ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
Εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Άρθρο 1
Η ευθύνη των Ασφαλιστών, που απορρέει από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αρχίζει μόνο αφ’ότου καταβληθούν τα
ασφάλιστρα. Η καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται μόνο με ειδική απόδειξη που εκδίδει ο εξουσιοδοτημένος
ανταποκριτής.
Άρθρο 2
Το κρύσταλλο, το οποίο σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ασφάλισης, είναι
ασφαλισμένο μόνο καθ’όσο χρόνο παραμένει στη θέση που βρισκόταν όταν καταρτίσθηκε η σύμβαση ασφάλισης. Όλοι οι όροι
του παρόντος είναι ουσιώδεις και απαγορεύεται η κατάργηση ή η τροποποίηση κάποιου από αυτούς, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Γενικής Διεύθυνσης του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή.
Άρθρο 3
Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, που επέρχεται από:
1. πυρκαϊά, είτε στο κτίριο είτε έξω από αυτό,
2. υπόγειο πυρ,
3. σεισμό,
4. πλημμύρα,
5. καταιγίδα
6. έκρηξη ηφαιστείου ή άλλα φυσικά αίτια,
7. εισβολή ή ενέργεια εξωτερικού εχθρού,
8. πολιτικό κίνημα,
9. στάση,
10. επανάσταση ή πραξικόπημα,
11. στρατοκρατία,
12. ανατίναξη κτιρίων (του ίδιου ή άλλου) που επιτράπηκε από πολιτική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή,
13. κήρυξη στρατιωτικού νόμου,
14. πράξεις ή ενέργειες εργατών που ασχολούνται με την κατασκευή, μεταβολή ή επισκευή του κτιρίου ή των σκελετών
(πλαισίων).
Άρθρο 4
Η ποιότητα των πλαισίων και η από αυτή πρόκληση ζημιών, ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου. Κάθε τμήμα
του ασφαλισμένου κρυστάλλου που θα διασωθεί, πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί αποτελεί ιδιοκτησία του εξουσιοδοτημένου
ανταποκριτή. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να προσπαθήσει να προλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη των τμημάτων κρυστάλλων
που διασώθηκαν και οφείλει να επιτρέψει στους υπαλλήλους του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή να προσέλθουν αμέσως, εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη των διασωθέντων τμημάτων.
Άρθρο 5
Η εξαίρεση, που αναφέρεται στον 3ο όρο του παρόντος, σε περίπτωση πυρκαϊάς, εννοείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά
η οποία καλύπτεται ή θα μπορούσε να καλυφθεί με σύμβαση ασφάλισης Πυρός.
Άρθρο 6
Εάν οι Ασφαλιστές είναι υπόχρεοι για οποιαδήποτε ζημιά την ημέρα λήξης του συμβολαίου, απαλλάσσονται κάθε ευθύνης, εάν ο
εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής δεν λάβει εντός επτά ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, έγγραφη ειδοποίηση,
εκ μέρους του Ασφαλισμένου, με την οποία αυτός να ζητά από τους Ασφαλιστές επανόρθωση της ζημιάς αυτής.
Άρθρο 7
Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, πρέπει ο Ασφαλισμένος, με ποινή απώλειας κάθε δικαιώματος που
απορρέει από την παρούσα σύμβαση, να ειδοποιήσει τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ή αρμόδιο Πράκτορα εντός 24 ωρών. Ο
Ασφαλισμένος, οφείλει να εκθέσει με λεπτομέρειες στον Πράκτορα, τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η ζημιά και επίσης, αν
επήλθε από πρόσωπο ξένο προς την υπηρεσία του. Ρητώς συνομολογείται ότι όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις που
έχει ο Ασφαλισμένος κατά τρίτου προσώπου, τα εκχωρεί στους Ασφαλιστές με την παρούσα, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος
για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 8
Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, στην απόλυτη κρίση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή απόκειται: α) να
πληρώσει στον Ασφαλισμένο την τρέχουσα αξία των κρυστάλλων, κατά την ημερομηνία θραύσεως και τα έξοδα τοποθέτησης
αυτών, ή β) να πληρώσει στον Ασφαλισμένο την αξία που αυτός δήλωσε κατά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, ή γ)
να αντικαταστήσει τα καταστραφέντα κρύσταλλα με άλλα, παρόμοιας ποιότητας, πάχους και συστατικών.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση που θραυσθεί μέρος μόνο του κρυστάλλου που ασφαλίζεται με το παρόν συμβόλαιο και το τμήμα αυτό
αποζημιωθεί από τους Ασφαλιστές καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τότε η παρούσα ασφάλεια παύει για το συγκεκριμένο
(αποζημιωθέν) μέρος του κρυστάλλου. Το μέρος δηλαδή αυτό καθώς και το κρύσταλλο που θα τοποθετηθεί σε αντικατάσταση
του θραυσθέντος, μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά, εάν καταβληθούν από τον Ασφαλισμένο συμπληρωματικά ασφάλιστρα που
αναλογούν στο χρόνο που απέμεινε μέχρι τη λήξη του παρόντος συμβολαίου. Σε περίπτωση ολικής θραύσης του κρυστάλλου
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θραύσης του κρυστάλλου που ασφαλίζεται και εφ’ όσον αυτό αποζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τους Ασφαλιστές, η
ασφάλεια του κρυστάλλου αυτού παύει αυτοδικαίως.
