης.

Η δαπάνη οποιωνδήποτε μετατροπών, προσθηκών, βελτιώσεων ή γενικών επιθεωρήσεων δεν βαρύνει τους Ασφαλιστές και 
δεν αποζημιώνεται.

Οι δαπάνες κάθε προσωρινής επισκευής θα βαρύνουν τους Ασφαλιστές μόνο εφόσον αποτελούν τμήμα της τελικής 
επισκευής και δεν επαυξάνουν τα συνολικά έξοδα επισκευής.

Τα καταστραφέντα αντικείμενα δεν θα περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα στοιχεία των αντικειμένων που 
αντικατέστησαν το καταστραφέν πρέπει να δηλωθούν και να περιληφθούν στον Πίνακα Ασφάλισης. Από την ημερομηνία δε 
επέλευσης του ζημιoγόνου αποζημιωτέου γεγονότος, το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατά ίσο ποσό με αυτό της 
καταβληθείσας αποζημίωσης έως τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, εκτός εάν το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο 
αναπροσαρμοσθεί ανάλογα με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης από την Εταιρία. 

Οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν την αποζημίωση, μόνον αφού πεισθούν από την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών 
και στοιχείων, ότι, ανάλογα με την περίπτωση, πραγματοποιήθηκαν οι επισκευές ή έγινε η αντικατάσταση.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ 
Καθορισμός Ασφαλιζόμενου Ποσού

Μικτό Κέρδος, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 ‘’Ορισμοί’’

Υπολογισμός  Αποζημίωσης

Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει το παρόν ασφαλιστήριο περιορίζεται στην Aπώλεια Κερδών, που είναι αποτέλεσμα της 
μείωσης του κύκλου εργασιών και της αύξησης του κόστους λειτουργίας. Η καταβλητέα αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν 
Τμήμα II θα είναι:
Αναφορικά με τη μείωση του Κύκλου Εργασιών: το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού μικτού κέρδους 
στο ποσό κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης, λόγω του ατυχήματος, μειώθηκε 
σε σχέση με τον συνήθη κύκλο εργασιών.
Αναφορικά με την Αύξηση του Κόστους Λειτουργίας: η πρόσθετη δαπάνη που αναγκαστικά και εύλογα πραγματοποιείται με 

μοναδικό σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών, που θα είχε επέλθει, λόγω του 

ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης αν δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτή η πρόσθετη δαπάνη, η οποία 

δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ποσοστού μικτού κέρδους στο ποσό της μείωσης του 

κύκλου εργασιών που αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού εξοικονομήθηκε κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης όσον αφορά επιβαρύνσεις και έξοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

Ασφαλισμένου που πληρώνονται από το μικτό κέρδος καθώς αυτές οι επιβαρύνσεις και έξοδα έπαυσαν ή μειώθηκαν λόγω 

του ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο για το Τμήμα ΙΙ είναι μικρότερο από το ποσό που 

προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού μικτού κέρδους 
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Άρθρο 4  -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω Γενικές Εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου, περιλαμβανόμενων τυχόν παραρτημάτων/ ειδικών όρων, επεκτάσεων καλύψεων, προαιρετικών καλύψεων, 
αναιρέσεων τμημάτων εξαιρέσεων και κάθε τυχόν άλλης παρεχόμενης εντός της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
κάλυψης.

Oι παρακάτω Γενικές Eξαιρέσεις ισχύουν εκτός εάν κατά περίπτωση, αναφέρεται ρητά στον Πίνακα Ασφάλισης ότι παρέχεται 
η ασφαλιστική κάλυψη, με προσθήκη στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του σχετικού ειδικού όρου ή αναφορά ειδικής 
συμφωνίας, έως του αναφερόμενου κατά περίπτωση Ορίου Ευθύνης και περιλαμβάνεται στο σώμα του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου ο σχετικός ειδικός όρος ή αναφέρεται ή ειδική συμφωνία .  

Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή Ζημιά, που έχει προξενηθεί, προκύψει ή επιδεινωθεί άμεσα ή έμμεσα από κάποια 
ή ως συνέχεια, μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω αιτίες, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί ρητά μέσω ειδικού όρου ή 
συμφωνίας στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: 

4.1 Πόλεμο, (πολεμικές πράξεις), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με 
πολεμικές ή εμφυλίου πολέμου, εμφύλιος πόλεμος (είτε κηρύχθηκε επίσημα ή όχι), ζημιές ως συνέπεια διαταγής δημόσιας 
αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) επανάσταση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή 
στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των αρχών, σφετερισμός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός νόμος ή 
κατάσταση πολιορκίας (είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι), δήμευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, δήμευση, 
επίταξη, καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισμών, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές και 
παρόμοιες εκδηλώσεις εν γένει. Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή 
των ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων.

4.2 Ζημία που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ανώμαλων καταστάσεων εν γένει (φυσικών ή άλλων) και προκαλείται άμεσα ή 
έμμεσα από τέτοιες ανώμαλες καταστάσεις, εκτός του τμήματος ή συνόλου της ζημίας που θα προέλθει από καλυπτόμενο 
κίνδυνο για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώμαλων 
καταστάσεων.

4.3 Τρομοκρατικές Ενέργειες, ήτοι πράξη-εις ατόμου-ων (μεμονωμένων ή οργανωμένων οε αμάδα-ες) που δρουν αυτόνομα 
ή για λογαριασμό κάποιας οργάνωσης/οργανισμού, υποκινούμενοι από πολιτικά, θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, 
ιδεολογικό ή άλλα συναφή κίνητρο και πεποιθήσεις. Οι πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά (και όχι 
περιοριστικά) χρήση ή / και απειλή χρήσης δύναμης ή βίας οιασδήποτε μορφής, χρήση ή / και απειλή χρήσης πυρηνικών / 
βιολογικών / χημικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής, χρήση μεθόδων αποδιοργάνωσης ή / και καταστροφής 
υποδομής επικοινωνιακών / πληροφοριακών συστημάτων και να αποσκοπούν στην οιασδήποτε μορφή καταστροφή ή / και 
απώλεια ή / και ζημιά, περιλαμβανομένης και της πρόθεσης εκφοβισμού οποιασδήποτε  DE JURE ή DE FACTO Αρχής / 
Εξουσίας ή / και εκφοβισμού του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, καθώς και ενέργειες ελέγχου / πρόληψης/ καταστολής 
/ περιορισμού τρομοκρατικών ενεργειών, ως τέτοιες νοούνται πράξεις οι οποίες προηγούνται μιας ενδεχόμενης επερχόμενης 
τρομοκρατικής ενέργειας {είτε αυτή εκδηλωθεί τελικά είτε όχι) και αποσκοπούν στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ή / και πρόληψη 
ή / και καταστολή ή / και περιορισμό αυτής (της τρομοκρατικής ενέργειας], είτε ακολουθούν ήδη εκδηλωθείσα τρομοκρατική 
ενέργεια και αποσκοπούν στον άμεσο έλεγχο ή / και καταστολή ή / και περιορισμό αυτής (της τρομοκρατικής ενέργειας).

4.4 Βιολογικά και/ή χημικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από 
ραδιενεργό και πάσης φύσεως μόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά 
απορρίμματα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού, εκτόξευση / ρίψη βλημάτων / πυραύλων ή οποιαδήποτε συνέπεια 
των παραπάνω. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη και διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.

4.5 Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση, μετατόπιση εδάφους, κατακάθιση, ράισμα, συστολή, διόγκωση, διαστολή, κατάρρευση 
ή διαστολή κτιρίων, δομική μετακίνηση εν γένει λόγω κατασκευής ή κατεδάφισης, μετατροπής ή επισκευής υπάρχουσας 
κατασκευής ή  αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών  

4.6 Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αποκομιδής των συντριμμάτων του καλυπτόμενου κινδύνου.

4.7 Αμίαντο ή μόλυβδο ή άσβεστο, δηλαδή ζημιά ή ισχυριζόμενη ζημιά άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή συσχετιζόμενη με 
την παρουσία αμίαντου, μολύβδου ή άσβεστου  ή υλικών που περιέχουν αμίαντο ή μόλυβδο ή άσβεστο, ανεξάρτητα από τη 
μορφή ή την ποσότητά τους.

4.8 Ηθελημένη πράξη ή/και βαριά αμέλεια (απιστία, δόλος, ανέντιμες ή εγκληματικές πράξεις), παράλειψη με πρόθεση και 
υπεξαίρεση ή παράνομη απόσπαση καλυπτόμενου Περιεχόμενου (περιλαμβανομένων των Χρημάτων σε περίπτωση που 
έχει συμφωνηθεί κάλυψη γι αυτά) του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου και μελών της οικογένειάς του ή / και των 
εκπροσώπων ή / και προστηθέντων του ή  των προσώπων που συνοικούν μαζί τους, ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή 
των εκπροσώπων τους, ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων 
αντικειμένων.
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4.9 Ηχητική έκρηξη, κύματα ήχου δημιουργούμενα από εναέρια μέσα και αεροσκάφη που μεταδίδονται με την ταχύτητα του 
ήχου ή υπερηχητική ταχύτητα. 

4.10 Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κλοπή χωρίς ίχνη βίας (π.χ. χρήση 
αντικλειδιού) / παραβίασης / διάρρηξης

4.11 Φυσιολογική φθορά του χρόνου, παλαιότητα, πλημμελής συντήρηση και κακοτεχνία, καθώς και σταδιακή/ βαθμιαία 
αλλοίωση/επιδείνωση από οποιαδήποτε αιτία (περιλαμβανόμενης της διάβρωση, μούχλα, πάσης φύσης μόλυνση ή 
ρύπανση, σκουριά, απώλεια βάρους, αποχρωματισμός, μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασία, ξηρασία, ζύμωση, εξάτμιση - 
εξαέρωση, συρρίκνωση, σήψη / αποσύνθεση / παραμόρφωση, φθορές που οφείλονται σε έντομα, ζωύφια, τρωκτικά και 
βακτηρίδια, μεταβολές στη γεύση, στην οσμή, στο χρώμα, στην υφή ή την τελική μορφή-φινίρισμα) καθώς και επισκευή ή 
αντικατάσταση που κρίνεται αναγκαία λόγω άμεσης ζημίας που οφείλεται σε φθορά, διάβρωση, οξείδωση, εναπόθεση 
αλάτων, λάσπη ή άλλα προϊόντα καθίζησης, σκουριά, ή χάραξη βαμμένων ή στιλβωμένων επιφανειών ή λόγω οιονδήποτε 
άλλων άμεσων συνεπειών προοδευτικών η συνεχών επιδράσεων από τη λειτουργία ή ατμοσφαιρική ή χημική δράση, 
ωστόσο, δεν εξαιρούνται επακόλουθες απώλειες συνεπεία της διακοπής ή της παρεμπόδισης λειτουργίας που προκαλείται 
από τέτοιες ουσίες και καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

4.12 Περιορισμοί κάθε φύσης κατά την ανακατασκευή ή λειτουργία που επιβάλλεται από την δημόσια αρχή

4.13 Την αδυναμία έγκαιρης διάθεσης επαρκούς κεφαλαίου από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για την επισκευή ή 
την αντικατάσταση των ζημιωθέντων ή καταστραφέντων μηχανημάτων.

4.14 Απώλεια ή ζημία μηχανήματος, μηχανολογικής εγκατάστασης και των συμπληρωματικών τους εγκαταστάσεων ή άλλων 
αντικειμένων που δεν αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, ακόμη και εάν η συνέπεια της υλικής ζημιάς αφορά αντικείμενο 
που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης  

4.15 Απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας που οφείλεται σε αιτίες όπως αναστολή, λήξη ισχύος ή ακύρωση μίσθωσης, 
άδειας , εντολής κλπ. που συμβαίνει μετά την ημερομηνία κατά την οποία ζημιωθέν μηχάνημα είναι σε κατάσταση 
επαναλειτουργίας ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει εάν αυτή η μίσθωση , άδεια , 
εντολή, κλπ. δεν είχαν λήξει , διακοπεί ή ανασταλεί.

4.16 Έλλειψη, καταστροφή, αλλοίωση από η ζημία πρώτων υλών, ημιέτοιμων ή έτοιμων προϊόντων ή άλλων υλικών που 
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία, ακόμα και εάν η συνέπεια υλικής ζημίας αφορά σε ασφαλισμένο αντικείμενο που 
αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων

4.17 Ηλεκτρονικοί Κίνδυνοι/ CYBER exclusion clause NMA 2915 / δυσλειτουργία των συστημάτων / μετάδοση - μεταφορά 
Ιών, απώλεια, μεταβολή, μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας συστήματος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος λογισμικού (software), ηλεκτρονικών 
δεδομένων εν γένει, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου 
κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής, η οποία βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, από οποιαδήποτε αιτία 
(όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των: ιού υπολογιστή, της κακόβουλης ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση / 
μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλη ή/και 
ζημιογόνο εντολή προγραμματισμού, πάσης φύσης “ιών”, οι οποίοι αποτελούν το αίτιο της απώλειας), ή απώλεια από χρήση, 
μείωση λειτουργικότητας, κόστος, έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν εξαιτίας αυτών, καθώς και κάθε άλλο 
επακόλουθο της ζημιάς. Εντούτοις, σε περίπτωση που προκληθεί φωτιά ή έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία που αναφέρεται 
ανωτέρω, αυτή η ασφάλιση θα καλύψει φυσική (υλική) ζημιά που θα συμβεί από αυτό τον κίνδυνο στα καλυπτόμενα με το 
παρόν ασφαλιστήριο αντικείμενα κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης.

