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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και 

περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλισμένου. 

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

 

Όπου εμφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφάλιση, έχουν την παρακάτω έννοια: 

 

1.1. Ασφαλιστές 

Η Lloyd’s Insurance Company S.A., όπως αυτή πλήρως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης αυτού του  

Ασφαλιστηρίου και την οποία δεσμεύει η ΚΡΟΜΑΡ. 

 

1.2. Εταιρία  

Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών ΑΕ (CROMAR Insurance Brokers SA), που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως 

ανταποκριτής (Coverholder) των Ασφαλιστών. 

 

1.3. Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) 

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο.  

Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου.  

Το Λήπτη της Ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός 

από εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο. 

 

1.4. Ασφαλισμένος 

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου η περιουσία απειλείται από κίνδυνο που ασφαλίζεται και υπέρ του 

οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. 

Ασφαλισμένος, με τη σύμβαση αυτή, είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλιζομένου αντικειμένου.  Αν αυτός είναι 

ιδιοκτήτης  κατά ορισμένο ποσοστό εξ’αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό. 

 

1.5. Πιστοποιητικό ασφάλισης (Ασφαλιστήριο) 

Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. 

Στο Πιστοποιητικό ασφάλισης περιλαμβάνονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και οι περιγραφές τους, οι 

ασφαλιστικές αξίες, οι  ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, οι απαλλαγές, οι ειδικές συμφωνίες, η περίοδος ασφάλισης, τα 

ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση. 

Οποιεσδήποτε  τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες κλπ. αναγράφονται στο Πιστοποιητικό ασφάλισης 

υπερισχύουν των Γενικών ή/και των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν. 

Το Πιστοποιητικό ασφάλισης δεν έχει καμία ισχύ εάν δε φέρει την υπογραφή της Εταιρίας. 

 

1.6. Πρόσθετες Πράξεις 

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν μεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 

1.7. Διάρκεια Ασφάλισης 

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η ασφάλιση και έχει ορισθεί στο παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 

 

1.8. Αντικείμενο ασφάλισης 

Το αντικείμενο/α για τα οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

 

1.9. Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Το περιστατικό ή ζημιογόνο γεγονός (ζημιά) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημιά η οποία περιλαμβάνεται 

στο Πιστοποιητικό ασφάλισης ως καλυπτόμενη. 

 

1.10. Ασφαλιστικό ποσό (ή όριο ευθύνης) 

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ότι 

ευθύνονται οι Ασφαλιστές σε περίπτωση ζημιάς. 
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1.11. Απώλεια ή Ζημιά 

Η απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική περιουσιακή απώλεια ή ζημιά που είναι αποτέλεσμα επέλευσης ασφαλιστικού 

κινδύνου και που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλιζομένου ή του Λήπτη της 

ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση.  Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε 

βλάβη, μερική ζημιά, καταστροφή ή ολική απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής αξίας 

των ασφαλιζομένων αντικειμένων. 

 

1.12. Ασφάλισμα (ή αποζημίωση) 

Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και σημαίνει είτε την 

αποζημίωση σε χρήμα είτε την αποκατάσταση της ζημιάς. 

 

1.13. Απαλλαγή  

Το μέρος της ζημιάς με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλιζόμενος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του 

ασφαλίσματος (ή αποζημίωσης).   

 

Άρθρο 2 - Γενικές Διατάξεις 

 

2.1. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

2.1.1. Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση Ασφάλισης ή τις έγγραφες 

απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, συμπληρωμένη 

πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του 

έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα. 

2.1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας, είναι η 

επακριβής τήρηση και εκπλήρωση των Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στο βαθμό που έχουν σχέση 

με οτιδήποτε πρέπει να κάνει ο Ασφαλισμένος ή με οτιδήποτε πρέπει να συμμορφωθεί ο τελευταίος, καθώς 

και με την ειλικρίνεια των δηλώσεων και απαντήσεων του στην πρόταση ασφάλισης που υπέβαλε στην 

Εταιρία. 

