
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (18 - 2000) 

Δεδομένου ότι ο Ασφαλισμένος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης υπέβαλε στην ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε., που

ενεργεί ως ανταποκριτής της Lloyd's Insurance Company S.A. (καλούμενη στο εξής η 'Εταιρεία') γραπτή πρόταση και συμπλήρωσε

το σχετικό ρωτηματολόγιο που, μαζί με κάθε άλλη γραπτή δήλωση που ο Ασφαλισμένος έχει προσκομίσει για τη σύναψη του 

Ασφαλιστηρίου, θεωρείται ενσωματωμένο στο Ασφαλιστήριο. Και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος κατέβαλε στην Εταιρεία τα

ασφάλιστρα που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Γενικών και Ειδικών Όρων, εξαιρέσεων, διατάξεων

και προϋποθέσεων του Ασφαλιστηρίου, ή των προσθέτων πράξεων που έχουν γίνει σ'αυτό, βεβαιώνεται με το παρόν Ασφαλιστήριο

Συμβόλαιο ότι οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο, όπως ειδικότερα προβλέπεται στη συνέχεια.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.  Πόλεμο, εισβολή, πράξεις αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες (είτε έχει κυρηχθεί πόλεμος έιτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία,

επανάσταση, εξέγερση, στάση, οχλαγωγία, απεργία, ανταπεργία, ταραχές στρατιωτική ή σφετερισμένη εξουσία ομάδα 

κακόβουλων ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση, συνομωσία, δήμευση,

επίταξη, κατάσχεση, καταστροφή ή πρόκληση ζημίας μετά από εντολή οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO κυβέρνησης ή

οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής.

2.  Πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση

3.  Σκόπιμη ενέργεια ή σκόπιμη αμέλεια (δόλο) ή βαριά αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των εκπροσώπων του

4.  Ολική ή Μερική παύση των εργασιών

5.  Επίδραση ημερομηνίας

-. την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμού ή Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού 

αυτών

-. έλεγχος ή συμβουλή για την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμόυ ή Συστήματος τυχόν

συνδυασμού αυτών

-. επίβλεψη, αποδοχή, απόφαση, πιστοποίηση ή έγκριση θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε

οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμόυ ή Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών είναι απαραίτητος 

(συμπεριλαμβανομένων-αλλά όχι περιοριστικά-των ευθυνών των υπευθύνων, διευθυντών Εταιρείων και ελεγκτών). Η παρούσα

εξαίρεση θα ισχύει και θα εφαρμόζεται αναφορικά με όλες τις ημερομηνίες ακόμα και άν αυτές υπάρχουν ή εμφανίζονται σε σχέση

(σχετίζονται) με τη μετάβαση στη νέα χιλιετία ή οπιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή.

Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης ο όρος :

Ι.  "Ημερομηνία" θα σήμαινε οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισμένη σε ημερολογιακό σύστημα, όταν αυτή ή 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 ενσωματωμένο αντικέιμενο 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 ή ομαδοποιημένη πληροφορία ή οδηγία, καθώς

και οποιονδήποτε φορέα τέτοιων μεμονομένω ή ομαδοποιημένων πληροφοριών ή οδηγιών είτε υπό τη μορφή ακτίνων, 

κυμάτων, φυσικής επιρροής/επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης ενσωματωμένης ή ασώματης φύσης.

Τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Ασφάλισης, η εξαίρεση αυτή δε θα έχει εφαρμογή

αναφορικά με οποιαδήποτε επακόλουθη/παρεπόμενη ζημία από πυρκαϊά, έκρηξη ή οποιοδήποτε άλλο κατονομαζόμενο

κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή δεν εξαιρείται συγκεκριμένα από αυτό.

Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω Γενικές Εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (Τμήμα Ι-Υλικές Ζημιές και Τμήμα 
ΙΙ-Αστική Ευθύνη) του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, περιλαμβανόμενων τυχόν επεκτάσεων καλύψεων, προαιρετικών καλύψεων, 
προσαρτημάτων / ειδικών όρων, αναιρέσεων τμημάτων εξαιρέσεων και κάθε τυχόν άλλης παρεχόμενης εντός της διάρκειας του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου κάλυψης.

Oι παρακάτω Γενικές Εξαιρέσεις ισχύουν εκτός εάν κατά περίπτωση, αναφέρεται ρητά στον Πίνακα Ασφάλισης ότι παρέχεται η 
ασφαλιστική κάλυψη, με προσθήκη στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του σχετικού προσαρτήματος / ειδικού όρου ή αναφορά ειδικής 
συμφωνίας, έως του αναφερόμενου κατά περίπτωση ασφαλιζόμενου ορίου ευθύνης και περιλαμβάνεται στο σώμα του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου το σχετικό προσάρτημα / 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:  

6.  Zημιές, ευθύνες ή απώλειες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα κατά οποιονδήποτε τρόπο από :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CAR 1.2/04.20



7.  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 Aσφαλισμένων στο παρόν ασφαλιστήριο

συμβόλαιο Aντικειμένων.

8. 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.

Σε κάθε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης διαδικασίας, στην οποία η Εταιρία ισχυρίζεται ότι κάποια απώλεια ή ζημία εμπίπτει 
στις παραπάνω εξαιρέσεις και κατά συνέπεια δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η ζημία ή η 
απώλεια αυτή καλύπτεται από το παρόν, βαρύνει τον Ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ευθύνη των Ασφαλιστών αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, η μετά την εκφόρτωση των αντικειμένων στο εργοτάξιο

που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, ανεξάρτητα από τα εάν ο Πίνακας ασφάλισης αναφέρει τυχόν διαφορετική ημερομηνία.

Η ευθύνη των Ασφαλιστών που αφορά σε τμήματα των ασφαλισμένων συμβατικών εργασιών λήγει αμέσως μόλις αυτά 

παραλειφθούν ή τεθούν σε λειτουργία.

Η ασφάλιση αυτή λήγει, το αργότερο, την ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Για ενδεχόμενες παρατάσεις της 

περιόδου Ασφάλισης απαιτείται προηγούμενη γραπτή συνέναιση της Εταιρείας.

Αν, σε κάθε περίπτωση, ένα τμήμα του έργου ή έαν ή περισσότερα μηχανήματα δοκιμαστούν ή τεθούν σε λειτουργία ή 

παραληφθούν από τον κύριο του έργου, η ασφαλιστική κάλυψη γι'αυτό το τμήμα του έργου ή μηχάνημα, καθώς και κάθε ευθύνη

που πηγάζει από αυτό λήγει, ενώ συνεχίζεται κανονικά για τα υπόλοιπα τμήματα και μηχανήματα.

Σε περίπτωση μεταχειρισμένων αντικειμένων, η ασφαλιστική κάλυψη λήγει ταυτόχρονα με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Ασφάλιση αυτή λήγει, το αργότερο, την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης. Για ενδεχόμενες παρατάσεις της 

περιόδου Ασφάλισης απαιτείται προηγούμενη γραπτή συνέναιση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν Ασφαλιστήριο, ο πίνακας ασφάλισης, η πρόταση και όποια πρόσθετη πράξη θα διαβάζονται στο σύνολο ώς ένα ενιαίο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συμβόλαιο. Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδικό νόημα, θα έχει το ίδιο νόημα οπουδήποτε και αν 

αναφέρεται αυτή στο παρόν.

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση από τον Ασφαλιζόμενο των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προσθέτων Πράξεων του 

Ασφαλιστηρίου που αναφέρονται στις υποχρεώσεις αυτού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ευθύνη της Εταιρείας να 

ενεργήσει οποιαδήποτε πληρωμή σύμφωνα με το παρόν.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Ασφαλισμένος οφείλει, με δικές το δαπάνες, να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα και να συμμορφώνεται με

όλες τις λογικές συστάσεις της Εταιρείας, για την πρόληψη ή αποτροπή ζημιών ή απωλειών. Οφείλει επίσης να τηρεί τα 

υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις υποδείξεις και

προδιαγραφές των κατασκευαστών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία δικαιούται να επισκεφθεί, να επιθεωρήσει και να εξετάσει το ασφαλιζόμενο έργο σε κάθε κατάλληλο χρόνο και ο

Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παρέχει όλες τις αναγκείες πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία για το ασφαλισμένο έργο που 

θα ζητήσει η Εταιρεία.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως της Εταιρεία, με τηλεγράφημα ή επιστολή, για κάθε ουσιαστική μεταβολή του 

κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Στην περίπτωση

αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και/ή

το ύψος των ασφαλίστρων. Ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζημίας μπορεί να γίνει δεκτή από τον Ασφαλιζόμενο,

μόνο μετά από γραπτή βεβαίωση της Εταιρείας για τη συνέχιση της παρούσας Ασφάλισης.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Εάν κατά το χρόνο επέλευσης της απώλειας ή ζημίας, τα ασφαλισμένα με το παρόν Ασφαλιστήριο αντικείμενα έχουν αξία 
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μεγαλύτερη από το ποσό για το οποίο έχουν ασφαλιστεί, ο Ασφαλισμένος θεωρείται ότι είναι ασφαλιστής του εαυτού του για το

επιπλέον ποσό και πρέπει να συμμετέχει κατά το μερίδιο που του αναλογεί στις απώλειες ή ζημιές. Εάν η ασφάλιση καλύπτει

περισσότερα από ένα αντικείμενα, για κάθε ένα από αυτά εφαρμόζεται ξεχωριστά το παρόν άρθρο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που μπορεί να θεμελιώσει απαίτηση αποζημίωσης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο ,

ο Ασφαλισμένος υποχρεούται :

- Να το γνωστοποιήσει αμέσω στην Εταιρεία τηλεφωνικώς ή με τηλεγράφημα, καθώς επίσης και γραπτά, παρέχοντας και ενδείξεις

για τη φύση και την έκταση της απώλειας ή ζημιάς.

- Να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό στο ελάχιστο της έκτασης της απώλειας ή ζημιάς.

- Να διαφυλάξει και/ή να διατηρήσει τα ζημιωθέντα τμήματα/μέρη και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από εκπρόσωπο ή

πραγματογνώμονα της Εταιρείας.

- Να δώσει κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο που τυχόν θα του ζητήσει η Εταιρεία.

- Να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας που οφείλεται σε κλοπή ή/και διάρρηξη.

Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν της γνωστοποιήθηκε μέσα σε 8 μέρες από την ημέρα 

που έλαβε γνώση της επέλευσης της ζημιάς. 

Αφού ειδοποιηθεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τον παρόντα Όρο, ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει κάθε

ζημιά που σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια θεωρείται 'μικρή ζημιά'. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκπρόσωπος ή πραγματογνώμων

της Εταιρείας θα πρέπει να επιθεωρήσει την απώλεια ή ζημιά, πρίν από την έναρξη κάθε επισκευαστικής ενέργειας ή άλλης

μεταβολής. Άν η επιθεώρηση αυτή δε γίνει μέσα σε αντικειμενικά έυλογο χρονικό διάστημα, ο Ασφαλισμένος δικαιούται να προβεί  

στην επισκευή ή αντικατάσταση των ζημιωθέντων μερών ή αντικειμένων. Κανένας από τους όρους αυτούς δεν απαλάσσει τον 

Ασφαλισμένο από την υποχρέωση του να λάβει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ομαλή συνέχιση των εργασιών στο 

συγκεκριμένο εργοτάξιο. Η Ευθύνη των ασφαλιστών σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο για κάθε αντικείμενο που υφίσταται ζημία

θα λήγει, εάν το αντικείμενο αυτό δεν επισκευασθεί ικανοποιητικά χωρίς καθυστέρηση.