Για τον σκοπό της παρούσας εξαίρεση θα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

i) Ηλεκτρονικά δεδομένα θεωρούνται γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες που μετατρέπονται σε μορφή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες, ερμηνεία ή επεξεργασία με ηλεκτρονική και ηλεκτρομηχανική επεξεργασία δεδομένων ή 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξοπλισμός και περιλαμβάνει προγράμματα, λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες οδηγίες για την 
επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων ή την καθοδήγηση και χειρισμό τέτοιας συσκευής.

ii) ιός ηλεκτρονικού υπολογιστή θα σημαίνει ένα σύνολο από φθορές, επιβλαβείς ή άλλες μη εξουσιοδοτημένες οδηγίες ή 
κώδικα, που περιλαμβάνουν ένα σύνολο από βλαβερές μη εξουσιοδοτημένα εισηγμένες οδηγίες ή κώδικα, 
προγραμματιστικά ή με άλλο τρόπο, που διασπείρονται μέσω συστήματος κομπιούτερ ή δικτύου οποιασδήποτε φύσεως. Ο 
ορισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τους "trojan Horses", "worms" και "time or logic bombs".

4.18 Αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας (ΕDRE), ήτοι από την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία 
Εξοπλισμού ή Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών. Η παρούσα εξαίρεση θα ιοχύει και θα εφαρμόζεται 
αναφορικά με όλες τις ημερομηνίες ακόμη και αν αυτές υπάρχουν ή εμφανίζονται οε σχέση (σχετίζονται) με την μετάβαση στη 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου / Policy No  :

Ανταποκριτές Lloyd's

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
LMA3137S (20/10/2015)

CSL 1.2/04.20



CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's

e-mail: info@cromar.gr
http://www.cromar.grTax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028

νέα (τρίτη)-χιλιετία ή οποιοδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης παρέχεται η ερμηνεία των 
παρακάτω όρων:

i. "Ημερομηνία" θα σημαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισμένη οε ημερολογιακό σύστημα, όταν αυτή η ένδειξη 
χρόνου λειτουργεί ως πληροφορία, κώδικας, σύνθημα/ σινιάλο, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εξοπλισμό, συστήματα 
ή συνδυασμούς αυτών.

ιι. "Εξοπλισμός" θα σημαίνει οποιοδήποτε μηχάνημα, προϊόν ή άλλο ενσώματο αντικείμενο ή ομάδες αντικειμένων (είτε 
ανήκουν και αποτελούν συστατικό μέρος ακίνητης περιουσίας είτε περιέχονται εντός αυτής), συμπεριλαμβανομένων 
-ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τεχνικομηχανικού εξοπλισμού (hardware] ή / και λογισμικού software] ηλεκτρονικών 
υπολογιστικών συστημάτων ή ολοκληρωμένων / αναπόσπαστων / ενσωματωμένων ηλεκτρονικών μερών, κυκλωμάτων ή 
συστατικών αυτών (συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων].

ιιι. "Σύστημα" θα σημαίνει οποιαδήποτε μηχανογραφική ή γραπτή, μεμονωμένη η ομαδοποιημένη πληροφορία ή οδηγία, 
καθώς και οποιονδήποτε φορέα τέτοιων μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών ή οδηγιών, είτε υπό την μορφή 
ακτινών, κυμάτων, φυσικής επιρροής/ επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης ενσώματης ή ασώματης φύσης.
Τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Ασφάλισης, η εξαίρεση αυτή δεν θα έχει εφαρμογή 
αναφορικά με οποιαδήποτε επακόλουθη / παρεπόμενη ζημία από πυρκαγιά, έκρηξη ή οποιοδήποτε άλλο κατονομαζόμενο 
κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή δεν εξαιρείται συγκεκριμένα από αυτά.

4.19 Ταυτόχρονη ή σταδιακή διαφυγή ρύπων και εν γένει μόλυνση, ρύπανση ή ζημία ή υποβάθμιση του εδάφους, 
υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος, καθώς και από βιολογικές ή χημικές, μολυντικές ή 
ρυπαντικές ουσίες, δηλαδή, οποιεσδήποτε ουσίες, στερεές, υγρές, αέριες ή θερμικά ερεθιστικές, οι οποίες, μετά την έκκλησή 
τους, απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή απώλεια 
εμπορικής αξίας ή χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά 
των βακτηριδίων, μυκήτων ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών και εν γένει οιαδήποτε ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και 
του Ασφαλισμένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘’σχετικά 
με την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας’’ και κάθε 
τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική εθνική ή άλλη νομοθεσία που αφορά στην 
ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον γενικά.

4.20 Ζημιές, απώλειες, κόστη, έξοδα ή άλλα ποσά -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- άμεσα ή έμμεσα αποδιδόμενα σε ή 
ταυτόχρονα ή ως επακόλουθο σε οποιαδήποτε ακολουθία με οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια ή την απειλή ή το φόβο (είτε 
πραγματικός είτε θεωρούμενος ως τέτοιος) μεταδοτικής ασθένειας.

Για το σκοπό αυτής της εξαίρεσης, ως μεταδοτική ασθένεια θα νοείται κάθε μολυσματική ή μεταδιδόμενη ουσία: 

(α) περιλαμβανόμενης -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- ιού, βακτηρίου, παράσιτου  ή άλλου οργανισμού ή μετάλλαξη των 

προαναφερόμενων, ζωντανού ή μη και 

(β) ανεξάρτητα από τη μέθοδο μετάδοσης (είτε αυτή είναι άμεση είτε έμμεση) περιλαμβανομένης -ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά- μετάδοσης μέσω: του αέρα, σωματικών υγρών, από επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ 

ανθρώπων, ζώων ή από οποιοδήποτε ζώο σε άνθρωπο ή το αντίστροφο,

και είναι δυνατό να προκαλέσει ή να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή ευημερία ή να προκαλέσει ή να αποτελέσει 

αλλοίωση ή μείωση της αξίας ή της εμπορευσιμότητας ή απώλεια χρήσης των ασφαλισμένων στο παρόν ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αντικειμένων.

4.21 Απώλεια, ζημιά, απαίτηση, κόστος, έξοδο ή άλλο ποσό, περιλαμβανομένου -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- 
οποιουδήποτε κόστους απολύμανσης, καθαρισμού, αποτοξίνωσης, απομάκρυνσης παρακολούθησης ή δοκιμής: 

(α) σχετιζόμενων με μεταδοτική ασθένεια, 

(β) οποιουδήποτε ασφαλισμένου αντικειμένου το οποίο έχει μολυνθεί ή επηρεαστεί εν γένει από μεταδοτική ασθένεια.

4.22 Κόστος συντήρησης και βελτίωσης. 

4.23 Περιορισμούς κάθε φύσης κατά την ανακατασκευή ή λειτουργία που επιβάλλεται από την δημόσια αρχή

4.24 Ζημιές ή απώλειες που έχουν συμβεί προ της έναρξης της συμφωνηθείσας ασφάλισης.

4.25 Ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε από οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα, περιστατικά ή καταστάσεις οποιασδήποτε 
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φύσης που προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης, τα οποία ο Ασφαλισμένος  ή οι αντιπρόσωποι του 
γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν , ανεξάρτητα αν αυτά ήταν γνωστά στην Εταιρία ή όχι. 

4.26 Απώλεια ή Ζημιά που οφείλεται σε επιβολή μη κανονικών συνθηκών ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα δοκιμών, 
σκόπιμης υπερφόρτωσης ή πειραματισμών οι οποίοι περιλαμβάνουν την επιβολή μη ομαλών συνθηκών.

4.27 Ζημιά ή απώλεια για την οποία ο κατασκευαστής ή εργολάβος ή προμηθευτής ή επιδιορθωτής ή συντηρητής είναι 
υπεύθυνοι, είτε από το νόμο είτε από αντίστοιχη σύμβαση (περιλαμβανόμενης της σύμβασης εγγύησης, ανεξάρτητα από το 
εάν κατά τη στιγμή της Ζημίας ο πάροχος της εγγύησης υφίσταται ή όχι). 

4.28 Το ίδιο το ελαττωματικό υλικό το οποίο προκάλεσε την ζημία

4.29 Οιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις / συνδέσεις μετά τον μετρητή του πάρκου

4.30 Aδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ενέργειας. Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές 
(Υλικές Ζημιές, Μηχανικές Βλάβες και Απώλεια Κερδών) που θα προκληθούν στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον οποίο είναι 
συνδεδεμένο και μεταφέρεται σε αυτόν η παραγώμενη ενέργεια από το Φ/Β πάρκο.

4.31 Εξαιτίας οιασδήποτε παρέμβασης στον φυσικό χώρο ή οροφή όπου ευρίσκεται η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση δίχως να 
υπάρχει νόμιμη άδεια (π.χ κοίτες χειμάρρων κλπ).

4.32 Εξαιρείται ρητά ζημία λόγω του φαινομένου PID (Potential Induced Degradation-σταδιακή μείωση της απόδοσής των 
Φ/Β πλαισίων).

4.33 Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά υπό οποιαδήποτε μορφή, έστω και αν είναι επακόλουθο της επέλευσης 
ασφαλιστικού κινδύνου. 

4.34 Μη λειτουργία συναγερμού ασφαλείας λόγω μη διαπιστωμένης μόνιμης αποτυχίας ισχύος σήματος επικοινωνίας. 

4.35 Το ποσό της προβλεπόμενης απαλλαγής

4.36 Ζημιές κατά την διάρκεια εργασιών οιασδήποτε φύσης   

4.37 Πρόστιμα και Ποινές οιασδήποτε φύσης 
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Άρθρο 5 - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημία που θα συμβεί άμεσα σε: 

· εξοπλισμό που δεν έχει προδιαγραφές για υπαίθρια λειτουργία και εγκατάσταση λόγω Φυσικών φαινομένων
· φορητό εξοπλισμό για κλοπή
· θεμελιώσεις, τοιχοποιία και εν γένει κτίσματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί με τους Ασφαλιστές η κάλυψη τους και
περιλαμβάνονται με πλήρη περιγραφή τους στον Πίνακα Καλύψεων
· εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται όπως καλούπια, μήτρες, πρότυπα, μοντέλα, υποστηρίγματα, σφραγίδες, ζουμπάδες,
επενδύσεις ή εγχάρακτες απεικονίσεις σε κυλίνδρους και ρολά, τρυπάνια κλπ, ιμάντες, σχοινιά, σύρματα, ελαστικά,
λειτουργικά μέσα (έλαια λίπανσης, καύσιμα, καταλύτες).
· αναλώσιμα και ανταλλακτικά  μέρη όπως μικροτεμάχια, τρυπάνια, μαχαίρια, πριονολεπίδες.
· μέρη μηχανημάτων που λόγω της χρήσης τους και ή φύσης τους υφίστανται υψηλού βαθμού φθορά ή απομείωση όπως, 
πυρίμαχες επενδύσεις,  επιφάνειες σύνθλιψης, σφαίρες, σφύρες, οθόνες και κόσκινα, εγχάρακτοι μαλακοί μεταλλικοί 
κύλινδροι, ελάσματα τριβής, ανελκυστήρες και ιμάντες μεταφοράς ή δεσμοί, αλυσίδες, εύκαμπτοι σωλήνες, υλικά 
συσκευασίας και σύνδεσης, υφασμάτινα φίλτρα, εξαρτήματα από γυαλί, λάστιχο, ύφασμα ή συνθετικό, τροχοί λείανσης/ 
άλεσης, σχοινιά, ιμάντες, λουριά, καλώδια εκτός από αγωγούς ηλεκτρισμού, ψήκτρες, συσσωρευτές, ελαστικά, πυρίμαχα 
υλικά, σχάρες, εγχυτήρες καυσίμου κλπ.
· μέσα λειτουργίας όπως καύσιμα, χημικά, καταλύτες, υλικά/πρόσθετα φίλτρων, υλικά μεταφοράς θερμότητας, πρόσθετα 
πετρελαίου, καταλύτες, χημικές ουσίες, πρόσθετα επαφής, καθαριστικά  υλικά και κάθε φύσης λιπαντικά.
· ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικό software (ηλεκτρονικών υπολογιστών) καθώς και της αξίας των περιεχόμενων σε αυτά 
πληροφοριών.
· περιουσιακά στοιχεία υπό μεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων.
· οχήματα με άδεια κυκλοφορίας χερσαία ή θαλάσσια, ρυμουλκούμενα οχήματα, οχήματα σε ράγες με κινητήρα, θαλάσσια
σκάφη, αεροσκάφη, διαστημικά σκάφη, δορυφόρους και αντικείμενα στο νερό.
· γη, έργα ανύψωσης της επιφάνειας του εδάφους, επιχωματώσεις, κάθε υπόγειο σύστημα σωληνώσεων, δρόμοι,
πεζοδρόμια, φράγματα, υπόγειοι και υποβρύχιοι αγωγοί.
· νερό, εκτός του νερού που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή, σωληνώσεις ή άλλης επεξεργασίας εξοπλισμό εντός
των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 6  -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

Επιπρόσθετα των Γενικών Εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 (Γενικές Εξαιρέσεις) θα εφαρμόζονται και οι παρακάτω 
εξαιρέσεις για την κάλυψη Απώλειας Κερδών:

Οι Ασφαλιστές δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αύξηση στην απώλεια ακαθάριστου κέρδους λόγω: 

1. Σωματικής Βλάβης
2. Περιστάσεις, οι οποίες δεν είναι σε αιτιώδη σύνδεση με το ατύχημα πχ καθυστέρηση που οφείλεται στη λήψη των 
εγκρίσεων εισαγωγών, των αδειών εισόδου, του συναλλάγματος κλπ.
3. Επεκτάσεις ή βελτιώσεις των εγκαταστάσεων που επηρεάστηκαν μετά από το περιστατικό του ατυχήματος
4. Έλλειψη κεφαλαίου
5. Οποιοιδήποτε περιορισμοί ή μέθοδοι ανακατασκευής που επιβάλλονται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

Άρθρο 7  -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Διάθεση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από άλλες εγκαταστάσεις:
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης πωλούνται εμπορεύματα ή παρέχονται υπηρεσίες σε άλλες 
εγκαταστάσεις εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, προς όφελος της 
Επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου, είτε από τον Συμβαλλόμενο ή και τον Ασφαλισμένο ή από τρίτους που 
ενεργούν για λογαριασμό του, το ποσό που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέο για τις πωλήσεις ή υπηρεσίες αυτές θα ληφθεί 
υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών κατά την διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης.