2.1.3. Εκπρόσωποι της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα σε συννενόηση με τον Ασφαλιζόμενο να επισκεφθούν, να 

επιθεωρήσουν και να εξετάσουν το κάθε αντικείμενο που είναι ασφαλισμένο με το ασφαλιστήριο αυτό, σε 

κάθε λογική χρονική στιγμή και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να τους παρέχει όλες τις αναγκαιες 

πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

2.1.4. Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν απ’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν είναι ισχυρή, εκτός εάν 

έχει συγκατατεθεί γραπτώς η Εταιρία. 

2.1.5. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή από τους 

συνημμένους όρους του, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόμου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η 

ισχύουσα Νομοθεσία. 

2.1.6. Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

2.1.7. Καμία τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου δεν ισχύει εάν δεν έχει γίνει με έγγραφη Πρόσθετη Πράξη της 

Εταιρίας. 

 

2.2. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

2.2.1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει, παρά την τυχόν ημερομηνία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον 

έχει καταβληθεί ή έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής 

καταβολής. 

2.2.2. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται 

προσηκόντως από την Εταιρία και φέρει υπογραφή εξόφλησης από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την 

Εταιρία. 

2.2.3. Η καθυστέρηση της καταβολής της ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να 

καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα 

μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενο και 

εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε. 

2.2.4. Εάν η Ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία 

δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.  Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή 

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης απέκρυψε ότι είχε ήδη επέλθει η 
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ασφαλιστική περίπτωση, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται το ασφάλιστρο μέχρι το 

τέλος της διάρκειας ασφάλισης.  

 

2.3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ / ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

2.3.1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία, εγγράφως 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 Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει την 

έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και/ή το ύψος των ασφαλίστρων, ή να καταγγείλει τη σύμβαση.  

 

2.4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ / ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

2.4.1. Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο με έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. 

 Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται μόνο εγγράφως με συστημένη επιστολή 

στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με 

έγγραφη προειδοποίηση. 

 Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, 

μετά από τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου. 

2.4.2. Ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος χάνει όλα τα δικαιώματα του από το Ασφαλιστήριο αυτό, εάν είτε ο ίδιος, 

είτε ο Συμβαλλόμενος αποδεδειγμένα προέβησαν σε ψευδή δήλωση, ή μεταχειρίστηκαν δόλια μέσα, με 

σκοπό την απόκτηση παράνομου οφέλους από το ασφαλιστήριο αυτό. 

 

2.5. ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

2.5.1. Εάν κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης υπάρχει ήδη άλλη, μία ή περισσότερες 

ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλισμένος 

ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

2.5.2. Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη 

ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλιζόμενος 

ή ο Λήπτης της Ασφάλισης, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό 

στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

2.5.3. Σε περίπτωση που δε δηλωθεί (από δόλο του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), η ύπαρξη ή η 

σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα 

ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 

2.5.4. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλιζομένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός 

κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην 

παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς το λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που 

προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). 

 

2.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 

2.6.1. Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την 

υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι 

αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσουν σε κάθε σχετική 

ερώτηση της Εταιρία. 

2.6.2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να συντηρούν και να φροντίζουν τα 

ασφαλιζόμενα αντικείμενα και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον 

τους, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν 

ασφαλισμένοι. 

 Επίσης, οφείλουν με δικές τους δαπάνες, να παίρνουν όλες τις λογικές προφυλάξεις και να 

συμμορφώνονται σε όλες τις λογικές συστάσεις της Εταιρία, που αποσκοπούν στην πρόληψη ζημιών ή 

απωλειών. 
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2.7. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

2.7.1. Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζομένου και η Εταιρία και ο 

Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει 

αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή 

τον Ασφαλισμένο.  

2.7.2. Η Εταιρία απαλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πρίν από την πάροδο της 30ήμερης 

προθεσμίας ή πρίν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον 

αποδείξει ότι δε θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε 

τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. 

Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών απο τη 

διαδοχή. 

 

2.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση ζημιάς έχουν την υποχρέωση: 

2.8.1. Να ειδοποιήσουν εγγράφως την Εταιρία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έλαβαν 

γνώση της ζημίας.   

2.8.2. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ζημιάς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της 

Εταιρίας.  Εφόσον απαιτείται από τη φύση του συμβάντος, να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και 

σε κάθε περίπτωση να μεταχειρισθούν όλα τα δυνατά μέσα για να περιοριστεί η ζημιά και να διασώσουν 

τα μη ζημιωθέντα ασφαλισμένα αντικείμενα. 

2.8.3. Να προμηθεύσουν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν προκειμένου να 

διαπιστωθεί το ύψος και τα αίτια της ζημιάς. 

2.8.4. Να επιδώσουν στην Εταιρία ή σε εκπρόσωπό της πραγματογνώμονα : α) Αναλυτική κατάσταση της 

απαίτησης τους στην οποία θα αναγράφονται τα ζημιωθέντα αντικείμενα καθώς και η αξία τους, β) 

Αναφορά της αιτίας που υποθέτουν ή βρίσκουν πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια. 

2.8.5. Να μην αλλάξουν την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση της Εταιρίας.  Να διαφυλάξουν τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχουν διαθέσιμα 

για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και πραγματογνόμωνα της Εταιρίας, να μην προβαίνουν σε 

οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνουν σε καμιά αλλαγή του 

ασφαλισμένου χώρου, χωρίς τη γραπτή έγκριση της Εταιρίας. 

2.8.6. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος και ο τυχών τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, 

υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου υπαιτίου τα οποία που περιέρχονται 

στην Εταιρία. 

 

2.9. ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 

2.9.1. Η Αποζημίωση πληρώνεται ακέραια (αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα «απαλλαγή»), και αφαιρεθεί 

και η εναπομείνασα αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων από την Εταιρία, αν η ζημιά, για το σύνολο των 

ασφαλισμένων αντικειμένων, είναι ίση ή μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό. 

 Όρος Υπασφάλισης: Αν η αξία του ζημιωθέντος αντικειμένου κατά την ημέρα της ζημιάς, είναι 

μεγαλύτερη της ασφαλιστικής αξίας, τότε ο ασφαλιζόμενος, θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού 

του,για το επιπλέον από το ασφαλισμένο ποσό και με την ιδιότητα αυτή, συμμετέχει αναλογικά στη ζημιά, 

σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο (υποασφάλιση). 

2.9.2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από 

τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο 

του ατυχήματος.  Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονες της, να ζητήσει από το Λήπτη της 

Ασφάλισης να φέρει στα γραφεία της ή στους πραγματογνώμονες της, κάθε αποδεικτικό στοιχείο που 

νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. 

 Η υπαίτια παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 

Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της. 

2.9.3. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το 

ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική συμφωνία στο Ασφαλιστήριο. 

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμία 

υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που 
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καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ.) ή για μείωση αγοραστικής 

αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα. 

 Καμία άλλη αξία δε λαμβάνεται υπόψη για αποζημίωση, όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με 

οποιαδήποτε κριτήρια. 

2.9.4. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα 

κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής 

αποζημίωσης. 

2.9.5. Άν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζομένου για δόλο ή βαριά αμέλεια 

ή σκόπιμη ενέργεια/παράλειψη, θέμα αποζημίωσης δε γεννιέται, προτού απαλλαγεί αμετάκλητα από την 

κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες 

προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, 

αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την ημέρα που η δικογραφία που 

σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Σε κάθε περίπτωση ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν  

στην Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κλπ.). 