Άρθρο 10
Σε καμία περίπτωση οι Ασφαλιστές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για διακοπή ή για καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών
ή για ζημιά οποιασδήποτε φύσεως, κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την επέλευση της ζημιάς μέχρι την
αντικατάσταση του κρυστάλλου ή την καταβολή αποζημίωσης, είτε αυτές (διακοπή, καθυστέρηση κλπ.) έγιναν στον Ασφαλισμένο
είτε σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ιδιοκτησία.
Άρθρο 11
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Ασφαλισμένου και του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, σχετική με
θραύση κρυστάλλου, η διαφορά αυτή θα υποβάλλεται σε διαιτησία. Θα διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από τον Ασφαλισμένο και
ένας από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή. Οι διαιτητές που θα διορίζονται, πριν αποφανθούν, θα ορίζουν από κοινού
επιδιαιτητή. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική, κατά τα λοιπά δε ισχύουν οι
διατάξεις περί διαιτησίας του Κ. Πολ. Δικ.
Άρθρο 12
Εάν ο Ασφαλισμένος είναι ασφαλισμένος και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία κατά κινδύνων για τους οποίους προβλέπεται
αποζημίωση από το παρόν συμβόλαιο, οι Ασφαλιστές θα ευθύνονται μόνο για το ποσοστό που αναλογεί σε αυτούς. Εάν ο
Ασφαλισμένος δήλωσε αξία μικρότερη από την πραγματική εμπορική αξία που είχαν τα κρύσταλλα κατά την ημέρα που επήλθε ο
κίνδυνος, τότε, για το ανασφάλιστο μέρος, παραμένει ασφαλιστής του εαυτού του (συνασφαλιστής) και κατά συνέπεια οι
Ασφαλιστές θα πληρώσουν μόνο το μέρος που τους αναλογεί.
Άρθρο 13
Κάθε μεταβίβαση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που δεν έχει υπογραφεί από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ή
από τους εξουσιοδοτημένους Πράκτορές του, είναι άκυρη.
Άρθρο 14
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή με απλή έγγραφη ειδοποίησή
της προς τον Ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που αυτός δηλώνει εδώ και με προσφορά καταβολής των ασφαλίστρων που
αναλογούν, σύμφωνα με το τιμολόγιο. Η ταχυδρόμηση της επιταγής προς τον Ασφαλισμένο στην ως άνω διεύθυνση, αποτελεί
επαρκή απόδειξη.
Άρθρο 15
Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, που πηγάζει από την παρούσα ασφάλιση, κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν Πράκτορας
του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή.
Άρθρο 16
Κάθε ανακριβής ή ψευδής δήλωση ή απόκρυψη όπως και κάθε παράβαση κάποιου όρου του παρόντος συμβολαίου, εκ μέρους
του Ασφαλισμένου, έχει σαν αποτέλεσμα να εκπέσει αυτός από τα δικαιώματά του που απορρέουν από το παρόν συμβόλαιο και
οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή τα ήδη καταβληθέντα ασφάλιστρα
παραμένουν σε όφελος του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή και δεν αναζητούνται.
Άρθρο 17
Κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
πόλεως των Αθηνών.
Άρθρο 18
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. Ρητά συνομολογείται ότι οι Ασφαλιστές, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν
ασφαλιστήριο, δεν υποχρεούνται στην καταβολή τόκων υπερημερίας εάν η αποζημίωση καταβληθεί εξωδίκως ή
κατόπιν
εκδόσεως διοικητικής αποφάσεως.Κατ’εξαίρεση οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αποκλειστικά και μόνον μετά την πάροδο τριάντα
ημερών από της επιδόσεως εις την Εταιρεία τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, η οποία αναγνωρίζει και επιδικάζει την οφειλή,
και όχει από της επιδόσεως αγωγής.Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι Ασφαλιστές καταβάλουν σε τρίτους τόκους κατ’εξαίρεση των
ανωτέρω, δικαιούται να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισμένου της, και να αξιώσει την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων
τόκων.
Άρθρο 19
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η
αξίωση περιέρχεται στους Ασφαλιστές στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. 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 Ασφαλιστές, 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 ασφαλιστές. Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής,
επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας των Ασφαλιστών.
Άρθρο 20
Οι Ειδικοί Όροι του ασφαλιστηρίου αυτού συμβολαίου, είναι επικρατέστεροι από τους Γενικούς Όρους αυτού.
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