Με δαπάνη των Ασφαλιστών, ο Ασφαλισμένος  υποχρεούται να ενεργεί και/ή να συμπράττει και/'η να επιτρέπει κάθε ενέργεια της

Εταιρείας για τη διασφάλιση κάθε δικαιώματος της, ή μερικής ή ολικής επανόρθωσης από τρίτους, που οι Ασφαλιστές αποκτούν ή 

θα αποκτούσαν μετά την καταβολή κάποιας αποζημίωσης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο. Οι ενέργειες του Ασφαλισμένου και/ή 

η εκχώρηση διακιωμάτων στους Ασφαλιστές μπορεί να καταστούν αναγκαίες ή απαιτητές από αυτήν πρίν ή μετά την καταβολή της 

αποζημίωσης στον Ασφαλισμένο.

Ο Ασφαλισμένος χάνει όλα τα δικαιώματα του από το Ασφαλιστήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1.  Εάν είτε ο ίδιος ή εκπρόσωπος του προβούν σε ψευδή δήλωση, ή μεταχειριστούν δόλια μέσα με σκοπό την απόκτηση κάποιου 

οφελους από το Ασφαλιστήριο αυτό.

2.  Εάν έχει κάποια απαίτηση αποζημίωσης, που η Εταιρεία απορρίπτει και ο Ασφαλισμένος δεν χρησιμοποιήσει, μέσα σε τρείς 

μήνες από την ημερομηνία της απόρριψης, κάποιο ένδικο μέσο ή αγωγή.

3.  Εάν τρείς μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της διαιτησίας, στην οποία έχει υποβληθεί ο διακανονισμός, δεν έχει ακόμη

συμμορφωθεί πρός αυτή.

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εάν η πρόταση ή δήλωση του Ασφαλισμένου είναι αναλαθής, αν οποιοδήποτε πραγματικό γεγονός που αφορά τον κίνδυνο δηλωθεί

κατά τρόπο ανακριβή ή παραλειφθεί ή αν η παρούσα ασφάλιση ή οποιαδήποτε ανανέωση της επιτευχθεί με οποιαδήποτε 

παραπλανητική δήλωση, ανακοίνωση ή παράλειψη ή εάν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης που διατυπώνεται είναι δόλια ή

υπερβολική ή χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ψευδής ή απατηλή δήλωση, ανακοίνωση ή μέσο για την υποστήριξη της, τότε το παρόν

Ασφαλιστήριο θεωρείται άκυρο και οι Ασφαλιστές απαλάσσονται από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ή ανώτατο όριο ευθύνης)

Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζημίωση για όλη την περίοδο ασφάλισης και συνέπεια επέλευσης ενός ή 

περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, το οποίο δεν μπορεί, να υπερβεί το συνολικό ασφαλιστικό ποσό όπως αναγράφεται

στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου.

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εάν κατά το χρόνο έγερσης απαίτησης αποζημίωσης από τον Ασφαλιζόμενο υπάρχει και άλλο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που 

καλύπτει την ίδια απώλεια, ζημία ή ευθύνη, οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να πληρώσουν ή να συνεισφέρουν περισσότερα από 

την αναλογική τους συμμετοχή στο ποσό της ζημίας, απώλειας ή ευθύνης αυτών.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το παρόν Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από τον Ασφαλισμένο εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση αυτή, η

Εταιρεία θα κρατήσει το ασφάλιστρο που συνηθίζεται για βραχυπρόθεσμες ασφαλίσεις για το χρονικό διάστημα για το οποίο ίσχυε

η ασφαλιστική κάλυψη.

Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το παρόν Ασφαλιστήριο :

1.  Λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 400/70.

2.  Μετά απο προειδοποίηση 15 ημερών πρός τον Ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, ή Εταιρεία οφείλει

να επιστρέψει αναλογικά τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (PRO RATA).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η πληρωμή ασφαλίστρων θεωρείται έγκυρη προς την Εταιρεία μόνο μετά την παράδοση στον Ασφαλισμένο της σχετικής έντυπης

απόδειξης της Εταιρείας εξοφλημένης και με την υπογραφή εκπροσώπου αυτής ή εξουσιοδοτημένου πράκτορά της.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, αυτή

παραπέμπεται σε διαιτησία και διαξάγεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δύο

διαιτητές που ορίζονται ένας από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με γραπτή πρόσκληση του άλλου μέρους. Οι διαιτητές ορίζουν 

επιδιαιτητή που αποφαίνεται σε περίπτωση διαφωνίας αυτών. Η απόφαση της διαιτησίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την

έγερση αγωγής κατά της Εταιρείας ή/και των Ασφαλιστών.

Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται ή υποχρεούνται για απώλεια ή ζημία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο μετά την πάροδο δώδεκα

(12) μηνών από την επέλευση της απώλειας ή ζημιάς και ο Ασφαλισμένος εκπίπτει από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από το 

παρόν, εκτός εάν η απαίτηση βρίσκεται στην κρίση διαιτησίας ή έχει εγερθεί αγωγή. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς  

σχετικά με το παρόν Ασφαλιστήριο, που δεν επιλύθηκε με διαιτησία, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι Ασφαλιστές υποκαθίστανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 210 Ε.Ν. και μέχρι το ποσό που κατέβαλε ώς αποζημίωση,

στα δικαιώματα και αγωγές του Ασφαλιζομένου έναντι κάθε υπεύθυνου για τη ζημιά, απώλεια ή ευθύνη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση προς την Εταιρεία πρέπει να γίνεται εγγράφως ή εντύπως. Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση της

Εταιρείας στον Ασφαλιζόμενο θα απευθύνεται στη διεύθυνση του Ασφαλιζομένου που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Κάθε

αλλαγή διεύθυνσης του Ασφαλισμένου πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην Εταιρεία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Για να είναι έγκυρη, κάθε τροποίηση ή κατάργηση των Γενικών ή Ειδικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να είναι

υπογεγγραμένη από την Εταιρεία.

ΦΟΡΟΙ

Οι νόμιμες επιβαρύνσεις τελών χαρτοσήμου και φόρων στα ασφάλιστρα ή τις παροχές και τα τέλη και τυχόν έξοδα και 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης αποζημίωσης ή αλλης καταβολής με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο βαρύνουν τον

Ασφαλισμένο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Η Εταιρεία συμφωνεί με τον Ασφαλισμένο πως αν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, τα ασφαλισμένα αντικείμενα

ή μέρος αυτών υποστούν μια απρόοπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημία από ξαφνική αιτία (εκτός από αυτές που ειδικά εξαιρούνται), 

ώστε να απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση, οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον Ασφαλιζόμενο κατ'επιλογή της είτε καταβάλοντας

το αντίστοιχο ποσό της ζημίας είτε αντικαθιστώντας είτε επισκευάζοντας το αντικείμενο που ζημιώθηκε. Το ποσό της αποζημίωσης 

για κάθε ένα ασφαλισμένο και ζημιωθέν αντικείμενο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης 

δίπλα στο αντικέιμενο αυτό. Όπου υπάρχει όριο η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το όριο αυτό και η συνολική 

αποζημίωση που θα καταβληθεί σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο δεν μπορεί να έιναι μεγαλύτερη από το σύνολο των 

ασφαλισμένων κεφαλαίων όπως αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Επιπλέον και εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης ιδιαίτερο ποσό για την κάλυψη των δαπανών καθαίρεσης και/ή 

αποκομιδής συντριμάτων, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν στον Ασφαλιζόμενο τις δαπάνες αυτές λόγω αποζημιωτέου κινδύνου

και μέχρι το όριο που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι (οι οποίες θα ισχύουν επιπρόσθετα των Γενικών Εξαιρέσεων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου)

Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για :

1.  Την απαλλαγή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, η οποία βαρύνει τον Ασφαλισμένο για κάθε περίπτωση.

2.  Κάθε είδους αποθετική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων ποινών, απωλειών λόγω καθυστέρησης και ανεπάρκειας

απόδοση, απώλειας σύμβασης και ποινικών ρητρών.

3.  Απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε λανθασμένο σχέδιο.

4.  Δαπάνες αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης ελαττωματικού υλικού και/ή κακοτεχνίας. Η εξαίρεση αυτή περιορίζεται στα

αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα, οι ζημίες όμως και απώλειες στα ορθώς εκτελούμενα αντικέιμενα, οι οποίες προέρχονται

από ατύχημα σε αυτό το ελαττωματικό υλικό και/ή κακοτεχνία, θα καλύπτονται. 

5.  Απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε συνηθισμένη χρήση (φθορά), διάβρωση, οξείδωση, αχρησία και κανονικές ατμοσφαιρικές 

συνθήκες.

6.  Μηχανική και ηλεκτρική βλάβη ή γενικότερη ανωμαλία του μηχανικού και οικοδομικού εξοπλισμού.

7.  Απώλεια ή ζημία σε οχήματα που έχουν νόμιμη άδεια οδικής κυκλοφορίας, σε πλωτά μέσα ή σε αεροσκάφη.

8.  Απώλεια ή ζημία σε φακέλους, σχέδια, λογαριασμούς, τιμολόγια, χρήματα, γραμματόσημα, ένσημα, γραμμάτια, ομόλογα, 

χρεώγραφα, επιταγές.

9.  Απώλεια ή ζημία που αποκαλύπτεται μόνον όταν γίνεται απογραφή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι

Σημείωση 1η - Ασφαλισμένα ποσά

Προϋπόθεση του Ασφαλιστηρίου είναι ότι τα ασφαλισμένα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης για τα αντικείμενα που

ορίζονται παρακάτων στην 3η σημείωση του παρόντος, δε θα είναι μικρότερα :

Για το αντικείμενο 1 : Από την τελική αξία των συμβατικών εργασιών όταν αυτές θα έχουν τελειώσει, περιλαμβανομένων όλων των 

υλικών, μισθών, ναύλων, τελωνειακών δασμών, καθώς επίσης και της αξίας των υλικών που παρέχονται από τον κύριο του έργου.

Για τα αντικείμενο 2 και 3 : Από την αξία αντικατάστασης του οικοδομικού και του μηχανικού εξοπλισμού γενικά, το κόστος δηλαδή 

της αντικατάστασης των ασφαλισμένων αντικειμένων με καινούργια, του ίδιου τύπου και δυναμικότητας. Επιπλέον, ο Ασφαλισμένος

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αυξομειώνει τα ασφαλισμένα ποσά σε περίπτωση ουσιαστικής διακύμανσης των ημερομισθίων ή 

των τιμών, πάντα με την προϋπόθεση, ότι οι αυξομειώσεις αυτές θα ισχύουν μετά τη γνωστοποίηση τους και την αποδοχή τους από 

την Εταιρεία με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 

Αν σε περίπτωση ζημίας τα ασφαλισμένα ποσά είναι μικρότερα από εκείνα που θα έπρεπε να είχαν ασφαλιστεί, η αποζημίωση, 

εφόσον συντρέχει λόγω καταβολής τέτοιας, θα μειώνεται κατά την αναλογία των ασφαλισμένων ποσών προς εκείνα που θα έπρεπε

να είχαν ασφαλισθεί. Ο αναλογικός αυτός κανόνας θα εφαρμόζεται και για κάθε μεμονωμένο ασφαλισμένο ποσό και αντικέιμενο.

Τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισηε του παρόντος, ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, και συγκεκριμένα αφορόυν 'Όρια

Αποζημίωσης' θα ισχύουν για κάθε απώλεια ή ζημία και/ή σειρά απωλειών ή ζημιών προερχομένων από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός.