 

2.10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

2.10.1. Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την 

Εταιρία και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ’αρχήν ύπαρξη υποχρεώσεως για 

καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος 

υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται 

εγγράφως και από κοινού από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Αν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσουν τη διαδικασία για διαιτητική 

πραγματογνομωσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, 

τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε σύμπραξή της στη 

διαδικασία, γίνεται υπό τη σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικώς, 

δε θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με 

τελεσίδικη απόφαση των αρμόδιων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ’αρχήν υποχρέωση της 

Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος. 

2.10.2. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε, διορίζονται 

δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος.  Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως το διαιτητή του, τότε, 

το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει το δικό του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, 

από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία 

αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στη περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, 

ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής. 

2.10.3. Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή, 

διορίζουν από κοινού, εγγράφως, έναν επιδιαιτητή.  Αν, οι διαιτητές, δε συμφωνούν στο πρόσωπο του 

επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, 

κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή. 

2.10.4. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο.  Σε περίπτωση 

που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο 

μήνες από την ημέρα που διορίσθηκαν, τότε, το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς 

περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα 

που περιήλθε σε αυτόν η όλη υπόθεση. 

Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, 

επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των εμπλεκομένων μερών.  Σε περίπτωση θανάτου ή 

παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, 

τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή 

ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών, η οποία βαρύνει εξ’ημισείας τα ενδιαφέροντα μέρη. 

2.10.5. Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δε 

συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον ετηρήθησαν όλα τα ανωτέρω και 

συμπληρωματικά ο Νόμος. 
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2.11. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

2.11.1. Κάθε διαφορά από τον παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της πόλεως «Αθήνα». 

 

2.12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2.12.1. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχουν αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, 

η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε αυτή. 

2.12.2. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης προς αποκατάσταση της ζημιάς στρέφονται κατά του 

Ασφαλισμένο 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 εκπροσώπων 

του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. 

2.12.3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν 

τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου 

που περιέρχονται στην Εταιρία. Η Εταιρία απαλάσσεται επίσης στο μέτρο που από υπαιτιότητα του Λήπτη 

της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου ματαιωθούν τα δικαιώματα της αναγωγής της κατά τρίτου.   

2.12.4. Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των Αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή 

Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δε συμπληρώνεται πρίν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την 

υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πρίν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των 

αξιώσεων. 

 

2.13. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

2.13.1. Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από 

το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

 

Άρθρο 3 - Γενικές / Ειδικές Εξαιρέσεις 

Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, 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.  Διευκρινίζεται ότι οι εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, περιλαμβανόμενων τυχόν επεκτάσεων καλύψεων, προαιρετικών καλύψεων, αναιρέσεων τμημάτων 

εξαιρέσεων και κάθε τυχόν άλλης παρεχόμενης εντός της διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης.  
 

3.1. Από πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, 

κίνημα, ανταρσία, πολεμικές ταραχές, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της αρχής, κατάσταση 

πολιορκίας και παρόμοιες εκδηλώσεις. 
 

3.2. Από πυρηνικά όπλα, πυραύλους, βλήματα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από 

ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα 

από καύση πυρηνικού υλικού . 

Για την περίπτωση αυτής της εξαιρέσεως, ως καύση θεωρείται κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (Process) πυρηνικής 

διασπάσεως. 
 

3.3. Από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής. 
 

3.4. Από δόλο ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένο ή του 

Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους ή 

των εκπροσώπων τους ή των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της 

ασφάλισης, ή ενεργούν κατόπιν εντολής τους. 
 

 Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της 

παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης 

ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλισμένος. 
 

3.5. Από ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ’αυτό, από 

ελαττωματική του κατασκευή, από λανθασμένο σχεδιασμό ή χρησιμοποίηση ελαττωματικών υλικών. 
 

3.6. Για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν τυχόν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης 

ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή: 
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3.6.1. Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά. 

3.6.2. Για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του χώρου, που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού 

κινδύνου, ως και αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων κλπ. εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρία. 
 