2. Eπιστροφή Ασφαλίστρων
Εάν ο Ασφαλισμένος δηλώνει το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου ότι το μικτό 
κέρδος που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια λογιστικής περιόδου δώδεκα (12) μηνών που συμπίπτει πλησιέστερα με την 
ασφαλιστική περίοδο και αυτό βεβαιώνεται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του (ισολογισμό), ήταν μικρότερο από το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο που ασφαλίζεται σύμφωνα με το παρόν Τμήμα ΙΙ, η Εταιρία επιστρέφει αναλογικά ασφάλιστρο επί της 
διαφοράς, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο των καταβληθέντων ασφαλίστρων για τον ασφαλισμένο για το παρόν 
Τμήμα ΙΙ κεφάλαιο για την συγκεκριμένη οικονομική περίοδο.
Εάν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα που θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Τμήμα ΙΙ, η επιστροφή 
ασφαλίστρου θα πραγματοποιηθεί μόνο όσον αφορά στο τμήμα της διαφοράς που δεν οφείλεται στο ατύχημα.

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου / Policy No  :

Ανταποκριτές Lloyd's

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
LMA3137S (20/10/2015)

CSL 1.2/04.20



CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's

e-mail: info@cromar.gr
http://www.cromar.grTax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028

3. Γενικές επισκευές
Κατά τον υπολογισμό της ζημιάς, θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος που αναλώθηκε για όποιες γενικές επισκευές , επιθεωρήσεις ή 
μετατροπές που εκτελέσθηκαν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
Ασφαλισμένου

4. Οφέλη από νέα έναρξη λειτουργίας
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που ακολουθούν αμέσως μετά τη νέα έναρξη λειτουργίας 
ασφαλισμένων μηχανημάτων, μετά από ένα ατύχημα, ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος αποκομίζει οφέλη από 
πωλήσεις που έχουν μεταφερθεί χρονικά ή αυξημένη παραγωγή ή / και κέρδη ως συνέπεια διακοπής, τα οφέλη αυτά θα 
ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο

5. Επανασύσταση ασφαλισμένου κεφαλαίου
Για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί αμέσως μετά την επέλευση ατυχήματος και έως τη λήξη της ασφαλιστική ς περιόδου 
που αναφέρεται στο Πίνακα καλύψεων, το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα επαναφέρεται στο αρχικό ύψος με την πληρωμή 
πρόσθετου αναλογικού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αυτό υπολογίζεται   στο τμήμα του ασφαλισμένου κεφαλαίου που 
αντιστοιχεί στην καταβληθείσα αποζημίωση. Το αρχικά συμφωνηθέν ασφαλισμένο κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο.

Τα ασφαλισμένα μηχανήματα που αναφέρονται στον Πίνακα καλύψεων για το Τμήμα ΙΙ πρέπει να ασφαλίζονται από το τμήμα 
Ι του Ασφαλιστηρίου για Μηχανικές βλάβες.

Ρητά συμφωνείται ότι οι συγκεκριμένοι ειδικοί όροι θα ισχύουν σύμφωνα με τους γενικούς όρους, τους ορισμούς και τις 
γενικές εξαιρέσεις ττου αναγράφονται σε αυτούς, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται με τους συγκεκριμένους ειδικούς όρους, 
καθώς και τις ειδικές συμφωνίες εάν υπάρχουν, που αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με το παρόν 
ασφαλιστήριο. 

6. Σχετική Σημασία
Ο όρος ‘’σχετική σημασία’’ που αφορά στα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που 
αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, είναι το ποσοστό της επίπτωσης που έχει η βλάβη κάποιου μηχανήματος στο συνολικό 
μικτό κέρδος, παραβλέποντας τα όποια μέτρα ελαχιστοποίησης της ζημιάς. Σε περίπτωση ατυχήματος που επηρεάζει 
ασφαλισμένο μηχάνημα για το οποίο το ποσοστό σχετικής σημασίας που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης είναι μικρότερο 
από το ποσοστό σχετικής σημασίας που στη συνέχεια επιτεύχθηκε για την περίοδο της διακοπής, η Εταιρία ευθύνεται για 
αποζημίωση μόνο της αναλογίας του ποσοστού σχετικής σημασίας που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων προς το 
πραγματικό ποσοστό.

Άρθρο 8 - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ /  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των παρεχόμενων από το παρόν ασφαλιστήριο ασφαλιστικών καλύψεων είναι η 
πλήρης εφαρμογή των παρακάτω προϋποθέσεων κάλυψης / μέτρων ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο 
της ασφαλιζόμενης εγκατάστασης, να συντηρούνται κανονικά και να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης και καλής λειτουργίας.  

Α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

- Να έχει γίνει η εγκατάσταση από πιστοποιημένη Εταιρεία για αυτού του είδους τις εργασίες, με βάσεις και στηρίξεις, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας των φωτοβολταϊκών μονάδων.

- Η προς ασφάλιση μονάδα θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης και αντικεραυνικής προστασίας 
από τον αδειούχο μελετητή μηχανικό και σύμφωνες με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών Οδηγιών και η σχετική μελέτη να 
είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί

- Ο συνοδός εξοπλισμός όπως οι inverters, ρυθμιστές τάσεων και άλλα συναφή να βρίσκονται εντός κλειδωμένων κτισμάτων 
με επαρκή εξαερισμό.

- Τακτικός καθαρισμός της χλωρίδας και αποξίλωση του εδάφους εντός των εγκαταστάσεων .

- Οι κίνδυνοι του χαλαζιού και των εν γένει καιρκών φαινομένων θα καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα 
συστήματα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους καιρικών φαινομένων βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.

- Να υφίσταται συμφωνητικό συντήρησης.

- Να πραγματοποιείται τακτική προγραμματισμένη συντήρηση και έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(έλεγχος διακοπτών, συσφίξεων, αυτοματισμών κλπ) βάσει των οδηγιών και ορισμών του κατασκευαστή  και θα υπάρχουν ή 
σχετική υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο τεχνικό βεβαίωση ελέγχου και το  επίσημο μητρώο συντήρησης.

- Να υφίσταται προστασία από κρουστικές υπερτάσεις καθώς και συστήμάτος τηλεμετρίας ή τοπικής καταγραφής της
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απόδοσης για ασφαλιζόμενες φωτοβολταικές εγκαταστάσεις άνω των 250KW. Ο εξοπλισμός χαμηλής, μέσης και υψηλής 
τάσης καθώς και οι μετατροπείς τάσης (inverters) πρέπει να προστατεύονται όπως και το σύνολο της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης με τα κατάλληλα φίλτρα.

- Αναφορικά με φωτοβολταϊκές μονάδες επί οροφής οικοδομών, οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί 
οι ασφαλιζόμενες μονάδες θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με νόμιμες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί μετά το 1960 και με 
αντισεισμικές προδιαγραφές.

- Η ασφαλιζόμενη μονάδα θα καλύπτεται μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και παράδοσης στον 
ασφαλισμένο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

- Η ύπαρξη ολοκληρωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

- Η φύλαξη του εξοπλισμού (πλην των φωτοβολταϊκών πλαισίων) θα πρέπει να γίνεται σε στεγασμένο χώρο. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι εφικτό, ο ασφαλισμένος εξοπλισμός που βρλισκεται στην ύπαιθρο θα πρέπει να διαθέτει τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές απρόσκοπης λειτουργίας και προστασίας του από τους καλυπτόμενους κινδύνους σε εξωτερικές συνθήκες 
κατά τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή.

- Σε περίπτωση θερμών εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα υποχρεωτικά εκ ωόμου μέτρα προστασίας (Πυρ. 
Διάταξη αρθ. 7)

- Θα πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός όλης της περιοχής γύρω από την εγκατάσταση από χλωρίδα και αποψίλωση του 
εδάφους εντός των εγκαταστάσεων.

- Όλες οι είσοδοι θα κλειδώνονται με κλειδαριές ασφαλείας.

- Οι εγγυήσεις από τους προμηθευτές και εγκαταστάτες δεν θα είναι διάρκειας μικρότερης των 2 ετών για τον εξοπλισμό

- Οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης και ο 
ασφαλισμένος οφείλει να υλοποιεί τις συστάσεις του πραγματογνώμονα.

- Σε περίπτωση που το πάρκο δε διαθέτει τις απαραίτητες διατάξεις και μηχανισμούς παρακολούθησης της λειτουργίας του 
από απόσταση, προϋπόθεση κάλυψης των ζημιών του και ειδικότερα της απώλειας κερδών από επέλευση καλυπτομένου 
κινδύνου, είναι ο επιτόπιος έλεγχος του πάρκου ανά 15 ημέρες τουλάχιστον. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης, η μέγιστη ευθύνη των ασφαλιστών για την περίοδο πριν τη διαπίστωση της ζημιάς περιορίζεται στο χρονικό 
διάστημα των 15 ημερών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα των 15 ημερών περιορίζεται η ευθύνη των ασφαλιστών και για την 
περίπτωση που το πάρκο διαθέτει διατάξεις και μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλα δεν παρακολουθείται από τον εκάστοτε 
ιδιοκτήτη του.

Β) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει με την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στον 
πίνακα ασφάλισης.

-Σε περίπτωση που συμφωνηθούν, ανά περίπτωση,  διαφορετικές προϋποθέσεις ή μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να
αναφερθούν ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο.
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Άρθρο 9 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης

α) Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει 
εγγράφως τα στοιχεία της ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας κλπ. 
ενώ, αν είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και έδρα αυτού, το είδος νομικού προσώπου, τη νόμιμη εκπροσώπηση κλπ.) 
και να προσδιορίσει με ακρίβεια και πληρότητα το ασφαλιστικό συμφέρον και τα αντικείμενα αυτού. 

β) Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκειά της, έχει την υποχρέωση να δηλώσει 
εγγράφως στην Εταιρία, μέσω της πρότασης ασφάλισης ή και όποιας συμπληρωματικής πληροφορίας /διευκρίνισης του 
ζητηθεί επιπρόσθετα από την Εταιρία, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες, ήτοι 
φέρει αντικειμενική σημασία με βάση την κοινή λογική και πρακτική για την αξιολόγηση του προς ασφάλιση κινδύνου, καθώς 
επίσης και να απαντήσει  με ακρίβεια και πληρότητα κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. Διευκρινίζεται ρητά ότι, ο 
Ασφαλισμένος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των όποιων  δηλώσεών του, δεδομένου ότι βάσει 
αυτών, συνάπτεται η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. Σε καμμία περίπτωση η αναφορά των δηλώσεων του Ασφαλισμένου 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν αποτελεί αναγνώριση ή/και τεκμήριο ή / και πιθανολόγηση από τους Εταιρία για την 
ορθότητα ή ακρίβεια ή πληρότητα των δηλώσεων αυτών.  Τα παραπάνω αναφερόμενα, εμπίπτουν στις προσυμβατικές 
υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, της οποίας οι διατάξεις εφαρμόζονται σε 
περίπτωση μη τήρησής τους από τον Ασφαλισμένο.  

