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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Κατόπιν υποβολής προτάσεως στον Εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ,που θα είναι η βάση του παρόντος ασφαλιστηρίου, οι Ασφαλιστές
αναλαμβάνουν την ασφάλισή Χρημάτων σύμφωνα με τα παρακάτω και με την προϋπόθεση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος τα σχετικά
ασφάλιστρα.
Ήδη με το ασφαλιστήριο αυτό βεβαιώνεται πως οι Ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο για απώλεια, καταστροφή ή ζημιά
αν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου:
1.

2.

Χρήματα κλαπούν, χαθούν ή καταστραφούν,
1.1. από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μεταφορά τους από κλητήρα ή υπάλληλο του ασφαλισμένου, από ή προς τα γραφεία του
ασφαλισμένου ή στα εργοτάξια μέχρι τη παράδοσή,
1.2. από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου ή θησαυροφυλακίου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν φανερά ίχνη στο
χρηματοκιβώτιο από εργαλεία, εκρηκτικές ύλες, ηλεκτρισμό ή χημικά ή από ένοπλη ληστεία εντός των γραφείων,
Οποιοδήποτε χρηματοκιβώτιο ή θησαυροφυλάκιο που ανήκει στον Ασφαλισμένο και που περιέχει χρήματα, κλαπεί ή καταστραφεί
από κλοπή ή απόπειρα κλοπής των χρημάτων.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά σε συναλλαγματικές και μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές, οι οποίες θα κλαπούν,
απολεσθούν, κατά τους αμέσως αναφερομένους τρόπους, ο ασφαλιζόμενος οφείλει, επί ποινή εκπτώσεως από του δικαιώματός του,
να γνωστοποιήσει παραχρήμα περί της κλοπής, απώλειας ή καταστροφής την πληρώτρια τράπεζα και λοιπούς υποχρέους προς
πληρωμή (προς εκδότη, εις διαταγή του οποίου, οπισθογράφο κλπ.), εάν πρόκειται περί τραπεζικής επιταγής τους, αποδέκτη δε,
εκδότη και οπισθογράφους, αναλόγως, εάν πρόκειται περί συναλλαγματικής. Η ευθύνη των ασφαλιστών γεννάται μόνο εφ' όσον, μετά
και παρά τις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες του ασφαλιζομένου, πληρωθούν οι κλαπείσες ή απωλεσθείσες συναλλαγματικές ή
τραπεζικές επιταγές, παρά των προς πληρωμή υποχρέων, σε οποιονδήποτε έτερο, πλην του ασφαλιζομένου, πρόσωπο.
Με την προϋπόθεση ότι η ευθύνη των Ασφαλιστών δεν είναι δυνατό να ξεπερνά για κάθε περιστατικό το όριο ευθύνης που
προβλέπεται σε αυτό το συμβόλαιο.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για:
1.
2.

3.
4.

Ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη
Απώλεια,καταστροφή ή ζημία
2.1. εκτός των χωρικών ορίων,
2.2. που προξενήθηκε κατά τη διάρκεια που τα γραφεία είναι κλειστά, εκτός εάν τα χρήματα είναι ασφαλισμένα σε
χρηματοκιβώτιο ή θησαυροφυλάκιο,
2.3. Οποιαδήποτε απώλεια προερχόμενη από δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλήλου του Ασφαλιζομένου.
2.4. που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από
2.4.1. πόλεμο, εισβολή ξένων δυνάμεων, εχθροπραξίες (πόλεμο κηρυγμένο ή όχι), εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση
στάση,στρατιωτική εξουσία ή σφετερισμό εξουσίας.
2.4.2. στάση, απεργία όπου προβλέπεται λεηλασία ή εργατική ταραχή, σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα.
2.4.3. κατάσχεση, επίταξη, εθνικοποίηση, κατοχή ή εκούσια καταστροφή από την κυβέρνηση ή άλλη δημόσια, τοπική ή
τελωνειακή αρχή της χώρας.
2.4.4. ιονίζουσα ακτινοβολία ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό
απόβλητο, από καύση πυρηνικού καυσίμου ή που προκύπτει από αυτές ή αποτελεί συνεπεία τους και μόνο χάριν
αυτής της εξαίρεσης θεωρείται καύση κάθε διαδικασία πυρηνικής διάσπασης.
2.4.5. πυρηνικά όπλα.
Απώλεια από το χρηματοκιβώτιο ή θησαυροφυλάκιο με τη χρησιμοποίηση των κλειδιών του χρηματοκιβωτίου η
θησαυροφυλακίου που ανήκει στον Ασφαλισμένο ή με αντικλείδι εκτός κι αν αυτό αποκτηθεί με απειλή ή βία.
Απώλεια από όχημα συνεπαία κλοπής με ή χωρίς διάρρηξη, εκτός και αν συνοδεύεται από βία ή απειλή χρήσεης βίας (Hold up).