3.7. Απώλειες ή ζημιές από μετάδοση ή/και μεταφορά «ιών» και συγκεκριμένα απώλεια ή ζημιά που προέρχεται ή 

προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από: 
 

3.7.1. την απώλεια, μεταβολή / μετατροπή ή βλάβη ή 

3.7.2. τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας  
 

συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού 

(software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή 

ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση / μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο 

τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο ή/και ζημιογόνο κώδικα 

(εντολή προγραμματισμού) περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, «ιών» γνωστών με τις αγγλικές 

λέξεις “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse” ή τυχόν άλλες και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να 

αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας. 
 

3.8. α)  Ηλεκτρονικούς κινδύνους εν γένει, δυσλειτουργία των συστημάτων, μετάδοση - μεταφορά ιών, απώλεια, 

μεταβολή, μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας συστήματος 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος λογισμικού (software), 

δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου 

κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής η οποία βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλο 

εξοπλισμό ή εν γένει περιουσιακό στοιχείο, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια 

μετάδοση / μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο 

περιλαμβάνει κακόβουλη και/ή ζημιογόνα εντολή προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά- πάσης φύσεως “ιών” και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρισθεί ως το αίτιο της ζημιάς.  

β)  Εξάλειψη, διαστρέβλωση ή αλλοίωση πληροφοριών σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα αρχεία 

κατά τη στιγμή της εισαγωγής ή καταχώρησης σε οποιαδήποτε μηχανή ή συσκευή επεξεργασίας δεδομένων ή 

εξαιτίας λανθασμένου προγραμματισμού, διάτρησης, χαρακτηρισμού καταχώρησης ή απρόσεκτης ακύρωσης. 

γ) Την παρουσία μαγνητικής ροής ή μαγνητικού πεδίου, εκτός εάν προκλήθηκε από μη εξαιρούμενη ζημιά σε 

μηχανή ή συσκευή στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα αρχεία. 
 

3.9. Εξαίρεση κυβερνοκινδύνων που αφορά περιουσιακά στοιχεία & δεδομένα 

1. Mε την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης ρητής συμφωνίας που θα αναφέρεται στο παρόν Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο ή Πρόσθετη Πράξη, θα εξαιρούνται τα παρακάτω: 

1.1. Απώλεια / Ζημιά σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο, 

1.2. Απώλεια, Ζημιά, ευθύνη, αξίωση, κόστη, δαπάνη οποιασδήποτε φύσης, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα 

από, συμβάλλεται από, προκύπτει από, ή προκύπτει από οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, μείωση 

λειτουργικότητας, επισκευή, αντικατάσταση, αποκατάσταση ή αναπαραγωγή οποιονδήποτε Δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που σχετίζεται με την αξία αυτών των Δεδομένων,  

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή συμβάν που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αλληλουχία σε αυτό. 

2. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της εξαίρεσης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο θα παραμείνει σε 

πλήρη ισχύ. 

3. Αυτή η εξαίρεση υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή 

οποιουδήποτε παραρτήματος το οποίο σχετίζεται με Πράξη σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο ή Περιστατικό 

σχετιζόμενο με τον Κυβερνοχώρο και στην περίπτωση που αντιτίθεται σε αυτή τη διατύπωση, την 

αντικαθιστά. 

 

Ορισμοί (επιπλέον των Ορισμών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου) 

 

1. Απώλεια/Ζημιά σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο, σημαίνει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, αξίωση, κόστος 

ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από, είναι αποτέλεσμα ή προκύπτει από ή σε 

σχέση με οποιαδήποτε Πράξη Σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο ή Περιστατικό σχετιζόμενο με τον Κυβερνοχώρο 

συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- σε οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνεται για τον έλεγχο, την 
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πρόληψη, την καταστολή ή την αποκατάσταση οποιασδήποτε Πράξης Σχετιζόμενης με τον Κυβερνοχώρο ή 

Περιστατικού σχετιζόμενου με τον Κυβερνοχώρο. 