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν τηρήσει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, η  Εταιρία 
επιφυλάσσεται να πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ως κάτωθι:

1. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης από την πλευρά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του  Ασφαλισμένου, 
για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή των Ασφαλιστών, 
οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσουν την τροποποίησή 
της εντός διαστήματος ενός (1) μηνός αφότου έλαβαν γνώση των ουσιωδών για την εκτίμηση του κινδύνου στοιχείων και 
περιστατικών, τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση τους.
2. Η πρόταση τροποποίησης θεωρείται ως καταγγελία, αν εντός ενός μηνός από τη λήψη της δε γίνει δεκτή από το Λήπτη 
της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.
3. Στην περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια, οι Εταιρία διατηρούν τα παραπάνω δικαιώματα (καταγγελίας ή 
πρότασης τροποποίησης) και επιπρόσθετα εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση της παρούσας 
ασφαλιστικής σύμβασης ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του 
ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η εν θέματι παράβαση.
4. Στην περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε δόλο, οι Εταιρία έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα 
ασφαλιστική σύμβαση εντός προθεσμίας (1) ενός μηνός από τότε που έλαβαν γνώση της παράβασης και επιπρόσθετα αν 
επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση εντός της παραπάνω προθεσμίας οι Εταιρία απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους για 
καταβολή του ασφαλίσματος.  Επιπλέον, ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς των Ασφαλιστών.
5. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους των Ασφαλιστών στις περιπτώσεις 1 και 3 παραπάνω, επιφέρει 
αποτελέσματα μετά από πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα γνωστοποιηθεί στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 
Ασφαλισμένο ή μετά από πάροδο (1) ενός μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2) παραπάνω.  Ωστόσο στην περίπτωση 4 παραπάνω (παράβαση εκ δόλου) η καταγγελία επιφέρει ΑΜΕΣΑ 
αποτελέσματα.
6. Οι Εταιρία δικαιούνται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο που επήλθαν τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης, ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στις περιπτώσεις 3 
και 4 παραπάνω, όπου περιορίζεται η ευθύνη τους η απαλλάσσονται από αυτήν.

9.2. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης

α)  Επίταση Κινδύνου
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 
του, οποιασδήποτε φύσης στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο είναι δυνατόν ή πιθανό με αντικειμενικά κριτήρια και με βάση την 
κοινή λογική και πρακτική, να επιφέρει πραγματική μεταβολή του ασφαλισμένου κινδύνου (π.χ. οικοδομική ή / και 
μηχανολογική μεταβολή  στη χρήση των γειτνιαζόντων οικοδομών κλπ), σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε 
συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.  Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν τηρήσει την 
συγκεκριμένη υποχρέωση, η  Εταιρία επιφυλάσσεται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή 
της.  Τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου 6.1 παραπάνω εφαρμόζονται και στο 
παρόν. Επιπλέον ο Ασφαλισμένος διατηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο   παραπάνω  ‘’ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ /  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’’

β) Μεταβολή στην Ασφαλιστική σχέση - Γενικές Υποχρεώσεις
Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία το ταχύτερο δυνατόν και δίχως υπαίτια, κάθε 
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μεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου κλπ, που επέρχεται στα ασφαλισμένα αντικείμενα, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: εκποίηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου 
αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και, γενικώς κάθε  περίπτωση συνεπεία της οποίας μεταβάλλεται ή παύει να υφίσταται το 
ασφαλιστικό συμφέρον του Ασφαλισμένου στα ασφαλισμένα αντικείμενα.  Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
σε διαταγή ή στον κομιστή, οι Εταιρία και ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την 
ασφαλιστική σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που έγινε γνωστή οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες 
μεταβολές.  Η καταγγελία εκ μέρους των Ασφαλιστών επιφέρει αποτελέσματα εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που 
περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

Οι Εταιρία απαλλάσσονται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν από την πάροδο προθεσμίας των 30 ημερών  ή πριν 
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησαν και εφόσον αποδείξουν ότι δε θα είχαν αναλάβει τον 
κίνδυνο ή θα δε θα τον είχαν αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζαν την εν θέματι μεταβολή.  Τα μη δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα επιστρέφονται.  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ισχύει αν ο κίνδυνος επέλθει εντός 30 ημερών από τη μεταβολή.  

Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν απ’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν είναι ισχυρή (π.χ. ενυπόθηκος δανειστής 
κλπ.), εκτός εάν έχει συγκατατεθεί γραπτώς από την Εταιρία.

γ)  Λοιπές Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου:
· Ο Ασφαλιζόμενος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τα μηχανήματα που απαριθμούνται στη λίστα των 
μηχανημάτων σε αποδοτική λειτουργία για να εξασφαλίσει ότι κανένα στοιχείο της λίστας μηχανημάτων δεν είναι συνήθως ή 
σκόπιμα υπερφορτωμένο. Ο Ασφαλιζόμενος θα τηρήσει πλήρως τις οδηγίες των κατασκευαστών όπως και κρατικούς, 
νομικούς ή τοπικούς και όλους τους άλλους δεσμευτικούς κανονισμούς λειτουργίας σε ισχύ, σχετικά με τη λειτουργία, 
επιθεώρηση, εκτεταμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

· Σε περίπτωση που το πάρκο δεν διαθέτει τις απαραίτητες διατάξεις και μηχανισμούς παρακολούθησης της λειτουργίας του
από απόσταση, προϋπόθεση κάλυψης των ζημιών του και ειδικότερα της απώλειας κερδών από επέλευση καλυπτόμενου
κινδύνου, είναι ο επιτόπιος έλεγχος του πάρκου ανά 15 ημέρες τουλάχιστον. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω
προϋπόθεσης, η μέγιστη ευθύνη των ασφαλιστών για την περίοδο πριν την διαπίστωση της ζημιάς περιορίζεται στο χρονικό
διάστημα των 15 ημερών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα των 15 ημερών περιορίζεται η ευθύνη των ασφαλιστών και για την περίπτωση που το πάρκο 
διαθέτει διατάξεις και μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά δεν παρακολουθείται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του.

· Οι Ασφαλιστές, μέσω των αντιπροσώπων τους, σε οποιοδήποτε λογικό χρόνο, θα έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν και 
να εξετάσουν τα μηχανήματα και ο Ασφαλισμένος θα παράσχει σε αυτούς όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την αξιολόγηση του κινδύνου. Σε περίπτωση ατυχήματος οι αντιπρόσωποι της Εταιρίας θα έχουν άμεση 
πρόσβαση σε όλα τα μηχανήματα, καθώς και το δικαίωμα να αντιληφθούν και να ελεγχθούν όλες οι απαραίτητες επισκευές.

· Η αποσυναρμολόγηση και η εκ νέου συναρμολόγηση ασφαλισμένων μηχανημάτων όσον αφορά οποιονδήποτε έλεγχο, θα 
διενεργούνται από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο σε ημερομηνία/ες) που θα συμφωνούνται αμοιβαία από την Εταιρία 
και τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένα για την διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Ουδεμία ουσιαστική αλλαγή θα πραγματοποιείται ούτε θα γίνεται δεκτή από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ήτοι, 
αλλαγή που θα συνεπάγεται αύξηση του κινδύνου, εκτός αν η συνέχιση της κάλυψης που παρέχει το Ασφαλιστήριο 
βεβαιώνεται γραπτά από την Εταιρία. 
· Σε περίπτωση οιασδήποτε:
- υλική αλλαγή στον αρχικό κίνδυνο, όπως αλλαγές που αφορούν εφεδρικά μηχανήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π.
- αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη σε οποιοδήποτε στοιχείο των μηχανημάτων,
- μεταβολή από προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας, η οποία συνεπάγεται αύξηση κινδύνου διακοπής ή μεταβολής της 
παραγωγής,
- αλλαγές, προς το συμφέρον του Ασφαλισμένου (όπως η αναστολή ή η εκκαθάριση της επιχείρησης) που λαμβάνουν 
μέρος,
το παρόν ασφαλιστήριο θα καταστεί αυτομάτως άκυρο εκτός εάν η συνέχισή της ισχύος του συμφωνηθεί με πρόσθετη πράξη 
που υπογράφεται από την Εταιρία.
· Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να τηρεί πλήρες αρχείο στοιχείων. Όλα τα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: απογραφές, παραγωγή και ισολογισμοί των τριών προηγούμενων ετών θα φυλάσσονται οε ασφαλή θέση ή ως 
πρόληψη για αποφυγή ταυτόχρονης καταστροφής τους, ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος θα τηρεί ξεχωριστά αντίτυπα 
των αρχείων αυτών.
· Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος που μπορεί να θεμελιώσει απαίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, 
ο Ασφαλισμένος οφείλει να διακόψει τη χρήση κάθε ζημιωθέντος μηχανήματος, εκτός αν οι Ασφαλιστές  συναινέσουν 
διαφορετικά. Οι Ασφαλιστές δεν θα ευθύνονται πλέον για οποιαδήποτε περαιτέρω διακοπή ή παρεμπόδιση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου που είναι συνέπεια της συνεχιζόμενης χρήσης ζημιωθέντος 
μηχανήματος, χωρίς την συγκατάθεση της για τη χρήση αυτή, έως ότου το μηχάνημα αυτό επισκευασθεί κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για τους Ασφαλιστές.
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9.3 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση Ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς που δύναται να αξιώσει αποζημίωση βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Ασφαλισμένος 
/ Λήπτης της Ασφάλισης, έχει την υποχρέωση να προβεί στις παρακάτω ενέργειες, δίχως υπαίτια και αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση: 

α) Να ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή εγγράφως την Εταιρία το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα που 
έλαβε γνώση της ζημίας, παρέχοντας την πληροφόρηση που γνωρίζει σχετικά με τα περιστατικά επέλευσης του κινδύνου. 
Στην περίπτωση που η ειδοποίηση, λόγω επίσπευσης των απαραίτητων ενεργειών είναι προφορική, πρέπει το συντομότερο 
δυνατόν να ακολουθήσει γραπτή ενημέρωση.  Οφείλει επίσης να ενημερώσει άμεσα τις -ανά περίπτωση- αρμόδιες δημόσιες 
αρχές (εκτός αν εκείνες έχουν ήδη επιληφθεί π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική αρχή κ.λ.π., καθώς και να διατηρήσει 
τα οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα (π.χ. αριθμό, αναφορά, αντίγραφο δελτίου συμβάντων κλπ) του παραδοθούν.

β) Να υποβάλλει στην Εταιρία ή στον εντεταλμένο πραγματογνώμονά της αναλυτική δήλωση εκθέτοντας τις λεπτομέρειες της 
ζημίας ή απώλειας καθώς και της αξίωσης, κατά την αντικειμενική εκτίμησή του, στην οποία θα περιλαμβάνεται μία αναλυτική 
κατάσταση των ζημιωθέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων καθώς και η αξία τους, δίχως ωστόσο η εκτίμηση αυτή να 
δεσμεύει την Εταιρία, καθώς και να προσκομίσει στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν, 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια, οι προϋποθέσεις και το ύψος της ζημιάς και άλλα στοιχεία που μπορούν εύλογα να 
απαιτηθούν από την Εταιρία με σκοπό αυτή να ερευνήσει ή να ελέγξει την αξίωση, μαζί με -αν είναι απαραίτητο- μια νομική 
δήλωση της αλήθειας της αξίωσης και οποιωνδήποτε θεμάτων που συνδέονται με αυτήν. 

γ) Ο Ασφαλισμένος οφείλει να βεβαιώσει με ένορκη βεβαίωση οποιαδήποτε δήλωσή του ή την πιστότητα των εγγράφων και 
απαιτήσεων που έχει υποβάλλει, αν αυτό του ζητηθεί από τον αρμόδιο πραγματογνώμονα.

Καμία αξίωση υπό αυτήν την ασφάλιση δεν θα είναι πληρωτέα εκτός αν πληρείται ο παρών και σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε ήδη θα επιστραφεί άμεσα στην Εταιρία. 

δ) να πράξει και θα επιτρέψει να γίνουν όλες οι πράξεις και όσα είναι απαραίτητα ή απαιτούμενα από την Εταιρία για 
οποιαδήποτε δικαιώματα ή επιδιορθώσεις, ή για τη λήψη της αποζημίωσης από τρίτους (εξαιρουμένων των Ασφαλισμένων 
στο παρόν ασφαλιστήριο), στους οποίους η Εταιρία θα έχει την υποχρέωση της πληρωμή τους ή την αποζημίωση τους για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υπό αυτήν την Ασφάλιση, εάν τέτοιες πράξεις θα είναι ή θα γίνουν απαραίτητες ή 
απαιτούμενες πριν από ή μετά από την αποζημίωση των ασφαλισμένων από την Εταιρία.

ε) ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρχών, οφείλει να επιδείξει τη δέουσα φροντίδα, όπως θα έπραττε, σύμφωνα με τη 
σχετική πρόβλεψη του νόμου, ως συνετός ανασφάλιστος και να λάβει όλα τα δυνατά, εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την 
αποτροπή ή μείωση της ζημιάς και τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων τα οποία δε ζημιώθηκαν, καθώς και να 
ακολουθεί τις οδηγίες των αντιπροσώπων της Εταιρίας ή του εντεταλμένου πραγματογνώμονά της όπως, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά:

- να διακόψει τη χρήση οποιωνδήποτε χαλασμένων μηχανημάτων εκτός αν οι Ασφαλιστές εγκρίνουν τη χρήση τους, οι δε 
Ασφαλιστές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή παρέμβαση που προκύπτει από τη συνεχή χρήση 
οποιωνδήποτε χαλασμένων μηχανημάτων χωρίς την προγενέστερη άδεια τους, έως τα μηχανήματα αυτά επισκευαστούν 
ικανοποιητικά κατά την κρίση τους ή την κρίση του εντεταλμένου από αυτούς πραγματογνώμονα.