Σημείωση 2η - Βάση Διακανονισμού Ζημίας

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας, η βάση διακανονισμού θα είναι η εξής :

1.  Σε περίπτωση ζημίας που μπορεί να επισκευασθεί, βάση θα αποτελεί το κόστος των απαιτούμενων επισκευών αφαιρουμένης της

αξίας των σώστρων, ώστε τα ζημιωθέντα αντικείμενα να επανέλθουν στην αμέσως πρίν τη ζημία κατάσταση τους.

2.  Σε περίπτωση ολικής ζημίας, βάση θα αποτελεί ή ολική αξία των αντικειμένων αμέσως πρίν τη ζημία, αφαιρουμένης της αξίας των

σώστρων.

Οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν αποζημιώσεις μόνο αφού βεβαιωθούν, μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων λογαριασμών και 

οποίας δεν επαυξάνει τη συνολική δαπάνη.  

αποδείξεων, ότι οι επισκευές ή η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκαν ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε ζημία που μπορεί να 

επισκευασθεί θα επισκευάζεται. Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής αυτής είναι μεγαλύτερο από την αξία που είχε το 

αντικείμενο πρίν από τη ζημία, ο διακανονισμός θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (β). Οι δαπάνες που γίνονται για κάθε 

προσωρινή επισκευή θα βαρύνουν τους Ασφαλιστές μόνο εφόσον η προσωρινή αυτή επισκευή αποτελεί μέρος της οριστικής και της

Η δαπάνη για μεταβολές προσθήκες και βελτιώσεις δεν αποζημιώνεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

Σημείωση 3η - Ορισμοί

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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Τα αναφερόμενα αντικέιμενα στον Πίνακα Ασφάλισης ορίζονται ως εξής :

1.  'Εργασίες Σύμβασης' Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι συμβατικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον 

εργολάβο και τους υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων και των προκαταρκτικών εργασιών όπως εκσκαφές, διαμορφώσεις 

χώρων, βοηθητικές κατασκευές π.χ. κανάλια εκτροπής και προστατευτικά φράγματα, καθώς επίσης και όλα τα υλικά που 

αποθηκεύονται στο εργοτάξιο και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.

2.  'Οικοδομικός Εξοπλισμός' Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται καταλύματα των εργαζομένων, αποθήκες υλικών, εγκαταστάσεις

παρασκευής και ανάμιξης σκυροδέματος, σκαλωσιές, εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος και νερού κ.λ.π., οικοδομική ξυλεία και

ελαφρά εργαλεία οικοδόμου.

3.  'Μηχανικός Εξοπλισμός' Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα, γερανοί κ.λ.π., όπως επίσης και 

οχήματα του εργοταξίου, εφόσον δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στο δημόσιο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή δεν ενδιαφέρει αν τα

μηχανήματα αυτά είναι ιδιοκτησίας του κατασκευαστή ή μισθωμένα από αυτόν.

4.  'Έξοδα καθαίρεσης και/ή αποκομιδής συντριμμάτων' Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την

καθαίρεση και/ή αποκομιδή συντριμμάτων στην περίπτωση αποζημιωτέας ζημίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΤΜΗΜΑ IΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο μέχρι τα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης για τα ποσά που εκείνος 

νόμιμα θα υποχρεωθεί να καταβάλει σαν αποζημίωση λόγω :

1.  Τυχαίας σωματικής βλάβης ή ασθένειας τρίτων (θανατηφόρου ή μη)

2.  Τυχαίας φυσικής ζημίας ή απώλειας σε εμπράγματη ιδιοκτησία που ανήκει σε τρίτους, εφόσον αυτή έλαβε χώρα σε άμεση σχέση 

με την κατασκευή ή συναρμολόγηση των αντικειμένων που καλύπτονται με το Τμήμα Ι του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στον τόπο 

εργασιών της κατεσκευής/ανεγέρσεως ή στον αμέσως γειτονικό και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου κατασκευής / 

ανεγέρσεως.

Για απαιτήσεις αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Τμήμα, οι αποζημιώσεις θα καταβάλουν επίσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι το

συνολικό όριο για το παρόν Τμήμα ΙΙ που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης :

1.  Τα δικαστικά έξοδα και τις δαπάνες ποθ ο Ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα τρίτο.

2.  Τα έξοδα και τις δαπάνες στις οποίες ο Ασφαλισμένος υποβλήθηκε με τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (οι οποίες θα ισχύουν επιπρόσθετα των Γενικών Εξαιρέσεων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου)

Οι Ασφαλιστές δε θα αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για :

1.  Την απαλλαγή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο για κάθε περίπτωση 

2.  Οποιαδήποτε αποθετική ζημία (οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή απώλεια η οποία είναι επακόλουθη υλικής ζημίας τρίτων)

3.  Τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε αντικειμένου που καλύπτεται ή θα έπρεπε να 

καλύπτεται από το Τμημα Ι.

4.  Υλικές ζημίες σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή κτίριο ή σωματική βλάβη σε τρίτα πρόσωπα, προερχόμενη από δόνηση, μετακίνηση ή

εξασθένηση θεμελίων (εκτός βέβαια αν αυτή η κάλυψη συμφωνηθεί ιδιαίτερα, με την έκδοση πρόσθετης πράξης)

5.  Υλικές ζημιές σε έργα και/ή εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Οφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ε.Υ. κ.λ.π.) εν γένει

6.  ευθύνη που απόρρει από:

- Ατυχήματα, ασθένειες ή ζημιές (Σωματικές βλάβες και / ή Υλικές ζημιές) που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τους

Ασφαλισμένους με σύμβαση ή/και σχέση εργασίας έργου ή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά

προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της εκτέλεσης του έργου ή τη λειτουργία της μεταξύ του Ασφαλισμένου και 

- Απώλειας ή ζημίας σε ιδιοκτησία που ανήκει, φροντίζεται ή φυλάγεται από τον Ασφαλισμένο ή τον κύριο του έργου ή οποιαδήποτε

άλλη Εταιρεία, που έχει σχέση με το έργο που είναι Ασφαλισμένο από το Τμήμα Ι του Ασφαλιστηρίου ή από οποιονδήποτε 

υπάλληλο ή εργάτη ενός απο τους προαναφερθέντες. 

- Οπουδήποτε ατυχήματος οχημάτων που έχουν νόμιμη άδεια οδικής κυκλοφορίας, πλωτών μέσων ή αεροσκαφών.

- Οποιασδήποτε συμφωνίας του Ασφαλισμένου να πληρώσει οτιδήποτε ποσό σαν αποζημίωση ή με άλλο τρόπο, εκτός αν,

ανεξάρτητα από τη συμφωνία αυτή, θα προέκυπτε ευθύνη ούτως ή άλλως.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

1.  Ουδεμία αποδοχή, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται, ούτε θα γίνεται από ή για λογαριασμό του  

τρίτης εταιρίας. Εφόσον κάποιος εκ των Ασφαλισμένων είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται ούτε οι ζημιές που 

προκαλούνται στους συνεταίρους του, στα μέλη της οικογένειας τους και τα πρόσωπα που έχουν προστεθεί απο το 

ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο.

7.  Δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση διατάξεων, νόμων, κανονισμών που σχετίζονται με την ασφάλεια του

κοινού.

8.  Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης συμβάσεις με παραίτηση των αναγωγικών Δικαιωμάτων του Ασφαλισμένου.

9.  Κάθε είδους πρόστιμα και ποινές από Δημόσια ή άλλη Αρχή ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδεισματισμό ή/και

τιμωρία, εξαγορά ποινής.

10.  Για τυχόν ζημιές που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη Ασφάλισης/Ασφαλιζομένου ή από οποιοδήποτε

πρόσωπο συνδέεται με αυτόν 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 υπηρεσιώνστα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όσον αφορά

το προς εκτέλεση έργο.

11.  Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρώς οικονομική ζημιά, δηλαδή οικονομική ζημιά, η οποία δε σχετίζεται ούτε με κάποια 

Υλική Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ούτε με κάποια Σωματική Βλάβη/Θάνατο, που απορρέουν απο Ζημιογόνο γεγονός 

καλυπτόμενο βάσει της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.

12.  Από την αποθήκευση ή χρήση κάθε είδους εκρηκτικών, χημικών αερίων ή/και αερίων υπό πίεση ή τοξικών ουσιών.

13.  Για οποιαδ'ηποτε νόμιμη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά, είτε με τη συνδρομή

και άλλων αιτίων, ή που προέρχεται από ακτινοβολία ιόντων ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε πυρηνικό

καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίμων. Υπό την έννοια της παρούσας

εξαίρεσης και μόνο, η καύση περιλαμβάνει και κάθε αυτενεργό λειτουργία πυρηνικής σχέσης.

14.  Από οποιασδήποτε φύσης συμβατικές δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος και οι

οποίες διευρύνουν τη νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο Ασφαλιζόμενος θα 

έφερε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ώς άνω συμβατικών δεσμέυσεων.

15.  Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης, που συνέβησαν ή υπώρχαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 

ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να έιναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στο Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλιζόμενο.

16.  Περιβαλλοντική ευθύνη εν γένει.
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Ασφαλισμένου χωρίς τη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. Αν το επιθυμεί έχει το δικαίωμα να αναλάβει την υπεράσπιση του 

Ασφαλισμένου ή το διακανονισμό οποιασδήποτε ζημίας, καθώς επίσης και να εναγάγει τρίτους που έχουν απαιτήσεις 

αποζημίωσης ή ζημιών, για λογαριασμό της και στο όναμα του Ασφαλισμένου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει 

πλήρη διακριτική ευχέρεια να διευθύνει κάθε διαδικασία ή να κάνει οποιονδήποτε διακανονισμό, ο δε Ασφαλιζόμενος θα παρέχει 

όλες τις σχετικές πληροφορίες και κάθε συμπαράσταση προς αυτήν.

2.  Οι Ασφαλιστές μπορούν σε κάθε περίπτωση να καταβάλουν στον Ασφαλισμένο το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό αποζημίωσης

που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, αφαιρώντας τυχόν προκαταβολές ή να καταβάλει οποιοδήποτε μικρότερο ποσό με το 

οποίο επιτυγχάνεται διακανονισμός, μη έχοντας πλέον ουδεμία ευθύνη σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα, σύμφωνα με το 

Τμήμα ΙΙ του ασφαλιστηρίου.

3.  Σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙ του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλίσμενος υποχρεούται να λαμβάνει ολες τις απαιτούμενες και ενδεικνυόμενες

προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί τους νόμους, κανονισμούς και διατάξεις που έχουν σχέση με την 

προστασία του κοινού.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (Endorsements) - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Από τα παρακάτω προσαρτήματα ισχύουν μόνο όσα αναγράφονται ρητώς στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (001Α)

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο 

Ασφαλιστήριο ή στις πρόσθετες πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η

ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν από Τρομοκρατικές Ενέργειες μεμονωμένες ή μη και που σκοπό

έχουν τον εκφοβισμό του κοινού ή τον επηρεασμό της Νόμιμης Αρχής.

ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ (001)

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο 

Ασφαλιστήριο ή στις πρόσθετες πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η

ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες λόγω απεργίας, οχλαγωγίας και πολιτικών ταραχών, οι οποίες σύμφωνα με την έννοια 

του παρόντος ειδικού όρου σημαίνει (πάντοτε υπό τους Ειδικούς Όρους που περιέχονται πιό κάτω) ζημία ή απώλεια της 

ασφαλισμένης περιουσίας που προκλήθηκε άμεσα από :

1.  ενέργεια οποιουδήποτε ατόμου που μετέχει μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης (είτε έχει σχέση με

απεργία ή ανταπεργία είτε όχι), η οποία δε συνιστά περίπτωση που υπάγεται στον όρο 2 των πιό κάτω Ειδικών Διατάξεων.

2.  ενέργεια κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για καταστολή οπιασδήποτε τέτοιας διατάραξης ή τον περιορισμό στο ελάχιστο

των συνεπειών αυτής.