2. Πράξη σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο, σημαίνει τη μη εξουσιοδοτημένη, κακόβουλη ή εγκληματική ενέργεια ή 

μια σειρά σχετικών μη εξουσιοδοτημένων, κακόβουλων ή εγκληματικών ενεργειών, ανεξαρτήτως χρόνου και 

τόπου ή απειλής ή απάτης που περιλαμβάνει πρόσβαση, επεξεργασία, χρήση ή λειτουργία οποιουδήποτε 

Συστήματος Υπολογιστών. 

3. Περιστατικό σχετιζόμενο με τον Κυβερνοχώρο σημαίνει: 

3.1 οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη ή σειρά σχετιζόμενων λαθών ή παραλείψεων που περιλαμβάνουν 

πρόσβαση, επεξεργασία, χρήση ή λειτουργία οποιουδήποτε Συστήματος Υπολογιστών, ή 

3.2 οποιαδήποτε μερική ή ολική μη διαθεσιμότητα ή αποτυχία ή σειρά σχετικής μερικής ή ολικής μη 

διαθεσιμότητας ή αποτυχίας πρόσβασης, επεξεργασίας, χρήσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Συστήματος 

Υπολογιστών. 

4. Σύστημα Υπολογιστών, σημαίνει οποιονδήποτε υπολογιστή, υλικό (hardware), λογισμικό (software), σύστημα 

επικοινωνιών, ηλεκτρονική συσκευή (συμπεριλαμβανομένου -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- “έξυπνου” 

τηλεφώνου (smart phone) φορητού υπολογιστή (laptop, tablet και λοιπές φορητές συσκευές), διακομιστή (server), 

υπολογιστικό νέφος (cloud) ή μικροελεγκτή (microcontroller), συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε παρόμοιου 

συστήματος ή παραλλαγμένης μορφής των παραπάνω αναφερόμενων και συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε 

σχετικής συσκευής εισόδου (input), εξόδου (output),  αποθήκευσης δεδομένων (back up) ή εξοπλισμού δικτύωσης ή 

εγκατάστασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, που ανήκει ή λειτουργεί από τον Ασφαλισμένο ή 

οποιονδήποτε άλλον. 

5. Δεδομένα, σημαίνει πληροφορίες, γεγονότα, έννοιες, κώδικες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οποιουδήποτε 

είδους που καταγράφεται ή μεταδίδεται σε μορφή για χρήση, πρόσβαση, επεξεργασία, μετάδοση ή αποθήκευση 

από ένα Σύστημα Υπολογιστών. 

 

3.10. Απώλειες ή ζημιές οι οποίες οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε «απλή» κλοπή, δηλαδή κλοπή που έγινε με τρόπο ο 

οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κλοπή συνεπεία διάρρηξης, ή διάρρηξης κατόπιν αναρρίχησης ή 

ληστείας. 
 

3.11. Από μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν 

πυρκαγιάς και/ή άλλης αιτίας, καθώς και από μόλυνση ή ρύπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες, ανεξάρτητα 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που τυχόν συντρέχει παράλληλα ή με οποιαδήποτε αλληλουχία σε σχέση 

με τη ζημία. 

 

3.12. Ζημιές, απώλειες, κόστη, έξοδα ή άλλα ποσά -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- άμεσα ή έμμεσα αποδιδόμενα σε ή 

ταυτόχρονα ή ως επακόλουθο σε οποιαδήποτε ακολουθία με οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια ή την απειλή ή 

το φόβο (είτε πραγματικός είτε θεωρούμενος ως τέτοιος) μεταδοτικής ασθένειας. 

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

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

μετάλλαξη των προαναφερόμενων, ζωντανού ή μη και  

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

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

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

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

να αποτελέσει αλλοίωση ή μείωση της αξίας ή της εμπορευσιμότητας ή απώλεια χρήσης των ασφαλισμένων στο 

παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντικειμένων. 

 

3.13. 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. 