- να διατηρήσει τα ζημιωθέντα ή αντικατασταθέντα αντικείμενα σε άθικτη κατάσταση για ενδεχόμενο έλεγχο.

- εφ' όσον μπορεί να είναι λογικά εφαρμόσιμο, χωρίς πρόκληση οποιασδήποτε αύξησης στην περίοδο διακοπής ή 
παρέμβασης, να πάρει τις προφυλάξεις για να διατηρήσει οποιαδήποτε πράγματα που μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητα ή 
χρήσιμα ως στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση

- Σε περίπτωση ατυχήματος σε ασφαλισμένο μηχάνημα που θα μπορούσε να θεμελιώσει απαίτηση αποζημίωσης, οι 

Ασφαλιστές δικαιούνται να αναλάβουν και να έχουν τον έλεγχο όλων των αναγκαίων επισκευών ή αντικαταστάσεων.

Τα έξοδα στα οποία εύλογα υποβλήθηκε ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης για το σκοπό της αποτροπής ή 
περιορισμού της ζημιάς, βαρύνουν τους Εταιρία, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις.  Αν το ασφάλισμα καλύπτει 
μέρος μόνο της ζημιάς, οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να αποδώσουν μόνο το ανάλογο μέρος των εξόδων (στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζεται -αν υφίσταται- και ο όρος Πρόνοιας κατά το συμφωνηθέν ποσοστό), εκτός εάν τα έξοδα δημιουργήθηκαν 
μετά από τις οδηγίες των Ασφαλιστών.  Το παρόν δεν ισχύει για τα έξοδα φύλαξης ή άλλα έξοδα του Ασφαλισμένου, 
επακόλουθα της ζημιάς, εκτός αν υπάρξει ξεχωριστή ειδική συμφωνία. 

Η παράβαση ή μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ρητά απαλλάσσει τους Εταιρία από την καταβολή ασφαλίσματος.  
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Στην περίπτωση ωστόσο που ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η παράλειψή του δεν επέφερε 
οποιεσδήποτε συνέπειες ως προς τη διαπίστωση των αιτιών του κινδύνου, την έκταση της ζημίας και τον καθορισμό του 
ποσού του ασφαλίσματος, οι Εταιρία θα καταβάλουν το ασφάλισμα ή μέρος αυτού.  Σε κάθε περίπτωση ο Ασφαλισμένος / 
Λήπτης της Ασφάλισης δε μπορεί να ισχυρισθεί ότι δε γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν αυτή 
οφείλεται σε βαριά του αμέλεια. 

Οι Ασφαλιστές οφείλουν να αποζημιώσουν, όπως προβλέπεται παρακάτω, τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλιζόμενο για 
οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζημιά, είτε με καταβολή τοις μετρητοίς, είτε με αντικατάσταση, είτε με επισκευή (κατ’ απόλυτη 
επιλογή των Ασφαλιστών), και πάντως μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το όρια που αντιστοιχεί σε κάθε ένα ή ομάδα 
Αντικειμένων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ασφάλισης, καθώς και το συνολικό όριο που αφορά το σύνολο των 
ασφαλιζομένων Αντικειμένων, ανά έτος ασφάλισης. 

Ο Ασφαλισμένος φέρει ρητά το βάρος της απόδειξης ότι η ζημιά προήλθε από μη εξαιρούμενο κίνδυνο, καθώς και της 
συμμόρφωσης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους/ Συμφωνίες που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να διαπιστώσει τα αίτια του ατυχήματος και για τις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες έγινε αυτό, καθώς  και για την ύπαρξη και την αξία των ασφαλισμένων πραγμάτων κατά το χρόνο του 
ατυχήματος.  Η καταβολή του Ασφαλίσματος δεν πραγματοποιείται εάν υφίστανται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα προς 
αποζημίωση και παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες αποδείξεις από τον Ασφαλισμένο

Ο Ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει στους Εταιρία ασφαλισμένα αντικείμενα (ανεξαρτήτως της κατάστασης 
που αυτά βρίσκονται) και να αιτηθεί την αξία αυτών σε χρήμα. 

Οι Ασφαλιστές, αποζημιώνοντας τον Ασφαλισμένο, αποκτούν όλα τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου εναντίον οποιουδήποτε 
τρίτου, τυχόν υπαίτιου της ζημιάς, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ασφαλιστική νομοθεσία. 

Οι Ασφαλιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε προκαταβολές έναντι του ασφαλίσματος.  Εν τούτοις, αν κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης και για ποσό για το οποίο δεν υπάρχει ουδεμία 
αμφισβήτηση, δεχθούν οι Εταιρία να προβούν σε ορισμένη προκαταβολή, αυτή τελεί πάντοτε και απαραιτήτως υπό την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Ασφαλιστών, δηλαδή, τόσο ως προς την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης αυτών για καταβολή 
ασφαλίσματος, όσο και ως προς την έκτασή του (ποσού ασφαλίσματος).

Σε κάθε περίπτωση αγωγής ή άλλης διαδικασίας, κατά την οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι, βάσει της εξαίρεσης (4) 
οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, ζημιά, ή ευθύνη δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, το βάρος της απόδειξης 
περί του αντιθέτου φέρει ο Λήπτης της ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος. 

9.4 Μείωση του Ασφαλιστικού Ποσού λόγω Επέλευσης Ζημίας

Μετά από την επέλευση αποζημιωθείσας ζημιάς εντός της Τρέχουσας Ασφαλιστικής Περιόδου, το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 
που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό του ασφαλίσματος που έχει καταβληθεί ή 
πρόκειται να καταβληθεί στον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης, ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τον υπόλοιπο χρόνο 
διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της αναπροσαρμογής της ασφαλιζόμενης αξίας 
(κεφαλαίου) φέρει ο Ασφαλισμένος, με σχετικό αίτημά του στην Εταιρία και καταβολή ασφαλίστρων που θα καθορισθούν από 
την Εταιρία.

9.5 Εναρξη και Διάρκεια της Κάλυψης - Καταβολή Ασφαλίστρων
- Η ασφαλιστική κάλυψη τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης και διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.  Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την έναρξη ισχύος της κάλυψης είναι η εφάπαξ καταβολή των ασφαλίστρων περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων έκδοσης, 
τελών, φόρων κλπ. που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή της πρώτης δόσης τμηματικής καταβολής, αν αυτή έχει 
συμφωνηθεί.  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ή μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, η 
ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ και η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση ζημίας, αν αυτή συμβεί 
πριν την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων, ούτε θα υφίσταται συμψηφισμός του ποσού της ζημιάς με τα οφειλόμενα 
ασφάλιστρα.
- Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με (έγγραφη) απόδειξη, που εκδίδεται αρμοδίως από 
την Εταιρία.
- Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, οι Εταιρία δικαιούνται των 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων.  Αν όμως ο Ασφαλισμένος/Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Δικαιούχος του ασφαλίσματος, γνώριζε 
κατά τη σύναψη της σύμβασης, ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, οι Εταιρία δεν υποχρεούνται σε παροχή και 
εφόσον δε γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, δικαιούται το ασφάλιστρο μέχρι το τέλος της διάρκειας ασφάλισης.

9.6 Διακοπή - Λύση της Σύμβασης
- Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης λήγει με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διαρκείας (όποιος είναι ο τελευταίος 
συμφωνηθείς με έκδοση σχετικής έγγραφης επιβεβαίωσης ή πρόσθετης πράξης εκδοθείσας από την Εταιρία).
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- Ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης μπορεί να διακόψει την παρούσα σύμβαση όποτε το επιθυμεί.  Πέραν των 
περιπτώσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, η Εταιρία και ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης έχουν επίσης το 
δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο.
- Εάν η καταγγελία γίνει από την Εταιρία, τότε αυτή δικαιούται να παρακρατήσει ή να απαιτήσει (στην περίπτωση που δεν 
έχουν ήδη καταβληθεί) μόνο τα  αναλογούντα ασφάλιστρα έως την ημερομηνία που τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται στο αντισυμβαλλόμενο μέλος.  Η λύση της σύμβασης επέρχεται μετά την πάροδο 30 ημερών από τότε που θα 
περιέλθει η καταγγελία σε γνώση του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται 
διαφορετικά στις προαναφερόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.  Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο 
συμβαλλόμενο, γίνεται εγγράφως και με συστημένη, επί αποδείξει παραλαβής επιστολή.
- Επίσης συμφωνείται ότι η Εταιρία ή/και ο Ασφαλιζόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της 
σύμβασης κατά την κρίση της σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

9.7 Άλλες ασφαλίσεις - συνασφάλειες
- Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής υπάρχει ήδη, άλλη μία ή περισσότερες 
ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιζόμενα αντικείμενα, ολικά ή μερικά, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της 
Ασφάλισης υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως και δίχως καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, γνωστοποιώντας 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.  Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
- Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία 
υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, 
ίσου προς το λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες 
ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
- Σε περίπτωση παράβασης από τον Ασφαλισμένο ή το Λήπτη της Ασφάλισης των ανωτέρω υποχρεώσεων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Νόμου 2496/97.  Σε περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε δόλο ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους 4 και 5 της παραγράφου 6.1. του παρόντος άρθρου.
- Εάν με το παρόν ασφαλιστήριο έχει συμφωνηθεί απαλλαγή του ασφαλιστή για συγκεκριμένο ποσό ζημιάς, η απαλλαγή 
αυτή ισχύει υπέρ του σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του τι έχει συμφωνηθεί σχετικώς στις (άλλες) συνασφαλίσεις.

9.8 Υποκατάσταση
- Εάν ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση 
περιέρχεται στους Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλαν.
- Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του 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 δεν περιέρχεται στους Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά 
ενήργησαν με δόλο.
- Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του 
Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στους Εταιρία.  
Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς των Ασφαλιστών.
- Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά 
του τρίτου, δε συμπληρώνεται πριν την παρέλευση 6 μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από 
την παραγραφή ή την απόσβεση των αξιώσεων.

9.9 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων - Δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των 
Αθηνών. 

9.10 Παραγραφή
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν, παραγράφεται μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους 
εντός του οποίου συνέβη η ζημιά.

9.11 Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και με την 
προϋπόθεση ότι η Εταιρία δε αρνείται την κατ αρχήν ύπαρξη υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης, τότε το ζήτημα 
αποκλειστικά και μόνο του ύψους του ασφαλίσματος μπορεί με κοινή συμφωνία των μερών να παραπέμπεται σε Διαιτησία η 
οποία διεξάγεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  

Εάν ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη και η εταιρία 
θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε το δηλώνει εγγράφως στον ασφαλισμένο ή λήπτη 
της ασφάλισης, η δε σύμπραξη στη διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος που τυχόν 
οριστεί διαιτητικώς δεν θα είναι καταβλητέο στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης παρά μόνο εάν κριθεί με τελεσίδικη 
απόφαση των αρμόδιων τακτικών δικαστηρίων  ότι υφίσταται κατ’ αρχήν υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή 
ασφαλίσματος.    

Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνο διαιτητή τότε ορίζονται δύο διαιτητές , ένας από 
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κάθε μέρος. Όταν το ένα μέρος, πρώτο διορίσει εγγράφως το διαιτητή του, τότε το έτερο μέρος πρέπει να διορίσει το δικό 
του διαιτητή, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου 
διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μήνα παρέλθει άπρακτη, τότε στην περαιτέρω διαδικασία προχωρεί ο ήδη 
διορισμένος διαιτητής ενεργώντας ως ο μοναδικός διαιτητής.

Οι δύο διαιτητές μέσα σε προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή διορίζουν από κοινού 
εγγράφως ένα επιδιαιτητή. Αν οι διαιτητές δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή , τότε τον επιδιαιτητή ορίζει ο 
πρόεδρος του Άρειου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.    

9.12 Διαφοροποίηση / Συμφωνία της ασφαλιστικής σύμβασης με την Νομοθεσία:
- Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή από τους συνημμένους όρους του, 
εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόμου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η ισχύουσα νομοθεσία.
- Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη ή ειδική συμφωνία αναφερόμενη στο παρόν ασφαλιστήριο κριθεί ως μη 
σύννομη με την κείμενη ειδική ή γενική νομοθεσία ή κανονισμό, τότε θα θεωρείται αυτόνομη και μη έχουσα σχέση με λοιπές 
σύννομες και έγκυρες διατάξεις ή όρους ή ειδικές συμφωνίες, στο βαθμό που υφίσταται  οποιοσδήποτε συσχετισμός μεταξύ 
τους.  Στην περίπτωση αυτή δε, ο παρόν όρος, διάταξη ή ειδική συμφωνία θα έγκειται σε ερμηνεία που τη χαρακτηρίζει ως 
σύννομη με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα αν πρόκειται για επαγγελματικούς ή μη επαγγελματικούς κινδύνους.