3.  ηθελημένη ενέργεια οποιουδήποτε απεργού ή εργαζόμενου σε ανταπεργία που έγινε για ενίσχυση της απεργίας ή αντίσταση 

στην ανταπεργία.

4.  ενέργεια κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για πρόληψη ή απόπειρα πρόληψης κάθε τέτοιας ενέργειας ή περιορισμό στο 

ελάχιστο των συνεπειών αυτής.

Με την προϋπόθεση ότι συμφωνείται ρητά και δηλώνεται με το παρόν ότι :

1.  όλοι οι όροι, διατάξεις και εξειρέσεις του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται στην κάλυψη που παρέχεται με τον παρόντα Ειδικό όρο

εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητά από τις πιό κάτω 'ειδικές διατάξεις', κάθε αναφορά σε ζημία ή απώλεια στους όρους 

του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που ασφαλίζονται με αυτόν τον ειδικό όρο.

2.  οι πιο κάτω 'ειδικές διατάξεις' θα εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με τον παρόντα ειδικό όρο και οι όροι του

Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση για την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από αυτό, σα να μην υπήρχε 

ο παρόν ειδικός όρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει :

1.  Απώλεια ή ζημία που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας ή καθυστέρησης, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε

διαδικασίας ή λειτουργίας.

2.  Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από

οποιαδήποτε μόνιμα εγκατεστημένη αρχή.

3.  Απώλεια ή ζημία που προκαλέιται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης 

κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως ότι οι Ασφαλιστές δεν απαλάσσονται για τις πιό

πάνω (2) και (3) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου από ευθύνη για φυσική ζημία στα ασφαλισμένα αντικέιμενα που γίνεται  

πρίν από τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατάτη διάρκεια της προσωρινής στέρησης.

4.  Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των

υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σε αυτόν τον ειδικό όρο.

5.  Αυτή η ασφάλιση δε θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλέιται από ή σαν συνέπεια, έμμεσα ή άμεσα από

οποιοδήποτε από τα πιό κάτω περιστατικά :

-   Πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), 

εμφύλιο πόλεμο

-   Ανταρσία, πολιτικές ταραχές που λαμβλανουν την έκταση λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικό κίνημα, στάση επανάσταση, 

στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία.

6.  Οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση που ενεργεί

βίαια για την ανατροπή de jure ή de facto κυβέρνησης ή για επηρρεασμό της με τρομακρατικές ενέργειες ή με άσκηση βίας.

Στην περίπτωση αγωγής, δικαστικής ενέργειας ή δίκης για την οποία η Εταιρεία υποστηρίζει με βάση τους όρους και τις διατάξεις

αυτού του ειδικού όρου, ότι η απώλεια ή ζημία, που έγινε δεν καλύπτεται από αυτήν την ασφάλιση, το βάρος της απόδειξης ότι αυτή

η απώλεια ή ζημία πράγματι καλύπτεται έχει ο Ασφαλισμένος.

1.  Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με αυτόν τον ειδικό όρο μπορεί να καυρωθεί από την Εταιρεία οποτεδήποτε, με 

γνωστοποίηση της ακύρωσης αυτής στον Ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε αυτήν 

την περίπτωση η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Ασφαλισμένο τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 

από την ακύρωση μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου.

2.  Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανα ζημιογόνο γεγονός, όπως καθορίζεται στον πίνακα ασφάλισης, έχει την έννοια του 

περιορισμού του ορίου αποζημίωσης για όλες τις απώλειες ή ζημίες, οι οποίες καλύπτονται από αυτόν τον ειδικό όρο, κατά τη
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διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγμή της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΦΙΒΑΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (002)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, η παρεχόμενη από το Τμημα ΙΙ κάλυψη

αστικής ευθύνης θα εφαρμόζεται σε όλα τα αναφερόμενα ως ασφαλισμένα στον πίνακα ασφάλισης σαν κάθε ένας από τους

Ασφαλισμένους να είχε το δικό του Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης λεναντι των άλλων, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ασφαλιστές δε θα

αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα για ευθύνη  που προκύπτει από :

1.  Απώλεια ή ζημία σε αντικείμενα ασφαλισμένα ή ασφαλιστέα από το Τμήμα Ι του παρόντος ασφαλιστηρίου ακόμη και αν η 

απώλεια ή ζημία αυτή δεν είναι αποζημιωτέα λόγω απαλλαγής ή ύπαρξης ορίου αποζημίωσης.

2.  Θανατηφόρα ή μη σωματική βλάβη ή ασθένεια υπαλλήλων ή εργατών οι οποίοι είναι ή θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι από

ασφαλιστήριο ευθύνης εργοδοτών και/ή στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. 

3.  Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών, όσον αφορά τα ασφαλισμένα μέρη δε θα υπερβαίνει ποτέ συνολικά, για κάθε ένα ατύχημα

ή σειρά ατυχημάτων που προέρχονται από ένα συμβάν, το όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (003)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση κατά την 

αναφερόμενη στον πίνακα ασφάλισης περίοδο συντήρησης, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο απώλειες ή ζημίες στο κατασκευασθέν 

έργο, που θα προξενηθούν από τον /τους Ασφαλισμένο/ους εργολάβο/ους κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται για

την εκπλήρωση των συμβατικών του/τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις "Περί Συντήρησης" διατάξεις της σύμβασης.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (004)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση κατά την 

αναφερόμενη στον πίνακα ασφάλισης περίοδο συντήρησης, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο απώλειες ή ζημίες στο κατασκευασθέν 

έργο, αποκλειστικά και μόνο :

1.  Που προξενούνται από τον /τους Ασφαλισμένο/ους εργολάβο/ους κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται για

την εκπλήρωση των συμβατικών του/τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις "Περί Συντήρησης" διατάξεις της σύμβασης.

2.  Που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της συντήρησης και οφείλονται σε αιτίες που ανάγονται στο χρόνο της κατασκευής και/ή της

συναρμολόγησης και πρίν από τη σύνταξη του πιστοποιητικού παράδοσης του ζημιωθέντος τμήματος.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (004Α)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, το Τμήμα ΙΙ του παρόντος ασφαλιστηρίου

επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την Αστική ευθύνη του Ασφαλιζομένου πρός τρίτους κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στον πίνακα 

ασφάλισης περίοδο συντήρησης του έργου. Η διά του παρόντος παρεχόμενη επέκταση κάλυψης ισχύει αποκλειστικά και μόνο ως

προς ζημιογόνα γεγονότα προς τρίτους τα οποία έιναι άμεσο αποτέλεσμα και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών

συντήρησης υπό του Ασφαλιζομένου. Τονίζεται ότι, τα όρια ευθύνης που αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης για την παρούσα

επέκταση αποτελούν μέρος και όχι προσθετο όριο του Συνολικού Ορίου Ευθύνης του Ασφαλιστηρίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ  (005)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση θα διέπεται

από τα παρακάτω : 

Το χρονοδιάγραμμα της περιόδου κατασκευής και/ή συναρμολόγησης μαζί με κάθε άλλη γραπτή δήλωση του Ασφαλισμένου για την

παροχή της παρούσας κάλυψης, καθώς και οι παρασχεθείσες τεχνικές πληροφορίες στην Εταιρεία, θα θεωρούνται ενσωματωμένες

στο παρόν Ασφαλιστήριο.

Οι Ασφαλιστές δε θα αποζημιώνουν τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω παραβίασης του

χρονοδιαγράμματος κατασκευής και/ή συναρμολόγησης κατλα τον αριθμό εβδομάδων που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, 

εκτός αν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει γραπτά και πρίν από την επέλευση της ζημίας για την παραβίαση αυτή.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (006)

σύμφωνα με το παρόν για τις πρόσθετες δαπάνες θα μειώνεται αναλογικά.

Εάν τα ασφαλισμένα ποσά των ζημιωθέντων αντικειμένων είναι μικρότερα από τα ασφαλιστέα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί 

αντικειμένων, η οποία έιναι αποζημιωτέα σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο.

Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι δαπάνες αυτές απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των ασφαλισμένων

αποστολές (εκτός από αεροπορικές).

στην κάλυψη τις πρόσθετες δαπάνες για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες αργίας και δαπάνες για ταχείες

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο ειδικού ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση περιλαμβάνει 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (200)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο προσθέτου ασφαλίστρου, η εξαίρεση (γ) του κεφαλαίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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"Ειδικές Εξαιρέσεις Τμήματος Ι" αντικαθίσταται από την παρακάτω διατύπωση :

Οι ασφαλιστές δεν ευθύνονται για :

γ) Όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με επισκευή ή/και αντικατάσταση των τμημάτων ή/και των αντικειμένων, που επηρεάζονται 

άμεσα από λανθασμένο σχέδιο, ελαττωματικό υλικό ή χύτευση, κακοτεχνία, εκτός από σφάλματα ανέγερσης, τις οποίες ο 

Ασφαλιζόμενος θα έπρεπε να καταβάλει για την επανόρθωση του αρχικού λάθους, εάν το λάθος αυτό έιχε ανακαλυφθεί πριν την

επέλευση της ζημιάς.

Η με το παρόν παράρτημα κάλυψη δεν εφαρμόζεται στα τμήματα και αντικέιμενα έργων Πολιτικού Μηχανικού.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (201)

έκρηξη ή/και θεομηνία καθώς και Αστική Ευθύνη προς τρίτους.

Η παρούσα κάλυψη δε θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα ή σε σχέση με πυρκαϊά,

πρίν από την επέλευση της ζημίας.

τις δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο Ασφαλιζόμενος για την αποκατάσταση του αρχικού λάθους, εάν αυτό τυχόν ανακαλύφθεί

προέρχονται από σφάλματα συναρμολόγησης, λανθασμένο σχέδιο, ελαττωματικό υλικό ή χύτευση ή/και κακοτεχνία, αλλά εξαιρεί

εγγύησης όπως καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο ζημίες στα ασφαλισμένα αντικείμενα που

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο προσθέτου ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση για την περίοδο

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (202)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο προσθέτου ασφαλίστρου, η κάλυψη που παρέχεται από το

Τμήμα Ι του Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνει απώλειες ή ζημιές στο μηχανικό εξοπλισμό συναρμολόγησης, που περιγράφεται στην

επισυναπρόμενη κατάσταση των μηχανημάτων, με εξαίρεση των :

- απωλειών ή ζημιών που οφείλονται σε μηχανική ή/και ηλεκτρική βλάβη ή ανωμαλία.

- απωλειών ή ζημιών σε οχήματα που έχουν νόμιμη άδεια οδικής χρήσης ή σε πλωτά μέσα ή αεροσκάφη.

Τα ασφαλισμένα ποσά για το μηχανικό εξοπλισμό συναρμολόγησης θα αντιπροσωπεύουν την τιμή αντικατάστασης του, η οποία θα

σημαίνει το κόστος αντικατάστασης κάθε ενός ασφαλισμένου αντικειμένου με ένα νέο αντικείμενο του ίδιου είδους και της ίδιας

δυναμικότητας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (203)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, οι Ασφαλιστές δε θα αποζημιώνουν τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημιά στα μεταχειρισμένα

μηχανήματα :

- που οφείλεται στην προηγούμενη λειτουργία,

- που οφείλεται σε αποσυναρμολόγηση (εάν η αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτεται),

- όσον αφορά στα μη μεταλλικά μέρη.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ι ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΑΘΡΑΚΕΣ (204)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, η παρούσα ασφάλιση θα διέπεται από τους παρακάτω όρους :

Από την ημερομηνία εισαγωγής υδρογονανθράκων στο χώρο των εργασιών : 

1.  Εφαρμόζεται απαλλαγή κατά ζημιογόνο γεγονός για το Τμήμα Ι του Ασφαλιστηρίου, τό ύψος της οποίας αναφέρεται στον πίνακα

ασφάλισης.