Οι πράκτορες του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι προσωπικά για
αστυνομικές ανακρίσεις ή έρευνες, που θα έκριναν αναγκαίες για την ικανοποίηση της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν θα έχει το
δικαίωμα ο Ασφαλιζόμενος να κατασχέσει την προσωπική περιουσία των πρακτόρων. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος έπαιρνε
τέτοια δικαστικά μέτρα εναντίον των πρακτόρων του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, δηλώνεται πως ο Ασφαλιζόμενος γι' αυτή την
ενέργειά του χάνει κάθε δικαίωμα του κατά των Ασφαλιστών που πηγάζει απ'αυτό το συμβόλαιο, για βλάβη ή ζημία που έπαθε και ότι,
επιπλέον, θεωρείται υπεύθυνος για κάθε έξοδο που προέρχεται από αυτή του την ενέργεια.
Η υποχρεωτική τήρηση και εκπλήρωση των ακολούθων όρων θα θεωρείται υποχρέωση για κάθε ευθύνη των ασφαλιστών με βάση το
συμβόλαιο αυτό.
Ο Ρ Ο Ι
1.

1

Κάθε δήλωση ή επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς στα Κεντρικά Γραφεία του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή ή σε
οποιοδήποτε υποκατάστημα ή πράκτορά της.
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2.

Για τους σκοπούς αυτού του συμβολαίου, η έννοια
§ "Χρήματα" θα σημαίνει μετρητά ήτοι τραπεζογραμμάτια, κέρματα, επιταγή, χρηματικές εντολές, συναλλαγματικές,
γραμματόσημα ή ένσημα που έχουν χρηματική αξία, ταχυδρομικά εμβάσματα, γραμμάτια, όλα όσα ανήκουν στον
Ασφαλιζόμενο ή για τα οποία αυτός είναι υπέυθυνος.
§ "Ληστεία" θα σημαίνει κλοπή που συνοδεύεται από βία ή απειλή από οποιονδήποτε εκτός από υπάλληλο του
Ασφαλιζομένου.
§ “Ωρες εργασίας” θα σημαίνει ώρες γραφείου του υπαλληλικού προσωπικού και πέραν των ωρών αυτών, υπερωριακή
απασχόληση μέρους του προσωπικού στους οποίους έχουν εμπιστευτεί τα χρήματα ή και μόνο του νομίμου εκπροσώπου
της επιχείρησης.

3.

Αν η πρόταση ασφάλισης του Ασφαλιζομένου δεν είναι ειλικρινής ή αν οποιαδήποτε απαίτηση έγινε με δόλο ή είναι ηθελημένα
υπερβάλλουσα ή αν οποιαδήποτε ψεύτικη δήλωση γίνει προς υποστήριξη των ανωτέρω ή αν τα βιβλία που εμφανίζουν το ποσό
των μεταφερομένων χρημάτων που ασφαλίζονται από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά την περίοδο της ασφάλισης δεν
τηρείται ορθά και δεόντως,τότε το συμβόλαιο θεωρείται άκυρο και οι ασφαλιστές δεν έχουν καμία ευθύνη σ'αυτή την περίπτωση.

4.

Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των χρημάτων.

5.

Αμέσως μόλις ανακαλυφθεί οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή καταστροφή, ο Ασφαλιζόμενος θα πρέπει να δηλώσει αμέσως στην
αστυνομία και να κάνουν όλες τις ουσιαστικές ενέργειες για να ανακαλύψουν το υπεύθυνο πρόσωπο ή πρόσωπα και την
επανείσπραξη των χαμένων χρημάτων.

6.