9.13 Λοιπές Διατάξεις
Κάθε τροποποίηση των παραπάνω όρων, που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, 
υπερισχύει.

Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που ειδικά και ρητά προβλέπονται παραπάνω και όπου ο Ασφαλιζόμενος χάνει κάθε 
δικαίωμα που τυχόν έχει από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (έκπτωση) η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε άλλη περίπτωση που 
ο Ασφαλιζόμενος παραβαίνει και οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Ασφαλιστηρίου.

9.14 Επεκτάσεις Καλύψεων / Προϋποθέσεις καλύψεων / Ειδικοί Όροι
Mε τη ρητή προϋπόθεση ότι οι παρακάτω αναφερόμενες επεκτάσεις καλύψεων/ ειδικοί όροι αναφέρονται στον Πίνακα 
Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα ισχύουν ως κάτωθι:
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Eιδικός Όρος 001 - Απεργία, Οχλαγωγία και Πολιτικές Ταραχές        

Α.  Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση άτι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, μέχρι το όριο που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, ζημιά ή 
απώλεια λόγω απεργίας, οχλαγωγίας και πολιτικών ταραχών. 

Σύμφωνα με τον ειδικό όρο αυτόν καλύπτεται ζημιά ή απώλεια στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκλήθηκε άμεσα από:
1. πράξεις οποιουδήποτε ατόμου που μετέχει μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης (είτε έχει σχέση 
με απεργία ή ανταπεργία, είτε όχι), που δεν συνιστά περίπτωση που υπάγεται στην εξαίρεση 2 των παρακάτω ειδικών 
εξαιρέσεων,
2. πράξεις οποιασδήποτε νόμιμης αρχής κατά την καταστολή ή την προσπάθεια καταστολής των παραπάνω ταραχών ή κατά 
την προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών των ταραχών αυτών,
3. εσκεμμένες πράξεις οποιουδήποτε απεργού ή ανταπεργού που έγιναν με σκοπό την επέκταση της απεργίας ή την 
αντίσταση στην ανταπεργία,
4. πράξεις οποιοσδήποτε νόμιμης αρχής για πρόληψη ή απόπειρα πρόληψης κάθε τέτοιας ενέργειας ή περιορισμό στο 
ελάχιστο των συνεπειών της.
Όλες οι καλυπτόμενες από αυτόν τον Ειδικό Όρο απώλειες ή ζημίες που θα συμβούν οε χρονικό διάστημα 168 συνεχόμενων 
ωρών, θεωρούνται άτι αποτελούν ένα ζημιογόνο γεγονός.

Β. Προϋποθέσεις
όλοι οι όροι, διατάξεις, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται πλήρως στην κάλυψη που παρέχεται 
με αυτόν τον Ειδικό Ορο εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητά από τις παρακάτω "ειδικές εξαιρέσεις", κάθε δε 
αναφορά σε ζημιά ή απώλεια στους όρους του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που καλύπτονται με 
αυτόν τον Ειδικό Όρο,
οι παρακάτω "ειδικές εξαιρέσεις" εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με αυτόν τον Ειδικό Όρο και το λεκτικό του 
Ασφαλιστηρίου θα χρησιμοποιείται πλήρως για την κάλυψη που παρέχεται από αυτό, σαν να μην υπήρχε αυτός ο Ειδικός 
Όρος.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει:
α) απώλεια ή ζημιά που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης εργασίας ή καθυστέρησης, διακοπής ή παύσης 
οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας,
β) απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από μόνιμη ή προσωρινή απώλεια κυριότητας λόγω δήμευσης, κατάσχεσης ή επίταξης 
από οποιαδήποτε νόμιμη αρχή.
γ) απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από νόμιμη η προσωρινή απώλεια κυριότητας οποιασδήποτε κτιριακής εγκατάστασης 
λόγω παράνομης κατάληψης της εγκατάστασης αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
δ) αποθετική ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή μορφής, και οποιοδήποτε ποσά που υπερβαίνει το όριο αποζημίωσης 
για υλικές ζημίες, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
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Ειδικός Όρος 001α - Τρομοκρατικών Ενεργειών

Α. Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημία στα 
ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω Απεργιών. Οχλαγωγιών και Πολιτικών Ταραχών σύμφωνα με τον Ειδικό Όρο 001, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου, και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο. η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, μέχρι το όριο που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, απώλειες ή 
ζημίες που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο ‘’Γενικές Εξαιρέσεις’’ των Γενικών Όρων.

Β. Προϋποθέσεις
1. Ολοι οι όροι, διατάξεις, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστήριου εφαρμόζονται πλήρως στην κάλυψη που
παρέχεται σε αυτόν τον Ειδικό Όρο, εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητό από τις παρακάτω "ειδικές εξαιρέσεις", κάθε
δε αναφορά σε ζημιά ή απώλεια στους όρους του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που καλύπτονται με
αυτόν τον Ειδικό Όρο,
2. οι παρακάτω "ειδικές εξαιρέσεις" εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με αυτόν τον Ειδικό Όρο και το λεκτικό
του Ασφαλιστηρίου θα χρησιμοποιείται πλήρως για την κάλυψη που παρέχεται από αυτό, σαν να μην υπήρχε αυτός ο Ειδικός 
Όρος.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
- Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει:

α) απώλεια ή ζημιά που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης εργασίας ή καθυστέρησης, διακοπής ή παύσης 
οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας,
β) απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από μόνιμη ή προσωρινή απώλεια κυριότητας λόγω δήμευσης, κατάσχεσης ή 
επίταξης από οποιαδήποτε νόμιμη αρχή,
γ) απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από νόμιμη η προσωρινή απώλεια κυριότητας οποιασδήποτε κτιριακής  εγκατάστασης    
λόγω    παράνομης    κατάληψης    της εγκατάστασης αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
δ) αποθετική ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή μορφής, και οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το όριο αποζημίωσης 
για υλικές ζημίες, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Αναφορικά με τις παραγράφους β και γ. η Εταιρία ευθύνεται έναντι του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου για αιφνίδιες 
και απρόβλεπτες ζημίες που προκαλούνται, από καλυπτόμενους από τα υπόλοιπα τμήματα του Ασφαλιστηρίου κινδύνους, 
στα ασφαλισμένα αντικείμενα πριν από την απώλεια κυριότητας ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής αφαίρεσης αυτής.

- Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή μέσω ή είναι συνέπεια, έμμεσα ή 
άμεσα, από οποιαδήποτε από τις παρακάτω αιτίες και ειδικότερα από:

α) πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος  είτε όχι), 
εμφύλιο πόλεμο,
β) ανταρσία, πολιτικές ταραχές που λαμβάνουν χαρακτήρα ή αντιστοιχούν σε λαϊκή εξέγερση, εξέγερση στρατού, στάση. 
εξέγερση, επανάσταση, στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία,
γ) μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους^ υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος μετά από πυρκαγιά 
ή/και άλλη αιτία/ς καθώς και μόλυνση ή ρύπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
βιολογικών ή χημικών όπλων. Ως μόλυνση ή ρύπανση νοείται η μόλυνση, η δηλητηρίαση ή η παρεμπόδιση ή / και ο 
περιορισμός της χρήσης των ασφαλισμένων αντικειμένων,
δ) εκτόξευση - ρίψη και χρήση βλημάτων, πυραύλων, ρουκετών και γενικά όπλων μαζικής καταστροφής.

Δ. Απαλλαγή
Όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
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Ειδικός Όρος 006 - Κάλυψη Πρόσθετων Δαπανών για Υπερωρίες, Νυχτερινή Εργασία, Επείγουσα Μεταφορά 
(Εξαιρείται η αεροπορική μεταφορά)

Α. Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κόβε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει, μέχρι το όριο που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, τις πρόσθετες 
δαπάνες για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες αργίας και δαπάνες για επείγουσες μεταφορές [εκτός 
από αεροπορικές),

Β. Προϋποθέσεις
Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα 
αντικείμενα, που αποζημιώνεται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
Εάν η αξία των ζημιωθέντων ασφαλισμένων αντικειμένων είναι μικρότερη από την αξία που θα έπρεπε να ασφαλιστεί, το 
ποσόν που θα καταβληθεί σύμφωνα με αυτόν τον όρο για τις πρόσθετες δαπάνες θα μειωθεί αναλογικά.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπονταιι

Δ. Απαλλαγή
Όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Ειδικός Όρος 007 - Κάλυψη Πρόσθετων Δαπανών Αεροπορικού Ναύλου

Α. Έκταση Κάλυψης
Με τον παρόντα ειδικό όρο η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες για αεροπορικό 
ναύλο.

Β. Ειδική προϋπόθεση
Οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία 
είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Γ. Ανώτατο όριο αποζημίωσης
Η εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός, μόνο μέχρι του ορίου αποζημίωσης, το οποίο 
καθορίζεται στο κυρίως σώμα του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Δ. Απαλλαγή ανά ζημία
Σε κάθε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας, αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισμένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης 
το αναγραφόμενο, στο κυρίως σώμα του παρόντος ασφαλιστηρίου, ποσό ή ποσοστό απαλλαγής.

Ειδικός Όρος 011 - Συνεχόμενες Ζημίες Προερχόμενες από το Ίδιο Αίτιο

Α. Έκταση Κάλυψης
Δεν προβλέπεται
Β. Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου. εφαρμόζεται ο παρακάτω όρος:
Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένο σχέδιο, ελαττωματικό υλικό ή ελαττωματική χύτευση, κακοτεχνία, εκτός από 
σφάλμα κατά την συναρμολόγηση, που προέρχεται από την ίδια αιτία, σε μηχανήματα ή εξοπλισμό του ιδίου τύπου ή 
σχεδιασμού, αποζημιώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μετά την εφαρμογή της απαλλαγής που αναγράφεται στον 
Πίνακα Ασφάλισης για κάθε ζημιά:

100% του ποσού αποζημίωσης για την πρώτη ζημιά  
  80% του ποσού της αποζημίωσης για την δεύτερη ζημιά  
  60% του ποσού της αποζημίωσης για την τρίτη ζημιά 
  50% του ποσού της αποζημίωσης για την τέταρτη ζημιά 
  40% του ποσού της αποζημίωσης για την πέμπτη ζημιά
Τα ανωτέρω ποσοστά αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία 
ΔΕΝ αποζημιώνεται.

 Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπονται
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Ειδικός Όρος 313 - Κάλυψη Ζημιών Εσωτερικής Φωτιάς, Εσωτερικής Χημικής Έκρηξης και απ' Ευθείας από 
Κεραυνό

Α. Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου ταυ Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος π και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημιά στα 
αναγραφόμενα στον Πίνακα Καλύψεων μηχανήματα που οφείλεται σε εσωτερική φωτιά ή εσωτερική χημική έκρηξη ή από την 
προσπάθεια κατάσβεσης αυτής της φωτιάς ή απ' ευθείας από κεραυνό.

Β. Προϋποθέσεις: Δεν προβλέπονται

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Απώλειες ή ζημιές οε αντικείμενα εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα ασφαλισμένα μηχανήματα που οφείλονται σε 
διάδοση της προκληθείσας φωτιάς ή χημικής έκρηξης ή στην κατάσβεση της ηροκληθείσας φωτιάς ή απ' ευθείας από 
κεραυνό εξαιρούνται από την κάλυψη που παρέχεται από αυτόν τον Ειδικό Όρο.

Ειδικός Όρος 331 - Υπολογισμός Απομεiωσης για την Επαναπεριέλιξη των Ηλεκτρικών Μηχανών

Α. Έκταση Κάλυψης
Δεν προβλέπεται.

Β. Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση μερικής ζημιάς σε ηλεκτρική μηχανή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηχανές, 
γεννήτριες, μετασχηματιστές), εάν η επισκευή απαιτεί την επαναπεριέλιξη του ηλεκτρικού πηνίου, το ποσό της αποζημίωσης 
pου αφορά μόνο στις αμιγείς εργασίες επαναπεριέλιξης και επανεπικάλυψης. υπολογίζεται σύμφωνα με το ετήσιο ποσοστά 
απομείωσης που καθορίζεται κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της ζημιάς. με Βάση την αξία αντικατάστασης με 
καινούργιες. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5% κατ' έτος και μεγαλύτερο από 60% συνολικά.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπεται.