 

3.14. Ανεξήγητη εξαφάνιση των ασφαλιζομένων αντικειμένων ή εξαφάνιση η οποία διαπιστώνεται κατά την 

απογραφή, ή οφείλεται σε ελλειπή απογραφή, 
 

3.15. Μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του ασφαλιζομένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω 

κατάσχεσης, επίταξης ή  δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή, 
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3.16. Που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα έχουν 

παραμένει εκτός λειτουργίας ή κενές για συνεχόμενη περίοδο άνω των 30 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 

διαφορετικά με την Εταιρία. 
 

3.17. Από την αστοχία ή την διακοπή της παροχής οποιουδήποτε καυσίμου, ατμού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, ή 

από την αστοχία άλλου υλικού, 
 

3.18. Το ποσό της απαλλαγής το οποίο αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, το οποίο επιβαρύνει τον Ασφαλιζόμενο σε κάθε 

ζημιογόνο γεγονός. Σε περίπτωση που στο ίδιο το συμβάν απολεσθούν ή ζημιωθούν περισσότερα από ένα 

ασφαλιζόμενα αντικείμενα, ο Ασφαλιζόμενος δε θα κληθεί να επιβαρυνθεί παραπάνω από το υψηλότερο ποσό 

απαλλαγής το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο από τα αντικείμενα αυτά. 
 

3.19. Απώλεια ή ζημία η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από ή οφείλεται σε σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 

παλιρροιακό κύμα (tsunami), λαίλαπα, τυφώνα, κυκλώνα εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρία. 
 

3.20. Απώλεια η ζημιά που προκαλείται από λάθη ή ελαττώματα που υπήρχαν κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου 

και τα οποία εγνώριζε ο Ασφαλιζόμενος ή οι αντιπρόσωποι του, είτε τα λάθη ή ελαττώματα αυτά ήταν γνωστά 

στην Εταιρία είτε όχι. 
 

3.21. Απώλεια χρήσης του Εξοπλισμού ή άλλη επακόλουθη απώλεια, ζημία ή ευθύνη πάσης φύσεως. 
 

3.22. Αισθητικά ελαττώματα ή ατέλειες, όπως εκδορές σε βαμμένες, γυαλισμένες ή σμαλτωμένες επιφάνειες. 
 

3.23. Ζημιά ή απώλεια που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από χρήση ή επίδραση αμίαντου. 
 

3.24. Κοινή φθορά δηλαδή διάβρωση, οξείδωση, εναπόθεση αλάτων, φθορά λόγω παλαιότητας ή τριβής και 

γενικότερα κάθε φθορά που προκύπτει σαν φυσικό αποτέλεσμα της βαθμιαίας επίδρασης των ατμοσφαιρικών 

συνθηκών ή είναι φυσική συνέπεια της συνηθισμένης χρήσης ή λειτουργίας των ασφαλισμένων αντικειμένων.  

Αντίθετα η Εταιρία θα αποζημιώνει κάθε απώλεια ή ζημιά τμήματος ή εξαρτήματος των ασφαλισμένων 

αντικειμένων που προκλήθηκε σαν συνέπεια της κακής λειτουργίας του τμήματος ή εξαρτήματος εκείνων των 

ασφαλισμένων αντικειμένων που υπέστησαν τη μη αποζημιωτέα από το ασφαλιστήριο αυτό απώλεια ή ζημιά 

που οφείλεται σε κοινή φθορά. 
 

3.25. Απώλεια ή ζημιά για την οποία ο κατασκευαστής (ή αντιπρόσωπος του) ή ο προμηθευτής των ασφαλισμένων 

αντικειμένων ή ο εγκαταστάτης, είναι υπεύθυνοι είτε από το Νόμο είτε από σύμβαση. 
 