2.  Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για απώλεια ή ζημιά :

α) Στους καταλύτες εκτός εάν αυτοί καλύπτονται ιδιαίτερα με παράρτημα,

β) Στις μονάδες ανάπλασης λόγω υπερθέρμανσης ή ρήξης σωλήνων,

γ) Στην ασφαλισμένη εγκατάσταση λόγω υπερθέρμανσης ή ρήξης λόγω εξωθερμικής αντίδρασης,

δ) Στην ασφαλισμένη εγκατάσταση και η οποία οφείλεται σε μη τήρηση σκόπιμα της επιβεβλημένης τεχνικής ή λόγω παράλειψης

των μέτρων ασφαλείας καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τα παραπάνω.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΑΘΡΑΚΕΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ  (205)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

του ειδικού όρου Ι για βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες διαγρ'αφεται και αντικαθίσταται από την παρακάτω :

"Απώλεια ή ζημιά στους καταλύτες θα καλύπτεται εφ' όσον η απώλεια ή ζημιά αυτή προέρχεται από αποζημιωτέα απώλεια ή ζημιά

στην ασφαλισμένη εγκατάσταση ή/και συσκευή.

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο προσθέτου ασφαλίστρου, η εξαίρεση α) της παραγράφου 2

ΕΞΟΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΛΟΥ (007)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

στην κάλυψη τις πρόσθετες δαπάνες για αεροπορικό ναύλο.

Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι δαπάνες αυτές απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των ασφαλισμένων

αντικειμένων, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο.

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλιζόμενο προσθέτου ασφαλίστρου, η παρούσα ασφάλιση περιλαμβάνει

Συμφωνείται επίσης, ότι σύμφωνα με το παρόν αποζημιωτέο ποσό όσον αφορά τον αεροπορικό ναύλο, δε θα υπερβαίνει το ποσό

που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (008)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, η παρούσα ασφάλιση θα παρέχει αποζημίωση στον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία που προέρχεται

από σεισμό, μόνο εάν ο Ασφαλισμένος αποδείξει, ότι ο κίνδυνος σεισμού έχει ληφθεί υπόψη κατά τη μελέτη, σύμφωνα με τις 

επίσημα ισχύουσες για τον τόπο του έργου διατάξεις δόμησης και ότι η ποιότητα των υλικών και η τεχνική της εργασίας, ως και τα 

μεγέθη στα οποία βασίσθηκαν οι υπολογισμοί, τηρήθηκαν δεόντως.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (208)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημιά σε υπάρχοντα καλώδια ή/και 

σωληνώσεις ή σε άλλες υπόγειες εγκαταστασεις, μόνον εάν πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ασφαλιζόμενος έχει πληροφορηθεί 

από τις αρμόδιες αρχές για την ακριβή τοποθεσία των καλωδίων, σωληνώσεων αυτων ή των άλλων υπογείων εγκαταστάσεων και 

έχει λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για την αποτροπή απωλειών ή ζημιών σε αυτά. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση θα

περιορίζεται μόνο στη δαπάνη επισκευής των καλωδίων και σωληνώσεων αυτών ή άλλων εγκαταστάσεων, εξαιρουμένης 

οποιασδήποτε άλλης δαπάνης λόγω παρεπόμενης ζημιάς ή κύρωσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (217)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε θύελλα, βροχή,

πλημμύρα, κατάκληση υδάτων, όπως είναι η πρόσχωση, το λάσπωμα, ο βόρβορος, η διάβρωση, η κατάρρευση και η επίπλευση

σωληνώσεων, αγωγών ή καλωδίων, τα οποία έπαθαν ζημιά από ολικά ή μερικά σκαμένες τάφρους ή/και αντικείμενα που βρίσκονται

σε αυτές, έως ένα ανώτατο μήκος, όπως αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης, ανοικτής τάφρου κατά ζημιογόνο γεγονός.

Η Εταιρεία θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι - για λόγους ετοιμότητας - μέσα έμφραξης είναι διαθέσιμα κοντά στα άκρα των σωληνώσεων

και ότι τα άκρα αυτά που εκτίθενται σε πλημμύρα φράσσονται πρίν από κάθε διακοπή, κατά τη διάρκεια περιόδων μη εκτέλεσης

εργασιών όπως είναι οι νύκτες και οι αργίες.

ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (218)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του οι Ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τον ασφαλιζόμενο επίσης για τις παρακάτω περιπτώσεις, σύμφωνα με το

παρόν Ασφαλιστήριο.

1. Δαπάνες ανεύρεσης διαρροής μετά απο μια υδροστατική δοκιμή (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ενοικίασης ειδικών 

 συσκευών και εξόδων λειτουργίας και μεταφοράς των συσκευών αυτών).

2. Χωματουργικές εργασίες σε τάφρο η οποία δεν έχει πάθει ζημιά αυτή καθ'εαυτή, αλλά οι χωματουργικές εργασίες γίνονται 

 απαραίτητες για την ανεύρεση και επισκευή των διαρροών, π.χ. εκσκαφή, αποκάλυψη των σωληνώσεων, επανακάλυψη υπό την 

 προϋπόθεση ότι :

 2.1. η διαρροή προξενήθηκε από αποζημιωτέο γεγονός ή οφείλεται σε κακή εκτέλεση εργασίας στο εργοτάξιο και

 2.2. ποσοστό (που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης) των ηλεκτροσυγκολήσεων ελέγχθηκε με ακτίνες Χ (ραδιογραφία) και τα

 ελαττώματα που βρέθηκαν με αυτόν τον έλεγχο επισκευάστηκαν με τον κατάλληλο τρόπο. 

Η αποζημίωση θα περιορίζεται συνολικά στα όρια που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης ανά ελεγχομενο τμήμα και κατά τη

διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Δαπάνες που οφείλονται σε κακή επισκευή ηλεκτροσυγκολήσεων εξαιρούνται από την κάλυψη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (009)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του η παρούσα ασφάλιση δε θα παρέχει αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημία που 

προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα ή προήλθε από σεισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (010)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του η παρούσα ασφάλιση δε θα παρέχει αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημία ή ευθύνη που

άμεσα ή έμμεσα προκλήθηκε ή προήλθε από πλημμύρα ή κατακλεισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (013)

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους, τις εξαιρέσεις, προυποθέσεις και Ειδικές 
διατάξεις, αλλά κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου και των Πρόσθετων Πράξεων αυτού και με την 
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, το Τμήμα Ι του  Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται και 
καλύπτει, μέχρι το όριο που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, απώλεια ή ζημία σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από 
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας ή είναι αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις της μονάδας 
παραγωγής, σε εγκαταστάσεις του διανομέα ή προμηθευτή τους) σε αποθηκευτικούς χώρους εκτός του εργοταξίου και εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Ασφαλιστηρίου. 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Η Εταιρία δεν αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από την αμέλεια στη λήψη ή/και την τήρηση των 
ακόλουθων κατά ελάχιστον και κοινής αποδοχής  προληπτικών μέτρων για αποθηκευτικούς χώρους/μονάδες:

- εξασφάλιση ότι ο αποθηκευτικός χώρος είναι προστατευμένος (κτίριο ή τουλάχιστον περιφραγμένος χώρος), φυλασσόμενος,
προστατευόμενος από κίνδυνο πυρκαγιάς, με τα κατάλληλα μέτρα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και το είδος της
αποθηκευμένης περιουσίας.

- διαχωρισμό των επιμέρους αποθηκευτικών μονάδων με πυράντοχους τοίχους ή με απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων μεταξύ
τους.

- επιλογή τοποθεσίας και σχεδιασμό των μονάδων αποθήκευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ζημία από
απορρέοντα ύδατα ή πλημμύρα λόγω βροχόπτωσης ή πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς μικρότερης από 20 έτη.

- περιορισμό της αξίας της αποθηκευμένης περιουσίας ανά μονάδα αποθήκευσης.

Σημείωση: Όριο κάλυψης αποθηκευτικού χώρου € 500.000 ανά αποθήκη και ανώτατο όριο κάλυψης στο σύνολο και για όλη την 
περίοδο του έργου €1.500.000, θα δηλωθούν διευθύνσεις και μέτρα προστασίας

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Η υπό του ασφαλιστηρίου προβλεπόμενη.

ΟΡΟΣ 72 ΩΡΩΝ (072)
Η Ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη της ότι σε περίπτωση που θα επέλθει φυσικό φαινόμενο, το σύνολο των 
ζημιών που θα γίνουν μέσα σε 72 ώρες, αποτελούν μία και  μόνη ζημιά και ο διακανονισμός αυτών των ζημιών υπόκειται σε μία μόνο 
απαλλαγή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Νο Ε1)

Με το παρόν δηλώνονται και συμφωνούνται τα παρακάτω:

1. Με το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων και οι Ασφαλιστές έχουν την υποχρέωση να 

 καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα 

 ή κινητά ή/και ζώα, που προξενούνται καθ'όλη τη διάρκεια και  εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης/συναρμολόγησης/κατασκευής,

 επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, εφ'όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών

 υποχρεώσεων του Ασφαλιζομένου αναδόχου.

2. Με το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτεται και η σύμφωνα με άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ευθύνη του Κυρίου του 

 Έργου (ευθύνη προστήσαντος).

3. Ο Κύριος του Έργου, η περιουσία του και γενικά το προσωπικό του, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες του και το

 προσωπικό τους θα θεωρούνται ώς τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης 

 αλλήλων (cross liability).

4. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκρουσης οποιασδήποτε αγωγής που θα εγερθεί κατά του αναδόχου ή/και των

 υπεργολάβων του ή του Κυρίου του Έργου και του προσωπικού τους και καταβάλει με δική της δαπάνη κάθε εγγύηση για άρση 

 κατασχέσεων κλπ, το δε ποσόν αυτό με τα τυχόν δικαστικά έξοδα θα συνυπολογίζεται για την πλήρωση των ορίων που 

 αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙ του παρόντος Συμβολαίου, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης.

5. Ο Κύριος του έργου είναι συνασφαλιζόμενος και η Εταιρεία παραιτείται από όλα τα δικαιώματα αγωγής αυτής κατά του Κυρίου του

 Έργου ή των συμβούλων και συνεργατών και γενικά του προσωπικού του, σε περίπτωση που η βλάβη ή η ζημία οφείλεται σε

 πράξη ή παράλειψη (εκτός από εκούσια τοιαύτη) των παραπάνω.

6. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου προκειμένου οι Ασφαλιστές να καταβάλουν στον ανάδοχο τη

 σχετική με τη ζημία κλπ αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως τη γραπτή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του Κυρίου

 του Έργου. Εφ'όσον ο Κύριος του έργου δεν παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεση αυτή, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις 

 (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά των Ασφαλιστών για την

 καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον Κύριο τοπυ Έργου, οι δε Ασφαλιστές αποδέχονται  από τότε και υποχρεούνται να

 καταβάλουν τη σχετική αποζημίωση στον Κύριο του Έργου, μετά από σχετική αίτηση του τελευταίου. Η εκχώρηση της απαίτησης  

 αυτής του Αναδόχου στον Κύριο του Έργου κατ'ουδένα τρόπο τον απαλλάσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 

 απορρέουν από το παρόν συμβόλαιο ή τη μεταξύ τους Σύμβαση.

7. Το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή να λήξει ή ισχύς του χωρίς γραπτή ειδοποίηση του Κυρίου

 του Έργου που επιδίδεται γραπτά δια συστημένης επιστολής σε αυτόν πρίν από τουλάχιστον (30) ημέρες.