Ειδικός Όρος 391 - Ειδική Συμφωνία Σχετικά με Εργασίες Συντήρησης στα Ηλεκτρονικά Μέρη των Ασφαλισμένων 
Μηχανημάτων

Α. Έκταση Κάλυψης
Δεν προβλέπεται

Β. Προϋποθέσεις
Δεν προβλέπεται

γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει οποιαδήποτε δαπάνη που διενεργείται σε σχέση με εργασίες 
συντήρησης των ηλεκτρονικών μερών των ασφαλισμένων μηχανημάτων.
Με τον όρο συντήρηση όπως χρησιμοποιείται οε αυτό τον ειδικό όρο νοούνται τα ακόλουθα:
· έλεγχοι ασφαλείας
· προληπτική συντήρηση
· επανόρθωση βλάβης ή ζημίας ή σφάλματος από συνήθη λειτουργία ή λόγω) γήρανσης, παλαιότητας, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά από επισκευή ή αντικατάσταση πλακετών, τμημάτων, εξαρτημάτων και στοιχείων αυτών.
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Ειδικός Όρος 813 - Κάλυψη Απώλειας Μικτού Κέρδους Λόγω Ζημιών Εσωτερικής Φωτιάς, Εσωτερικής Χημικής 
Έκρηξης και απ' ευθείας από Κεραυνό

Α. Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο, η ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για απώλεια μικτού κέρδους ως 
επακόλουθο απώλειας ή ζημίας στα αντικείμενα που περιγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων που οφείλεται σε εσωτερική 
φωτιά ή εσωτερική χημική έκρηξη ή από την προσπάθεια κατάσβεσης αυτής της φωτιάς ή απ' ευθείας από κεραυνό.

Β. Προϋποθέσεις
Η κάλυψη αυτή ισχύει εφόσον τα παραπάνω μηχανήματα ή ο εξοπλισμός ασφαλίζονται σύμφωνα με τους όρους του 
Τμήματος I του Ασφαλιστηρίου.
Κάλυψη παρέχεται μόνο για το μηχάνημα οπό το οποίο ξεκίνησε η απώλεια ή ζημιά.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπεται.

Δ. Απαλλαγή
Όπως ορίζεται στον Πίνακα 

Ειδικός Όρος 829 - Μηχανικές Βλάβες κατά την Περίοδο Εγγύησης 
(ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη Απώλειας Κερδών)

Α. Έκταση Κάλυψης
Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Ειδικές διατάξεις, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου 
όρου του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει το συμφωνηθέν 
επασφάλιστρο, αίρεται η εξαίρεση 4.25 του Άρθρου 4 - Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου αποκλειστικά και μόνο για την 
κάλυψη Απώλειας Κερδών.
«Απώλεια ή ζημία για την οποία ο κατασκευαστής ή ο εργολάβος ή ο προμηθευτής ή ο επιδιορθωτής ή ο συντηρητής είναι 
υπεύθυνοι, είτε σύμφωνα με το νόμο ή συμβατικά».

Β. Προϋποθέσεις
Δεν προβλέπεται

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπεται.

Δ. Απαλλαγή
Όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων

Ειδικός Όρος 891 - Ειδικός Όρος που Αφορά σε Καθυστέρηση στην Επισκευή

Α. Έκταση Κάλυψης
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, τις εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και 
Ειδικές διατάξεις, αλλά κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου και των Πρόσθετων Πράξεων 
αυτού, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα 
επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει απώλεια μικτού κέρδους ως επακόλουθο 
καθυστέρησης στην επισκευή ή αντικατάσταση των βλαβέντων ασφαλισμένων αντικειμένων ξένης προέλευσης, για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες, στην περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε εισαγωγικούς/εξαγωγικούς  
νομισματικούς περιορισμούς, τελωνειακούς κανονισμούς ή κανονισμούς επιβεβλημένους από κυβερνητικές ή κρατικές 
υπηρεσίες.

Β. Προϋποθέσεις
Η κάλυψη αυτή ισχύει εφόσον τα παραπάνω μηχανήματα ή ο εξοπλισμός ασφαλίζονται σύμφωνα με τους όρους του 
Τμήματος I του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Γ. Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν προβλέπεται.

Δ. Απαλλαγές
Όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
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Ειδικός Όρος Αυτόματης Κάλυψης Νεαποκτηθέντων Περιουσιακών Στοιχείων

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να ισχύει αυτόματα για τυχόν νεαποκτηθέντα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία με τις εξής προϋποθέσεις:
- Ο Ασφαλισμένος υποχρεώνεται να ενημερώσει την Εταιρία εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία απόκτησης 
τους.
- Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει στην Εταιρία τα αναλογούντα στα περιουσιακά αυτά στοιχεία ασφάλιστρα, αναδρομικά από 
την έναρξη της κάλυψης αυτής, δηλαδή από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος απέκτησε έννομο συμφέρον στα 
περιουσιακά αυτά στοιχεία, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου 
και προγενέστερη της λήξης του.
- Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι της ίδιας φύσης με τα ασφαλισμένα και εγκαταστάθηκαν και βρίσκονται, είτε στην 
ασφαλισμένη με το παρόν ασφαλιστήριο τοποθεσία, είτε σε νέες τοποθεσίες που διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα ίδια μέτρα 
προστασίας με την ασφαλισμένη τοποθεσία.
- Η Ασφαλισμένη για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αξία, δεν προσαυξάνει το ασφαλισμένο με το ασφαλιστήριο αυτό συνολικό 
κεφάλαιο.

Ειδικός Όρος Αυτόματης Ανασύστασης Κεφαλαίου

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι :
α) Σε περίπτωση απαίτησης προς αποζημίωση που εγείρεται σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο και κατόπιν αποζημιωτέας 
ζημιάς βάσει των όρων του και
β) Από τη χρονική στιγμή που ο Ασφαλισμένος αποκαταστήσει τη ζημιωθείσα περιουσία, το μειωμένο από τη ζημιά 
ασφαλιστικό ποσό (ελλείψη γραπτής ειδοποίησης της Εταιρίας από τον Ασφαλισμένο για το αντίθετο), τότε

i. θα αποκαθίσταται αυτόματα στο προ της ζημιάς ύψος του και,
ii. θα εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα αναλογικά, από την ημερομηνία της αποκατάστασης του
ζημιωθέντος ασφαλισμένου αντικειμένου (για το εναπομένον διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου) μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ασφάλισης.

Ειδικός Όρος Πρόνοιας

Συμφωνείται ότι σχετικά με τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης δε θα θεωρείται 
συνασφαλιστής, εάν κατά την ημέρα της ζημιάς διαπιστωθεί απόκλιση από την πραγματική αξία ίση με το ποσοστό του 
τρέχοντος ή του αμέσως προηγούμενου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με ανώτατο όριο του ποσοστού αυτού το 10%.
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Ειδικός Όρος Δανειστή Τραπεζών που κατέχει υποθήκη ή ενέχυρο

Δηλώνεται και συμφωνείται με τον ειδικό αυτό όρο που επισυνάπτεται και τροποποιεί κάθε αντίθετο γενικό, ή άλλο ειδικό όρο 
του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας, που είτε εκδόθηκε από την αρχή, είτε μεταβιβάστηκε εκ των υστέρων με πρόσθετη πράξη 
μετά την έκδοση του, αλλά πριν κάθε επέλευση ασφαλιζομένου με το παρόν κινδύνου (ζημιά), υπέρ του Ενυπόθηκου / 
Ενεχυρούχου Δανειστή, που κατέχει νόμιμα ενέχυρο ή υποθήκη και που στο εξής θα αποκαλείται "Ο Δανειστής" και υπέρ του 
Ασφαλιζομένου, που έβαλε υποθήκη ή ενέχυρο, θα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις - ειδικές διατάξεις, ενώ όλοι οι άλλοι 
Γενικοί και Ειδικοί εξακολουθούν να ισχύουν μόνο εφ' όσον δεν τροποποιούνται από αυτές τις ειδικές διατάξεις :

Ειδικές Διατάξεις  - Προϋποθέσεις
1. Ο Δανειστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση να δηλώσει στον Ασφαλιστή άλλες ασφαλίσεις, που συνομολογήθηκαν
με άλλους Ασφαλιστές, για αντικείμενα που καλύπτονται με αυτό το Ασφαλιστήριο, είναι όμως υποχρεωμένος να προβεί σε
μία τέτοια έγγραφη δήλωση, στην περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός καλυπτόμενο με το παρόν
Ασφαλιστήριο και υφίστανται εν γνώσει του, άλλα ασφαλιστήρια.

2. Η απόκρυψη εκ μέρους του φυσικού ή νομικού προσώπου, που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο, κάποιου γεγονότος 
σημαντικού για την εκτίμηση του κινδύνου, ή κάθε ψεύτικη, ή λανθασμένη, παραπλανητική δήλωση του, ή κάθε κακή 
περιγραφή των ασφαλιζομένων αντικειμένων ή μέρους από αυτά και γενικά κάθε παράβαση υποχρέωσης, που προβλέπεται 
από το Ασφαλιστήριο και αποτελεί μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε όρο του, έστω και αν αυτή ή δήλωση ή απόκρυψη ή 
κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρέωσης θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια την Άρνηση του Ασφαλιστή να δεχτεί την 
ασφάλιση ή να διακανονίσει τη ζημιά, δεν επηρεάζει αυτή την ασφάλιση και δε γίνεται απόκλιση αυτής, σε ό,τι αφορά το 
Δανειστή, υπό τον όρο όμως ότι αυτός είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια παράβαση όρου, 
ή υποχρέωσης, όπως και κάθε κακή περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ψεύτικη ή λανθασμένη δήλωση, αμέσως μόλις λάβει 
γνώση αυτής. Αν η απώλεια ή ζημιά οφείλεται σε αμέλεια ή σφάλμα του φυσικού ή νομικού προσώπου, που έβαλε την 
υποθήκη ή ενέχυρο, ή/και άλλων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, ή βρίσκονται στην υπηρεσία του, ή αν 
οφείλεται σε οποιαδήποτε μεταβολή, ή επίταση των κινδύνων, ο Δανειστής θα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται με αυτές τις ειδικές διατάξεις, υπό τον όρο ότι ο Δανειστής οφείλει να 
γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια μεταβολή ή επίταση των κινδύνων, αμέσως μόλις το λάβει γνώση.

3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, ο Δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί απευθείας και χωρίς ανάμιξη του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο με τους τόκους, τις προμήθειες και τα άλλα 
έξοδα του, όχι μόνο για τα ποσά που κατεβλήθησαν από το Δανειστή, σε αυτόν που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για την 
εμπράγματη ασφάλεια των ασφαλιζομένων αντικειμένων, όπως αυτά περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά 
επίσης και για κάθε οφειλή του προσώπου που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο προς το Δανειστή, οφειλή που μπορεί να 
προέρχεται από οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ τους και υπό τον όρο πάντοτε, ότι το ποσό που θα πρέπει να 
πληρωθεί στο Δανειστή δε θα ξεπερνάει το ποσό για το οποίο ο Ασφαλιστής έχει αναλάβει την υποχρέωση, με βάση τις 
συνηθισμένες διατάξεις του που τυχόν οφείλεται με Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, όπως αυτές τροποποιούνται για το Δανειστή 
με τις πιo πάνω ειδικές διατάξεις (1) και (2). Κάθε ποσό που τυχόν οφείλεται με βάση το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, πέρα από 
το ποσό που καταβάλλεται στην Τράπεζα, θα μπορεί να το εισπράξει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έβαλε την υποθήκη 
ή το ενέχυρο, υπό τον όρο πάντοτε ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεστεί από αυτόν όλοι οι όροι, οι συνομολογίες, οι ειδικές 
διατάξεις και οι υποχρεώσεις που περιέχονται ή έχουν προστεθεί με πρόσθετες πράξεις στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου από τον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος
ειδικού όρου, ο Δανειστής θα ειδοποιείται γι' αυτό από τον Ασφαλιστή, αλλά το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα εξακολουθεί να
ισχύει σε ότι αφορά το Δανειστή, επί δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε
εγγράφως αυτή η ακύρωση.

Ειδικός Όρος  "72 ωρών" Φυσικών Φαινομένων

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κάθε ζημία από φυσικά φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο θα 
αποτελεί μία χωριστή απαίτηση αποζημίωσης, με την προϋπόθεση ότι αν συμβούν περισσότερες από μία σεισμικές 
δονήσεις, πλημμύρες, καταιγίδες ή θύελλες κ.λπ. φυσικά φαινόμενα, εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) ωρών στην ίδια 
περιοχή κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Ασφαλιστηρίου, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, καταιγίδες, πλημμύρες ή θύελλες θα 
θεωρούνται ως μία ζημιά, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
Η Εταιρία δε θα ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε από σεισμική δόνηση, πλημμύρα, θύελλα/καταιγίδα, ή άλλα φυσικά 
φαινόμενα που κατά πρώτον συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ούτε για όποια 
ζημιά επέρχεται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Η ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με κάθε ζημιά ή σειρά ζημιών που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό, όπως τυχόν 
ασφαλίζεται από αυτό το Ασφαλιστήριο για σεισμό, καταιγίδα, θύελλα ή πλημμύρα, ή άλλα φυσικά φαινόμενα και για 
περισσότερες από μία τέτοιες ζημιές κατά την Ασφαλιστική Περίοδο, δε θα υπερβαίνει τα επιμέρους όρια ευθύνης που κατά 
περίπτωση αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου.
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Ειδικός Όρος Γενικής Αστικής Ευθύνης και Υφιστάμενης Περιουσίας

Η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ειδικά για τα μηχανήματα υπό στοιχεία του» ασφαλιστηρίου, και καλύπτει, οποιαδήποτε 
αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά σε περιουσία του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλιζόμενου (εκτός των 
μηχανημάτων και λοιπό εξοπλισμό που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο), και, αφετέρου, τα χρηματικά ποσά τα 
οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος θα κληθεί να καταβάλει ως υπόχρεος από τον νόμο, εξαιτίας των παρακάτω:

- Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων από τα καλυπτόμενα μηχανήματα και συσκευές
συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου επί του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών,                 

Ανώτατα Όρια Ευθύνης: 

-έως 50% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Πίνακα Ασφάλισης.