3.26. Απώλεια ή ζημιά σε μηχανήματα ιδιοκτησίας τρίτων (ενοικιαζόμενα ή εκμισθώμενα) τα οποία κατέχει ή και 

χρησιμοποιεί ο Ασφαλισμένος, για την οποία ο ιδιοκτήτης του είναι υπεύθυνος είτε από το Νόμο είτε από 

συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης και/η συμβόλαιο συντήρησης.  
 

3.27. Απώλεια ή ζημία παντός είδους σε πηγές φωτός, καθοδικούς σωλήνες, φιλμς, φιλμς εξοπλισμού ακτίνων Χ, 

ηλεκτρονικές λυχνίες, λυχνίες laser, λυχνίες ακτίνων Χ, ταινίες, ηλεκτρικές ασφάλειες, τσιμούχες, ιμάντες, καλώδια, 

αλυσίδες, ελαστικά επίσωστρα, ανταλλάξιμα εργαλεία, εγχάρακτους κυλίνδρους, αντικείμενα κατασκευασμένα 

από γυαλί ή πορσελάνη ή κεραμικά υλικά ή ύφασμα, ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό μέσον (π.χ. καύσιμα, 

λιπαντικά, χημικά), καθώς και σε εξαρτήματα που έχουν, σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους, συγκεκριμένη 

διάρκεια ζωής. 
 

Διευκρινίζεται πάντως ότι, σε ό,τι αφορά στα εξαρτήματα τα οποία αναφέρονται ή σχετίζονται με τις παραγράφους 3.21. 

και 3.26., οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημίωση στην περίπτωση που τα εξαρτήματα αυτά υποστούν 

απώλεια ή ζημία η οποία είναι επακόλουθο μιας γενικότερης απώλειας ή ζημίας στα ασφαλισμένα αντικείμενα και η οποία 

καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. 
 

Εάν με οποιοδήποτε τρόπο οι Ασφαλιστές καταβάλουν αποζημίωση, τότε το ύψος αυτής θα περιορίζεται και θα 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον εναπομείναντα χρόνο ζωής των συγκεκριμένων εξαρτημάτων, 
 

3.28. Έξοδα και δαπάνες που αφορούν στην αντιμετώπιση λειτουργικών ανεπαρκειών ή βλαβών, εκτός εάν οι βλάβες 

αυτές προκλήθηκαν από καλυπτόμενη από το παρόν απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, 
 

3.29. Έξοδα και δαπάνες που αφορούν σε συντήρηση των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Η εξαίρεση αυτή αφορά και 

το κόστος εξαρτημάτων τα οποία αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ή στα πλαίσια εργασιών συντήρησης, 
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3.30. Απώλεια ή ζημιά η οποία λαμβάνει χώρα ενώ ο κινητός ή/και ο φορητός εξοπλισμός βρίσκεται χωρίς επίβλεψη, 

εκτός εάν είναι κλειδωμένος μέσα σε κλειστό χώρο, στο χώρο αποσκευών οχήματος και εφόσον έχει συμφωνηθεί 

γραπτά με την Εταιρία, 
 

3.31. Ζημιές που οφείλονται σε αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας και που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από δοκιμές, 

σκόπιμη υπερφόρτωση ή πειράματα ή μη τήρηση των οδηγιών των κατασκευαστών ή εγκαταστατών, ή 

κρατικών ή άλλων κανονισμών, 
 

3.32. Τα έξοδα αναπαραγωγής στοιχείων, είτε είναι γραμμένα σε ταινίες, κάρτες, δίσκους είτε αλλού, εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρία. 
 

3.33. Το πάσης φύσεως βοηθητικό υλικό, τα αναλώσιμα είδη και τα μέσα λειτουργίας όπως υλικό εμφάνισης φιλμς, 

επεξεργασμένο χαρτί μηχανογράφησης, φίλμς, φορείς ήχου όπως μαγνητοταινίες και δίσκοι, βραχίονες και 

κεφαλές, διαχωρίσματα και διαφράγματα, καθώς και φορείς πληροφοριών, μαγνητοταινίες, μήτρες, δισκέττες 

κλπ. 

 