8. Ο Ασφαλιζόμενος ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ του Ασφαλιστηρίου. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές 

 καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική κρίση του

 Κυρίου του Έργου. 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (100)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, η περίοδος κάλυψης θα περιλαμβάνει το δοκιμαστικό έλεγχο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού

και των εγκαταστάσεων και για τη χρονική περίοδο που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης από την ημέρα της έναρξης της 

δοκιμαστικής λειτουργίας.

Εάν όμως ένα τμήμα της εγκατάστασης ή μία ή περισσότερες μηχανές δοκιμασθούν ή τεθούν σε λειτουργία ή αναληφθούν από τον

Κύριο του Έργου, η κάλυψη για τα συγκεκριμένα τμήματα της εγκατάστασης ή των μηχανών και της οποιασδήποτε προκύπτουσας

ευθύνης θα τερματίζεται, ενώ αντίθετα η κάλυψη για τα υπόλοιπα τμήματα της εγκατάστασης θα συνεχίζεται, χωρίς να έχει εφαρμογή

η παραπάνω εξαίρεση.

Επίσης δηλώνεται και συμφωνείται ότι για το μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που υφίστανται το δοκιμαστικό έλεγχο

λειτουργίας, οι εξαιρέσεις 3 και 4 των εξαιρέσεων του Τμήματος Ι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου διαγράφονται και θα εφαρμόζεται

η ακόλουθη εξαίρεση :

"Απώλεια η ζημία που οφείλεται σε ελαττωματικό σχέδιο, ελαττωματικά υλικά, ελαττωματική χύτευση ή πλημμελή εκτέλεση των 

εργασιών εκτός από τα λάθη συναρμολόγησης"

Σε περίπτωση ύπαρξης μεταχειρισμένων αντικειμένων η παρούσα ασφάλιση θα τερματίζεται αμέσως κατά την έναρξη του 

δοκιμαστικού ελέγχου λειτουργίας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗ (096)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή τις

πρόσθετες πράξεις του, η παρούσα ασφάλιση δε θα παρέχει αποζημίωση στο Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή 

ζημία στο ασφαλισμένο έργο που είναι αποτέλεσμα:

1. προβλεπόμενης καθίζησης λόγω των συνθηκών του υπεδάφους

2. οποιασδήποτε συμπύκνωσης του υπεδάφους

3. οποιασδήποτε βελτίωσης ή σταθεροποίησης του υπεδάφους

4. οποιωνδήποτε μέτρων θεμελίωσης, μεθόδων, υλικών

Η εξαίρεση αυτή δε θα έχει εφαρμογή σε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από φυσικούς κινδύνους. Η υποχρέωση της απόδειξης 

οτι η ζημιά είναι καλυπτόμενη βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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Με βάση τους όρους, τις διατάξεις και τις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για:

- Ενίσχυση μαλακών ή σαθρών εδαφών και/ή άλλα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, έστω και αν η λήψη τους προέκυψε στη διάρκεια της 

κατασκευής.

- Πρόσθετες εκσκαφές, εκτός από τις προβλεπόμενες από τα σχέδια ελάχιστες εκσκαφές, καθώς και πρόσθετες δαπάνες, τις οποίες

συνεπάγεται η επίχωση των κοιλωμάτων.

- Τις δαπάνες απομάκρυνσης των υδάτων, ακόμα και αν οι ποσότητες υδάτων που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασαν σημαντικά τις αρχικά

αναμενόμενες.

- Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε βλάβη του συστήματος απομάκρυνσης των υδάτων, εφόσον η βλάβη αυτή θα μπορούσε να είχε

αποφευχθεί αν υπήρχαν επαρκή εφεδρικά αντλητικά μέσα.

- Έξοδα πρόσθετων στεγανοποιήσεων και/ή συστημάτων άντλησης για υπερεκχειλίζοντα ή υπόγεια ύδατα.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (102)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου, Εταιρεία θα 

αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημιά σε υπάρχοντα υπόγεια καλώδια και/ή σωληνώσεις ή σε άλλες υπόγειες

εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος θα έχει ενημερωθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες για την ακριβή τους θέση

πρίν από την έναρξη των εργασιών και θα έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα  για να αποφύγει την πρόκληση ζημιάς σε αυτές.

Ζημιές στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, των οποίων την ακριβή τοποθεσία ο Ασφαλισμένος έχει πληροφορηθεί από τις 

Αρμόδιες Υπηρεσίες, θα καταβάλονται μετά την αφαίρεση της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης.

Ζημιές στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις που εμφανίζονται λανθασμένα στα σχεδιαγράμματα των αρμοδίων Υπηρεσιών, θα

καταβάλονται μετά την αφαίρεση της απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης,

αυτή θα περιορίζεται στη δαπάνη αποκατάστασης της ζημίας των καλωδίων, σωληνώσεων και άλλων εγκαταστάσεων, και εξαιρείται 

ρητά κάθε αποζημίωση για οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημιά ή για τυχόν καταβολή προστίμων.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΣΟΔΕΙΩΝ, ΔΑΣΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (103/209)

προκαλείται σε συγκομιδή, δάση σε καλλιεργημένες εκτάσεις και/ή οποιεσδήποτε αρχαιότητες ή αρχαιολογικά/ιστορικά ευρήματα 

κατά τη διάρκεια των εργασιών της σύμβασης.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, η Εταιρεία δεν αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΥΔΑΤΑΠΟΘΗΚΩΝ (104)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε 

αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει 

τον Ασφαλισμένο σε σχέση με:

- Την τσιμεντένεση χαλαρών πετρωμάτων και/ή λοιπων μέτρων προστασίας ακόμα και αν η αναγκαιότητα λήψης αυτών των μέτρων

ανακύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

- Οποιαδήποτε έξοδα αφορούν την αποστράγγιση/άντληση υδάτων, ακόμα και αν οι όγκοι υδάτων που συγκεντρλωθηκαν ξεπέρασαν

σημαντικά τους αρχικά αναμενόμενους όγκους.

- Απώλεια ή ζημία η οποία είναι συνέπεια βλάβης ή δυσλειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας στο σύστημα αποστράγγισης/άντλησης 

των υδάτων, εάν η εν λόγω διακοπή/δυσλειτουργία θα μπορούσε να είχε αντιμετωπισθεί με την ύπαρξη επαρκών εφεδρικών 

εγκαταστάσεων.

- Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για πρόσθετες μονώσεις ή στεγανοποιήσεις και εγκαταστάσεις για την απομάκρυνση 

απορρεόντων και/ή υπογείων υδάτων.

- Απώλεια ή ζημία λόγω καθίζησης, εάν οφείλεται σε ανεπαρκή συμπύκνωση των επιχωματώσεων.

- Ρωγμές και διαρροές.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (106)

Με βάση τους Όρους, τις Διατάξεις και τις Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια 

ή ζημία που προκαλείται ή ευθύνη που προκύπτει, έμμεσα ή άμεσα, σε σχέση με αναχώματα, αυλάκια, διώρυγες και γενικότερα

χωματουργικές εργασίες που προϋποθέτουν μετακινήσεις χωμάτων, αλλά μόνο αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται τμηματικά και κάθε

τμήμα δεν υπερβαίνει το μήκος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Η αποζημίωση για κάθε ζημιά θα περιορίζεται στο κόστος

επισκευής του τμήματος αυτού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (107/207)

έμμεσα στις αποθηκεύσεις απο πυρκαϊά, πλημμύρα ή κατακλυσμό μόνο εφόσον οι αποθηκεύσεις αυτές βρίσκονται πάνω από την 

υψηλότερη στάθμη νερού που έχει καταγραφεί στην περιοχή κατά τα τελευταία 20 χρόνια, οι δε μεμονωμένες μονάδες αποθήκευσης 

πρέπει να βρίσκονται είτε σε μία απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων μεταξύ τους, είτε να διαχωρίζονται από προστατευτικούς χώρους.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη που προκαλείται άμεσα ή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΩΝ (101)

Επίσης συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για κάθε συμβάν μέχρι το όριο που αναγράφεται στον πίνακα

ασφάλισης για τον κατακλυσμό και το όριο που αναγράφεται επίσης στον πίνακα ασφάλισης για κάθε μεμονομένη μονάδα 

αποθήκευσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (108)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι δια του παρόντος ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και μηχανήματα έργων από πλημμύρα και κατακλυσμό, 

μόνο εφόσον, μετά το πέρας των εργασιών ή σε περίπτωση διακοπής τους, αυτές οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί και  

μηχανήματα έργων φυλαγονται σε περιοχή η οποία δεν έχει πληγεί από πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς είκοσι ετών.

Ασφαλιστηρίου και/ή των προσθέτων πράξεων του, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για απώλει, ζημία ή ευθύνη η οποία,

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (109)

Με βάση τους όρους, τις διατάξεις και τος εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια

ή ζημία, που έμμεσα ή άμεσα, προκλήθηκε σε υλικά κατασκευής από πλημμύρα ή κατακλυσμό υδάτων, με την προϋπόθεση ότι τα

υλικά αυτά δεν υπερβαίνουν τις ανάγκες των ημερών που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης, ενώ τα υπόλοιπα θα βρίσκονται σε 

περιοχές που δεν έχουν απειλήθει από πλημμύρα τα τελευταία 20 χρόνια.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΥΔΑΤΩΝ (110/221)

έμμεσα από βροχή, πλημμύρα ή κατακλυσμό, μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά την εκπόνηση των 

σχεδίων και κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Κατάλληλα μέτρα προστασίας για χρήση του παρόντος παραρτήματος, θα σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπόψη η μέση μηνιαία 

βροχόπτωση, πλημμύρα και ο κίνδυνος του κατακλυσμού με βάση τα επίσημα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας για κάθε

μήνα και τοποθεσία.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη που προκλήθηκε άμεσα ή

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ (111)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του, οι ασφαλιστές δε θα αποζημιώνουν τον Ασφαλιζόμενο για:

- Δαπάνες που έγιναν για την απομάκρυνση των συντριμμάτων (μπαζών/αδρανών υλικών) από κατολισθήσεις επιπλέον του κόστους

της αρχικής εκσκαφής των αδρανών υλικών από την περιοχή που επλήγει από αυτή την κατολίσθηση.

- Δαπάνες που έγιναν για την αποκατάσταση των διαβρωμένων πλαγιών ή άλλων κατολισθεισών περιοχών, εάν ο Ασφαλισμένος

δεν έχει λάβει τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ή δεν τα έχει λάβει εγκαίρως.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (112α/206)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του,η Εταιρεία θα αποζημιώνουν τον Ασφαλιζόμενο για ζημιές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από 

πυρκαϊά και/ή έκρηξη εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.  Επαρκής εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς και μέσα κατάσβεσης, επαρκούς ικανότητας πρέπει πάντοτε να είναι διαθέσιμα στο

εργοτάξιο και έτοιμα για άμεση χρήση.

2.  Επαρκής αριθμός εργατών του εργοταξίου πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένος στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού και πρέπει να 

είναι διαθέσιμος για άμεση επέμβαση κάθε στιγμή.

3.  Εάν απαιτείται αποθήκευση υλικού έργων, κατασκευής ή συναρμολόγησης, τότε αυτή πρέπει να διαμοιράζεται σε μονάδες

αποθήκευσης η δε αξία του υλικού να μην υπερβαίνει το ποσόν που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης κατά μονάδα 

αποθήκευσης.