Στο καθοριζόμενο κατά περίπτωση ανώτατο όριο ευθύνης, όποιος και αν είναι ο αριθμός των ζημιογόνων γεγονότων εντός 
της ασφαλιστικής περιόδου, περιλαμβάνονται:

- Τα ποσά που καταβάλει ο Ασφαλιστής ως αποζημίωση σε τρίτους.
- Τα ποσά της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
- Οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.
- Τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες, τα οποία επιδικάστηκαν σε βάρος του Ασφαλιζόμενου.

Γεωγραφικά Όρια: Εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

Δωσιδικία: Ελληνική / Ελληνικά Δικαστήρια.

Βάση Ασφάλισης: Claims Made, ήτοι απαιτήσεις οι οποίες θα εγερθούν για πρώτη φορά κατά την διάρκεια ισχύος της 
παρούσης ασφαλιστικής σύμβασης και θα αναγγελθούν με γραπτή δήλωση στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Εξαιρούνται γεγονότα ή περιστατικά που συνέβησαν πριν την έναρξη της 
παρούσης ασφαλιστικής κάλυψης, ακόμη και αν αυτά δεν ήταν εμφανή ή γνωστά στον Ασφαλιζόμενο.

Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι:

1. Από αναμενόμενα ζημιογόνα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως ή δολίως  είτε από το Συμβαλλόμενο / 
Ασφαλιζόμενο είτε από τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή τους νομίμους 
αντιπροσώπους τους, είτε από πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστηθέντος. Επίσης, κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης που 
καταλογίζεται σε βάρος του Συμβαλλομένου / Ασφαλιζομένου ή / και των προστηθέντων του, ως ποινικό αδίκημα ή αστική, 
παράνομη και υπαίτια πράξη που έγινε με δόλο.

2. Για ατυχήματα ή ζημίες που προξενούνται από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα, κάθε είδους άλλα οχήματα, ως 
και κάθε είδους σκάφη θαλάσσης και αέρος, ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, εκσκαφείς, 
προωθητήρες γης, χωματοσυλλέκτες, φορτωτές και εκτοξευτήρες σκυροδέματος (μπετόν), που τελούν υπό την ιδιοκτησία, ή, 
από οποιαδήποτε σχέση, υπό την κατοχή ή την χρήση του Συμβαλλομένου / Ασφαλιζομένου ή των προσώπων που αυτός 
έχει προστήσει, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

3. Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης που συνέβησαν ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 
ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στον Συμβαλλόμενο ή/και στον 
Ασφαλιζόμενο.

4. Για ατυχήματα ή ζημίες από ελαττωματική αποχέτευση, από αναθυμιάσεις, από μόλυνση του νερού ή του αέρα, από 
σκόνη, από όποια αιτία και αν αυτή προέρχεται και εν γένει ό,τι ορίζεται ως περιβαλλοντική ευθύνη.

5. Από οποιασδήποτε φύσης συμβατικές δεσμεύσεις ή / και εγγυήσεις τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της ασφάλισης / 
Ασφαλιζόμενος και οι οποίες διευρύνουν την νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου 
ο Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ως άνω συμβατικών δεσμεύσεων.

6. Από την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή παραλαβή πραγμάτων και γενικά αντικειμένων από κάθε είδους μεταφορικά 
μέσα καθώς και ζημιές σε αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

7. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο ή / και τους 
προστηθέντες του.
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8. Απαιτήσες από τον ίδιο το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο, σε νόμιμους εκπροσώπους, ή ομόρρυθμους εταίρους ή 
διαχειριστές ή μετόχους του Συμβαλλόμενου / Ασφαλιζόμενου, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και σε άτομα που κατοικούν μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη.

9. Απαιτήσεις από πρόσωπα που τελούν σε εργασιακή σχέση με τον Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν ή πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτόν με σύμβαση μίσθωσης έργου ή έχουν την 
ιδιότητα του προστηθέντος,  καθώς και κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που με οποιονδήποτε τρόπο ενεργεί για 
λογαριασμό του Ασφαλισμένου σε σχέση με το ζημιογόνο γεγονός
10. Για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία 
ιδιοκτησίας τρίτου που έχουν μισθωθεί ή ενοικιαστεί ή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing ) έχουν παραχωρηθεί 
στον Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από την κατοχή, έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του.
11. Από την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που 
περιέχουν αμίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου , ή την πραγματική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, 
ύπαρξη, έκλυση ή διασπορά μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε είδους· ή κάθε πράξη που διενεργείται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο προς αντιμετώπιση της πραγματικής, πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούμενης δημιουργίας, 
ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη 
περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων μυκητών, 
μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών, ή κάθε νομοθετική διάταξη ή κυβερνητική ή κανονιστική διάταξη, απόφαση, εντολή ή 
διάταγμα που επιβάλλει την κινητοποίηση κάθε μέρους προς αντιμετώπιση της πραγματικής, πιθανής, επικληθείσας ή 
επαπειλούμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε 
είδους, η οποία πράξη περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση ή 
αφαίρεση τέτοιων μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών.
12. Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων 
οικοδομικών εγκαταστάσεων.
13. Από την κατασκευή, παραγωγή, πώληση, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, διανομή, μεταφορά ή χρήση 
πυροτεχνημάτων, επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, χημι-κών αερίων ή και αερίων 
υπό πίεση ή τοξικών ουσιών.
14. Για τυχόν ζημιές που α) θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ κλπ.), και β) από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση και πτώση φωτεινών επιγραφών, διαφημιστικών 
πινακίδων και κεραιών.
15. Για τυχόν ζημιές που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή από 
οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με αυτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του 
προστηθέντος του, για λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, μελέτη, σχεδιασμό, καθορισμό 
προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας.
16. Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρώς οικονομική ζημία ή οικονομική ζημία για τη χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, 
η οποία δεν είναι αποτέλεσμα καλυπτόμενης Υλικής Ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία ή Σωματικής Βλάβης / θανάτου
17. Δεν καλύπτονται απαιτήσεις για ζημία, η οποία προέρχεται ή είναι επακόλουθο ασθένειας ή άλλης -σωματι-κής ή μη- 
διαταραχής σε ανθρώπους ή οφείλεται σε μείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, συνεπεία Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου 
και / ή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανο-μένης και της έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά 
Πεδία ή Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 
συσκευές.
18. Κάθε είδους πρόστιμα και ποινές από Δημόσια ή άλλη Αρχή ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και 
τιμωρία,  εξαγορά ποινής.
19. Για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως
αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
20. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συμβάσεις με παραίτηση των αναγωγικών δικαιωμάτων του Ασφαλιζομένου.
21. Δεν καλύπτονται ζημιές σε τρίτους από δηλητηρίαση, από τη φύση ή την κατάσταση ή την αλλοίωση κάθε είδους 
προϊόντων, τροφών ή ποτών, που παράγονται, πωλούνται ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διατίθενται από τον Συμβαλλόμενο / 
Ασφαλιζόμενο και τα πρόσωπα που αυτός έχει προστήσει ή για λογαριασμό αυτών. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσας 
κάλυψης τρόφιμα και ποτά που προμηθεύτηκαν από ή για λογαριασμό του Ασφαλιζομένου στο υπαλληλικό προσωπικό του 
Ασφαλιζομένου υπό την μορφή οικειοθελούς παροχής / προνομίου του προσωπικού (benefit).
22. Δεν καλύπτονται ζημιές από αίτια για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος από τον Νόμο να καλύπτει από 
άλλη ή άλλες ασφαλίσεις ή μη υποχρεωτικές ασφαλίσεις που είναι αντικείμενο κάλυψης άλλου ασφαλιστηρίου όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ευθύνη Λαθών & Παραλείψεων  κ.λπ..  ή ζημιές που 
οφείλονται σε μη τήρηση διατάξεων, νόμων, κανονισμών που σχετίζονται με την ασφάλεια του κοινού.
23. Δεν καλύπτονται τυχόν ζημιές σε τρίτους οι οποίες προκαλούνται από υπεργολάβους του Ασφαλιζομένου και τυχόν
προστηθέντες τους.
24. Διασταυρούμενη ευθύνη, ήτοι η αποζημίωση απαιτήσεων ενός Ασφαλισμένου στο παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
εναντίον άλλου Ασφαλισμένου στο αυτό Ασφαλιστήριο.
25. Κυρώσεις, περιορισμοί, απαγορεύσεις βάσει αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών ή βάσει Νόμων & διατάξεων σχετικά με 
οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους ή της Ελλάδος ή των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής.
26. Εξαιρούνται ζημιές πάσης φύσεως λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.
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Ειδικές διατάξεις / Προυποθέσεις:

1.Ουδεμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση  δίχως πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται από / ή για λογαριασμό του 
Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενου χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή, ο οποίος δικαιούται, αν το επιθυμεί, να 
αναλάβει και επιδιώξει εν ονόματι του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενου την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό 
οποιασδήποτε απαίτησης.
Ομοίως δικαιούται να προσβάλλει γιο ίδιο λογαριασμό και όφελος και εν ονόματι του Λήπτη της Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενου 
κάθε εγερθείσα απαίτηση  αποζημίωσης ζημιάς ή άλλη έχοντας την δυνατότητα κατά την απόλυτη κρίση του να διευθύνει 
κάθε διαδικασία ή διακανονισμό κάθε απαίτησης, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παρέχει 
κάθε αιτούμενη συμπαράσταση και πληροφορία από τον Ασφαλιστή.

2. Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταβάλει σε κάθε περίπτωση στον Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο το προβλεπόμενο
από το παρόν παράρτημα ανώτατο όριο αποζημίωσης για το συγκεκριμένο ατύχημα {αφαιρώντας κάθε τυχόν δοθείσα
προκαταβολή  ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό για το οποίο επιτυγχάνεται ο διακανονισμός, μη υπέχοντας ουδεμία
περαιτέρω ευθύνη για το ατύχημα βάσει του παρόντος παραρτήματος.
Σε σχέση με απαίτηση αποζημίωσης για την οποία προβλέπεται αποζημίωση από το παρόν ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής θα 
καταβάλει επιπροσθέτως:

1. όλα τα έξοδα δικαστικού αγώνα τα οποία επιβαρύνουν τον Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο.
2. όλα τα έξοδα και δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν μετά από την έγγραφη συγκατάθεση του Ασφαλιστή.

Υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών δεν θα υπερβαίνει τα όρια της αποζημίωσης που αναφέρονται 
παραπάνω.

Ειδικός Όρος Αποκομιδής Συντριμμάτων

Καλύπτονται τα έξοδα για την αποκομιδή συντριμμάτων, καθαρισμό χώρων καθώς και τα έξοδα κατεδαφίσεως που γίνονται 
εύλογα από τον ασφαλιζόμενο συνέπεια ζημιάς που θα προέλθει από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο υπό τον όρο ότι το 
ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών σε περίπτωση ζημιάς και για όλη την περίοδο ασφάλισης δε θα υπερβεί το ποσό 
που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης κατά περιστατικό και στο σύνολο για όλη την περίοδο ασφάλισης.
Συμφωνείται ότι η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο για τους χώρους που ελέγχονται ή/και ασφαλίζονται από τον ασφαλιζόμενο 
και δεν ισχύει για παρακείμενες ή όμορες ιδιοκτησίες τρίτων.

Ειδικός Όρος Καπνού

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από άμεση επίδραση καπνού , αιθάλης, 
καπνεθάλης που θα προκληθεί από γειτνιάζουσα εστιά τυχαίας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης της θέλησης του ασφαλιζομένου, ή 
που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες 
ευρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.

Εξαιρέσεις :

Εξαιρούνται απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε βιομηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων 
οχημάτων ή μηχανημάτων έργων ή κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από την έκλυση 
θερμότητας που παράγουν συσκευές ή μηχανήματα.

Ειδικός Όρος Πτώσης Αεροσκαφών

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προξενηθεί άμεσα από πτώση αεροπλάνου ή 
αεροπορικού μέσου ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.

Εξαιρέσεις :

1. Ζημιές που θα προξενηθούν από αεροπλάνο για την προσγείωση του οποίου παρασχέθηκε άδεια από τον Ασφαλισμένο.
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Ειδικός Όρος Πρόσκρουσης Οχήματος

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προξενηθεί άμεσα από τυχαία και μη ηθελημένη 
πρόσκρουση οχημάτων.

Εξαιρέσεις :

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, οι ζημιές που θα προξενηθούν από οχήματα που ανήκουν ή βρίσκονται 
υπό την κατοχή του ασφαλιζομένου και/ή μελών της οικογενείας του και/ή πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με 
αυτόν.
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