Αν κατά τη διάρκεια της απώλειας, καταστροφής ή ζημίας που καλύπτει το συμβόλαιο αυτό, υπάρχει άλλη ασφάλεια που
καλύπτει τον ίδιο κίνδυνο που συμφωνήθηκε από τον Ασφαλιζόμενο ή τρίτο, οι Ασφαλιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να
πληρώσουν την απώλεια, ζημία ή καταστροφή πέρα από την αναλογία του ποσού που αυτή ασφάλισε.

7.

Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής έχει δικαίωμα στο όνομα του Ασφαλιζομένου να έχουν την απόλυτη διαχείριση και έλεγχο
όλων των ενεργειών που θεωρούν αναγκαίες για την ανεύρεση και επανείσπραξη των χαμένων χρημάτων ή την εξασφάλιση και
επιστροφή τους και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος με έξοδα του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή να δώσει όλη του τη
βοήθεια που πιθανόν να του ζητήσει.

8.

Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής μπορεί να ενημερώσει γραπτώς τον Ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή στην τελευταία
γνωστή διεύθυνσή του δίνοντας προθεσμία επτά ημερών για τη διακοπή των συμβολαίων επιστρέφοντας αναλογικώς τα
υπολογισθέντα ασφάλιστρα σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο Νο 9.

9.

Τα ασφάλιστρα και η ανανέωση των ασφαλίστρων που θα συμφωνηθούν θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις καταστάσεις και
εκτιμήσεις που θα παρέχει ο Ασφαλιζόμενος. Ο Ασφαλιζόμενος θα είναι υποχρεωμένος να καταγράψει με ακρίβεια τα
μεταφερόμενα χρήματα κατά την ασφαλιστική περίοδο, και είναι υποχρεωμένος κάθε στιγμή να επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο
ανταποκριτή να ελέγχει τις εν λόγω εγγραφές και σε ένα μήνα από τη λήξη του συμβολαίου να φέρει στον εξουσιοδοτημένο
ανταποκριτή το σωστό λογαριασμό των καταγραφέντων χρημάτων και αν αυτό το ποσό διαφέρει από το προβλεπόμενο ποσό
του όρου Νο 1 θα καλυφθεί ή με την πρόσθετη καταβολή ή την επιστροφή ανάλογα με την περίπτωση.

10. Κάθε διαφορά που προκύπτει με βάση το συμβόλαιο αυτό θα υποβάλλεται στην κρίση ενός διαιτητή εκλεγμένου με την κοινή
συμφωνία των δύο συμβαλλομένων και διορισμένου εγγράφως. Σε περίπτωση που δεν θα συμφωνήσουν σε ένα κοινό διαιτητή,
θα προσλάβουν γραπτώς δύο διαιτητές έναν ο καθένας μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα ή σε περίπτωση που διαφωνούν οι
διαιτητές θα προσλάβουν γραπτώς επιδιαιτητή πριν αρχίσουν τη συζήτηση της υπόθεσης. Ο επιδιαιτητής θα κάθεται με τους
διαιτητές και θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις και η απόφαση του διαιτητή είναι υποχρεωτική και μέχρις ότου καταλήξουν,
συμφωνείται ρητά ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα να κάνει αγωγή κατά των ασφαλιστών. Ο διαιτητής, διαιτητές ή ο
επιδιαιτητής θα αποφασίσουν για τα έξοδα σχετικά με τη διαιτησία. Εάν ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής αρνηθεί κάθε ευθύνη
των Ασφαλιστών στις όποιες απαιτήσεις του Ασφαλιζομένου και αν αυτή η απαίτηση δεν έρθει σε διαιτησία σε διάστημα 12 μηνών
από την ημερομηνία της άρνησης, τότε η απαίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν θα έχει δικαίωμα επανείσπραξής
της,
11. Οι παρόντες όροι και ο πίνακας ασφάλισης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο και κάθε λέξη ή φράση στην
οποία δίνεται ειδική σημασία στους όρους ή στον πίνακα ασφάλισης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο), θα έχει ίδια ισχύ και στα δύο.
12. 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.
13. 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
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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.
14. Τυχόν τροποποίηση των ανωτερω όρων στον πίνακα ασφάλισης υπερισχύει.
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