Οι μεμονωμένες μονάδες αποθήκευσης πρέπει να βρίσκονται είτε σε μια απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων μεταξύ τους, είτε να

διαχωρίζονται από πυροπροστατευτικούς τοίχους. Όλα τα εύφλεκτα υλικά (όπως υλικό ξυλοτύπων μη κατάλληλο για τσιμεντώσεις,

απορρίματα κ.λ.π.) και ειδικά όλα τα εύφλεκτα υγρά και αέρια πρέπει να αποθηκεύονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το υπό

κατασκευή ή συναρμολόγηση έργο και από οποιαδήποτε εργασία εν θερμώ.

4.  Συγκολλήσεις ή χρήση φλόγας στην ύπαιθρο κοντά σε καύσιμο υλικό επιτρέπονται μόνο εάν παρευρίσκεται ένας τουλάχιστον 

εργάτης κατάλληλα εξοπλισμένος με πυροσβεστήρες και πλήρως εκπαιδευμένος στην κατάσβεση πυρκαγιών.

5.  Στην αρχή των δοκιμών όλα τα μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς που είναι προορισμένα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πρέπει

να βρίσκονται στη θέση τους και να είναι έτοιμα για χρήση.

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (113/220)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του, η παρούσα ασφάλιση του Τμήματος Ι του συμβολαίου επεκτείνεται καλύπτουσα απώλεια ή ζημιά των

ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων ενώ αυτά ευρίσκονται σε χερσαία μεταφορά πρός το εργοτάξιο (εξαιρουμένης θαλάσσιας

και/ή εναέριας μεταφοράς), εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι το ανώτατο ποσό 

αποζημίωσης με τον παρόντα ειδικό όρο δε θα υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης ανά μεταφορά.

ΣΕΙΡΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (114)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του, η παρούσα ασφάλιση θα παρέχει αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημιά ή ευθύνη

που άμεσα ή έμμεσα προκλήθηκε ή προήλθε από εσφαλμένο σχεδιασμό (εάν καλύπτεται από τις διατάξεις του Ασφαλιστηρίου),

ελαττωματικά υλικά και/ή εργασίες από τις ίδιες αιτίες σε κτίσματα, δομικά μέρη, μηχανές ή εξοπλισμό του ίδιου τύπου, σύμφωνα με

τον παρακάτω πίνακα και μετά την εξάντληση των υφιστάμενων απαλλαγών:

100% για τις 2 πρώτες ζημιές

80% για την 3η ζημιά

60% για την 4η ζημιά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΟΥ (115)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και των προσθέτων

πράξεων του και μετά την καταβολή από τον Ασφαλισμένο προσθέτου ασφαλίστρου, η εξαίρεση (3) του κεφαλαίου "ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι" διαγράφεται και η εξαίρεση (4) αντικαθιστάται με την παρακάτω διατύπωση:

- Τα έξοδα αντικατάστασης/επισκευής ή επιδιόρθωσης της βλάβης ή ζημιάς των αντικειμένων, η οποία οφείλεται σε ελαττωματικό 

υλικό και/ή κακοτεχνία και/ή λανθασμένο σχέδιο, αλλά η παρούσα εξαίρεση θα περιορίζεται στα αμέσως επηρεαζλομενα αντικείμενα

και ως εκ τούτου απώλεια ή ζημιά στα κανονικά εκτελούμενα έργα που προέρχεται από ατύχημα το οποίο οφείλεται σε ελαττωματικό

υλικό και/ή κακοτεχνία και/ή λανθασμένο σχέδιο, θα είναι αποζημιωτέα."

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (116)

Με βάση τους όρους, τις διατάξεις και τις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, το Τμήμα Ι επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία

σε τμήματα του Ασφαλισμένου Έργου, τα οποία παραλήφθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και συνεπώς δεν καλύπτονται πλέον από

το παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτή η απώλεια ή ζημιά προέρχεται από τις εργασίες κατασκευής που εξακολουθούν να 

είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με το Τμήμα Ι και λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ & ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (117)

Σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή  

ζημία ή ευθύνη που προκαλείται από κατάκλυση των σωληνώσεων, πηγαδιών και τάφρων από νερό ή λάσπη αλλά μόνο μέχρι το

μέγιστο μήκος των ανοικτών αυλακιών που ναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης για κάθε γεγονός. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο αν:

1.  Αμέσως μετά την τοποθέτηση τους, οι σωληνώσεις έχουν διασφαλισθεί με χωματουργικά έργα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

μπορούν να μετακινηθούν αν η τάφρος πλημμυρίσει.

2.  Αμέσως μετά την τοποθέτηση τους, οι σωληνώσεις έχουν σφραγιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η διείσδυση

νερού ή λάσπης στο εσωτερικό τους.

3.  Αμέσως μετά από τις δοκιμές πιέσεων και σωληνώσεων, οι τάφροι έχουν κλειστεί κατάλληλα με χωματουργικά έργα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ (118)

Σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου, η κάλυψη για εργασίες διάνοιξης φρεατίου ύδατος θα  

περιορίζεται σε απώλεια ή ζημία η οποία οφείλεται σε ή είναι αποτέλεσμα των παρακάτω κατονομαζόμενων κινδύνων:

- Σεισμό, ηφαιστιακή έκρηξη και δραστηριότητα, παλιρροιακο κύμα (tsunami). 

- Θύελλα, κυκλώνα, πλημμύρα, κατακλυσμό, κατολίσθηση.

- Έκρηξη ή/και δημιουργία κρατήρα.

- Φωτιά / Έκρηξη.

- Αρτεσιανή ροή υδάτων.

- Απώλεια λάσπης η οποία δε δύναται να ξεπεραστεί με κάποια γνωστή μέθοδο. 

- Κατάρευση κοιλώματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρευσης της εγκιβώτισης εξαιτίας ασυνήθιστων πιέσεων ή μετακίνησης 

σχιστολιθικών πετρωμάτων, η οποία δε δύναται να ξεπεραστεί με κάποια γνωστή μέθοδο. Η αποζημίωση θα υπόλογίζεται στη βάση 

των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) που πραγματοποιήθηκαν για τη διάνοιξη με γεωτρύπανο του φρεατίου μέχρι

ακριβώς τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια των παραπάνω κινδύνων και το φρεάτιο πρέπει να εκκενωθεί, εξαιτίας 

ενός καλυπτομένου κινδύνου. 

Ειδικές εξαιρέσεις: Οι Ασφαλιστές δε θα φέρουν ευθύνη για:

- Απώλεια ή ζημία στο γεωτρύπανο και στον εξοπλισμό γεώτρησης (για τον οποίο ο ανάδοχος γεώτρησης μπορεί να προβεί σε 

ξεχωριστή ασφάλιση).

- Δαπάνες "ψαρέματος" κάθε είδους.

- Δαπάνες για επανορθωτικές εργασίες για την αποκατάσταση της κατάστασης του φρέατος, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εργασιών διέγερσης (acidizing, fracturing κλπ)

Απαλλαγή: Σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης, θα εφαρμόζεται η οριζόμενη στον πίνακα ασφάλισης απαλλαγή.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ή ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ,

ΦΥΛΑΞΗ Ή ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (119)

Με το παρόν δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά παρέκκλιση παντός αντιθέτου όρου του ασφαλιστηρίου αυτού, και εφόσον ο 

Ασφαλιζόμενος καταβάλλει το αντίστοιχο συμφωνηθέν ασφάλιστρο, η κάλυψη που παρέχεται από το Τμήμα Ι του παρόντος 

συμβολαίου επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία στην υφιστάμενη ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου ή σε περιουσία που 

ανήκει ή βρίσκεται υπό την ευθύνη, φύλάξη ή έλεγχο του Ασφαλιζόμενου, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και 

και η οποία ζημία άμεσα ή έμμεσα προκύπτει ή οφείλεται στις εργασίες κατασκευής ή ανέγερσης του ασφαλισμένου, στα πλαίσια

Η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημιά στην ώς άνω ιδιοκτησία μόνο εφόσον, πρίν από την έναρξη των

εργασιών κατασκευής, η κατάσταση της εν λόγω ιδιοκτησίας είναι καλή και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Αναφορικά με απώλεια ή ζημιά προκληθείσα από δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένηση υποστηριγμάτων, η Εταιρεία θα αποζημιώσει

της. 

50% για την 5η ζημιά

Περαιτέρω ζημιές δε θα καλύπτονται.

του Τμήματος Ι, Έργου και μέχρι το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναγράφεται σχετικά στον Πίνακα Ασφάλισης.
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τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημιά η οποία είναι επακόλουθη ολικής ή μερικής κατάρρευσης της ασφαλισμένης ιδιοκτησίας και

όχι για επιφανειακή ζημιά η οποία ούτε βλάπτει τη σταθερότητα της ασφαλισμένης ιδιοκτησίας ούτε εκθέτει σε κίνδυνο τους χρήστες

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για:

- Απώλεια ή ζημιά η οποία έιναι ευνόητο ότι θα επέλθει σε συσχετισμό με τη φύση των εργασιών κατασκευής ή/και τον τρόπο

- Το κόστος και τις δαπάνες για πρόληψη ζημιών ή για μέτρα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της ζημιάς, τα οποία καθίστανται

εκτέλεσης τους.

απαραίτητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΔΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (120)

Με το παρόν δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά παρέκκλιση παντός αντιθέτου όρου του ασφαλιστηρίου αυτού, και εφόσον ο 

Ασφαλιζόμενος καταβάλλει το αντίστοιχο συμφωνηθέν ασφάλιστρο, η κάλυψη που παρέχεται από το Τμήμα ΙΙ του παρόντος 

συμβολαίου επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει ευθύνη απορρέουσα από απώλεια ή ζημία συνεπεία δόνησης, μετακίνησης ή 

εξασθένησης υποστηριγμάτων μέχρι το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναγράφεται σχετικά στον Πίνακα Ασφάλισης.

Υπό την προϋπόθεση ότι:

- Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο αναφορικά με ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε ιδιοκτησία ή γή ή κτίριο μόνο εφόσον 

- Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο αναφορικά με ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε ιδιοκτησία ή γή ή κτίριο μόνο εφόσον ,

αυτή η απώλεια ή ζημιά έχει ως αποτέλεσμα ολική ή μερική κατάρρευση.

πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, η κατάσταση της εν λόγω ιδιοκτησίας ή γής ή κτιρίου είναι καλή και έχουν ληφθεί όλα τα

απαραίτητα μέτρα προστασίας.

- Εάν η Εταιρεία το ζητήσει, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει με δικά του έξοδα και πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει

έκθεση για την κατάσταση της ιδιοκτησίας, γής ή κτιρίου που εκτίθεται σε κίνδυνο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνται για:

- Απώλεια ή ζημιά η οποία είναι ευνόητο ότι θα επέλθει σε συσχετισμό με τη φύση των εργασιών κατασκευής ή τον τρόπο εκτέλεσης

- Επαφανεική ζημιά η οποία δεν βλάπτει τη σταθερότητα της ασφαλισμένης ιδιοκτησίας ούτε εκθέτει σε κίνδυνο τους χρήστες της.

τους.

- Το κόστος και τις δαπάνες για πρόληψη ζημιών ή για μέτρα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της ζημιάς, τα οποία καθίστανται 

απαραίτητα/αναγκαία κατα τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (121)

Δηλώνεται και συμφωνείται, ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των

προσθέτων πράξεων του η Εταιρεία δε θα αποζημίωνει τον Ασφαλιζόμενο σε σχέση με δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν:

1. για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση στοιχείων πασσάλων ή τοιχίων αντιστήριξης,

 α) Τα οποία τοποθετήθηκαν σε εσφαλμένη θέση ή δεν τοποθετήθηκαν σε ευθυγραμμία ή αστόχησαν κατά την κατασκευή τους.

 β) Τα οποία απωλέσθησαν ή εγκαταλείφθησαν ή ζημιώθηκαν κατα την πασσαλόπηξη τους ή την εξόλκυση τους ή 

 γ) Τα οποία παρακωλύονται από σφηνομένο ή κατεστραμμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη των φ

 φρεατοπασσάλων.

2. για την αποκατάσταση πασσάλων, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί ή έχουν έλθει σε κατάσταση declutched.

3. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε διαρροής ή διείσδυση υλικού οποιουδήποτε είδους.

4. για την πλήρωση σπηλαιώσεων ή για την αντικατάσταση απολεσθέντος μπετονίτη.

5. ως αποτέλεσμα της αποτυχίας οποιωνδήποτε πασσάλων ή στοιχείων θεμελίωσης, να περάσουν οποιαδήποτε δοκιμή φόρτισης

  ή τα οποία καθ'οιονδήποτε τρόπο δεν επέτυχαν να αναλάβουν τα φορτία σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού τους.

6. για την επαναδιαστασιολόγηση/επαναπροσδιορισμό των πασσάλων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Εξαιρέσεις δε θα εφαρμόζονται για απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε θεομηνίες και εν γένει Φυσικούς 

Κινδύνους.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (161)

Κατα τροποποίηση παντός τυχόν αντιθέτου όρου, η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο σε σχέση με: 

1. δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αποστράγγιση/υποβιβασμό υδάτων, ακόμη και στην περίπτωση όπου οι αρχικώς

 αναμενόμενες ποσότητες ξεπεράστηκαν σημαντικά.

2. απώλεια ή ζημιά λόγω βλάβης ή αστοχίας των συστημάτων αποστράγγισης/υποβιβασμού των υδάτων, εφόσον αυτή η βλάβη ή

 αστοχία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την ύπαρξη επαρκών εφεδρικών εγκαταστάσεων.

3. έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για πρόσθετη μόνωση ή στεγανοποίηση καθώς και για πρόσθετες εγκαταστάσεις

 για την απομάκρυνση υπερχειλήσεων και/ή υπογείων υδάτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (161)

Κατα παράβαση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου συμφωνείται ότι η εταιρεία δε θα ευθύνεται για:

1. έξοδα που προκύπτουν για εργασίες αποστράγγισης ακόμα και αν οι ποσότητες υδάτων έχουν υπερβεί ουσιωδώς τις

 αναμενόμενες.

2. απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε βλάβες του συστήματος αποστράγγισης εάν αυτές οι βλαβες θα μπορούσαν να είχαν 

 αποφευχθεί με την ύπαρξη ικανοποιητικών ετοίμων για το σκοπό αυτό μηχανημάτων (stanby facilities).

3. έξοδα που προκύπτουν για την τοποθέτηση επιπρόσθετων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για την εκκένωση τρεχούμενων
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 ή/και υπόγειων υδάτων.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός από την κάλυψη που παρέχεται με το παρόν ασφαλιστήριο και αφού καταβληθεί το πρόσθετο ασφάλιστρο, καλύπτεται επίσης 

και η ευθύνη του Ασφαλισμένου, την οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη και περιλαμβάνει την από τα άρθρα 657, 658 και 932 

του ισχύοντος Αστικού Κώδικα προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου απέναντι στο εργατοτεχνικό προσωπικό του που είναι

ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στο με το παρόν Ασφαλιστηρίου περιγραφόμενο έργο, σε περίπτωση σωματικών βλαβών

που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας και όχι από άλλη αιτία και που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου ή 

των από αυτόν προστηθέντων.

Για την παρούσα κάλυψη συμφωνείται αφαιρετέα απαλλαγή των τριών (3) πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του 

ατυχήματος.

Σε περίπτωση ατυχήματος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Ασφαλισμένου, η οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση

το δηλούμενο από τον Ασφαλισμένο στο ΙΚΑ μισθό ή ημερομίσθιο για τον υπολογισμό των οφειλόμενων αντιστοίχως από αυτόν

εργοδοτικών εισφορών, αφού αφαιρεθεί το ποσό που παρέχεται στον παθόντα από το ΙΚΑ ως ημερήσια αποζημίωση (παροχή)

και ειδικότερα με βάση τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.

Η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν παράρτημα, ισχύει με τον ρητό όρο ότι η Εταιρεία θα υποχρεώνται σε αποζημίωση μόνο 

εφόσον διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ευθύνη που βαρύνει τον Ασφαλισμένο και τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημίωσης.

Η Εταιρεία πάντως διατηρεί το δικαίωμα εξόφλησης αποζημίωσης πρίν από κάθε δικαστική προσφυγή ή απόφαση με εξώδικο

διακανονισμό.

Εξαιρέσεις

Συμφωνείται ότι με το παρόν Ασφαλιστήριο ρητώς δεν καλύπτονται τα εξής:

1. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλιζομένου ή απαιτήσεις που τυχόν εγερθούν εναντίον του για ασθένεια ή θάνατο συνεπεία 

 ασθένειας σε οποινδήποτε υπάλληλο του Ασφαλιζομένου, προερχόμενη από την ενασχόληση του υπαλλήλου στην υπηρεσία του

 Ασφαλιζομένου ή οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιζομένου να αποζημιώσει οποιονδήποτε συνεπεία ευθύνης που προέρχεται

 από αυτήν την ασθένεια ή το θάνατο συνεπεία της ασθένειας του οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζομένου.

2. Οποιαδήποτε υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε ζημιάς ή αγωγής εναντίον του Ασφαλιζομένου σχετικά με τα όσα 

 αναγράφονται στην ανωτέρω εξαίρεση καθώς και τυχόν έξοδα γι'αυτήν την υπεράσπιση.

3. Παθήσεις κήλης, κιρσών, φιματίωσης, καθώς και οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση ακόμα και αν αυτές χαρακτηριστούν, δικαστικώς

 ή από τον οικείο οργανισμό ασφαλίσεως του παθόντος, ως ατυχήματα κατά την εργασία ή συνεπεία αυτής.

4. Πάσης φύσεω παθήσεις από μεταλλέυματα, χημικές ή άλλες ουσίες που εκπέμπονται ή παράγονται σε οποιαδήποτε μορφή:

 - Από τη χρήση εν γένει εξοπλισμού για ηλεκτροσυγγόλυση ή οξυγονοκόλλυση.

 - Από οποιαδήποτε άλλη ουσία που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμό για ηλεκτροσυγγόλυση ή οξυγονοκόλλυση.

ΟΡΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΩΝ - ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (Ε3)

Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου ή ρήτρας του Ασφαλιστηρίου ή των προσθέτων 

πράξεων του και πρίν από κάθε ζημιά, υπέρ του στον πίνακα ασφάλισης αναφερομένου ως ενεχυρούχου ή ενυποθήκου δανειστή

(εφεξής καλουμένου "ο δανειστής") και υπέρ του στον πίνακα ασφάλισης αναφερομένου ως ενεχυράσαντος ή παρασχόντος υποθήκη

θα ισχύουν οι παρακάτω ειδικές ρήτρες, εφαρμοζομένων όλων των λοιπών γενικών ή ειδικών όρων, μόνο εφόσον δεν 

τροποποιούνται αυτοί με τις παρούσες ρήτρες.

1. Ο αναφερθείς δανειστής απαλάσσεται από κάθε υποχρέωση για δήλωση οποτεδήποτε προς την Ασφαλιστική Εταιρεία, άλλων

 ασφαλίσεων που συνάφθηκαν με άλλες ασφαλιστικές Εταιρείες για αντικείμενα καλύπτόμενα με το παρόν Ασφαλιστήριο, 

 υποχρεούται όμως να κάνει τέτοια δήλωση σε περίπτωση επέλευσης οποιασδήποτε ζημιάς, εάν και όταν γνωρίζει τότε τις άλλες

 ασφαλίσεις.

2. Η από τον ενεχυράσαντα ή παρασχόντα υποθήκη απόκρυψη γεγονότος ουσιώδους  για την εκτίμηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής

 ή εσφαλμένη δήλωση αυτού ή κάθε κακή περιγραφή των ασφαλισμένων αντικειμένων ή μέρους αυτών και γενικώς κάθε παράβαση 

 υποχρέωσης προβλεπόμενης με το ασφαλιστήριο, συνιστάμενη σε μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε όρο αυτού, έστω και αν

 τέτοια δήλωση ή απόκρυψη ή κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρέωσης θα συνεπάγετο διαφορετικά την άρνηση της Εταιρείας

 να δεχθεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει τη ζημιά, δε θα επηρρεάζει την παρούσα ασφάλιση και δε θα γίνεται επίκλιση αυτής, 

 όσον αφορά τον αναφερθέντα δανειστή, υπό τον όρο όμως ότι αυτός υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάθε τέτοια

 παράβαση όρου ή υποχρέωσης ως και κάθε τέτοια κακή περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή εσφαλμένη δήλωση, 

 αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτής.

Εάν η απώλεια ή η ζημιά οφείλεται σε αμέλεια ή  πταίσμα του ενεχυράσαντος ή παρασχόντος υποθήκη ή των από αυτούς

των κινδύνων, αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτής.

με τις παρούσες ρήτρες, υπό τον όρο ότι ο δανειστής αυτός οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάθε τέτοια μεταβολή ή επίταση

κινδύνων, ο δανειστής θα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου όπως αυτοί τροποποιούνται

πρπροστηθέντων ή στην υπηρεσία τους ευρισκομένων προσώπων, ή εάν οφείλεται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή επίταση των 

3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ο δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί, απ'ευθείας και χωρίς ανάμιξη του ενεχυράσαντος ή του

 παρασχόντος την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο με τους τόκους, προμήθειες και άλλα έξοδα αυτού, όχι μόνον για τα καταβληθέντα 
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 από το δανειστή προς τον ενεχυράσαντα ή τον παρασχόντα υποθήκη, για την εμπράγματη ασφάλεια των στο ασφαλιστήριο 

 συμβόλαιο περιγραφόμενων ως ασφαλιζομένων αντικειμένων ποσά, αλλά επίσης και για κάθε προς το δανειστή οφειλή του

 ενεχυράσαντος ή παραχωρήσαντος την υποθήκη προσώπου, προερχομένη από οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ του

 δανειστή και του ενεχυράσαντος ή παρασχόντος την υποθήκη, υπό τον όρο ότι οι οφειλές αυτές θα έχουν διασφαλισθεί με ρήτρα

 στο συμβόλαιο υποθήκης, ή ενεχύρου και υπό τον όρο πάνοτε ότο το καταβλητέο στο δανειστή ποσό δε θα υπερβαίνει το ποσό,

 για το οποίο η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως αυτές 

 τροποποιούνται για το δανειστή με τις όπως ανωτέρω υπ'αριθμ. 1 και 2 ρήτρες.

 Κάθε ποσό οφειλόμενο τυχόν σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πέραν του καταβλητέου πρός την Τράπεζα, θα μπορεί να

 εισπράξει ο ενεχυράσας ή ο παραχωρήσας την υποθήκη, υπό τον όρο πάντοτε ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεσθεί από αυτόν όλοι

 οι όροι, οι συνομολογίες , οι ρήτρες και οι υποχρεώσεις που περιέχονται ή που προστέθηκαν με πρόσθετες πράξεις στο

 ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου από την Ασφαλιστική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις

 αφορά το δανειστή, επί δεκαπέντα ημέρες μετά την ημέρα της κοινοποίησης προς αυτόν της ακύρωσης αυτής.

 αυτού, ο δανειστής θα ειδοποιείται για αυτό από την Εταιρεία, αλλά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραμένει σε ισχύ όσον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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