
Γενικοί Όροι Ασφάλισης Επακόλουθου Ζημιάς (Consequential Loss Policy) (17 - 201)

Έναντι πληρωμής από τον Ασφαλιζόμενο στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή του πρώτου Ασφαλίστρου.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ (υπό τους Όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν ή επισυνάπτονται με πρόσθετη πράξη ή 

διατυπ'ωνονται με άλλο τρόπο σε αυτό) ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε κτίριο ή άλλο περουσιακό στοιχείο ή οποιοδήποτε 

τμήμα τούτων το οποίο χρησιμοποιείται από τον Ασφαλιζόμενο στις εγκαταστάσεις για το σκοπό της Επιχειρήσεως καταστραφεί ή 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ

Της καταστροφής ή ζημιάς που προκαλείται μ'αυτόν τον τρόπο αναφερόμενης εφεξής στο παρόν ως "Βλάβη" κατά οποιονδήποτε 

χρόνο μετά την καταβολή του Ασφαλίστρου και πρίν το χρόνο που καθορίζεται στον Πίνακα ως η τελευταία ημέρα της περιόδου 

ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο, για την οποία το ασφάλιστρο που απαιτείται για την ανανέωση του 

Ασφαλιστηρίου τούτου θα έχει πληρωθεί και γίνει αποδεκτό από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή και η επιχείρηση που ασκείται 

από τον Ασφαλιζόμενο στις Εγκαταστάσεις διακοπεί ή παρεμποδισθεί συνέπεια τούτου:

ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, για κάθε κεφάλαιο που ορίζεται στο συννημένο πίνακα, το ποσό 

της ζημιάς που προκύπτει από αυτήν τη διακοπή ή παρεμπόδιση, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρό

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ, κατά το χρόνο επελεύσεως της Βλάβης, θα ισχύσει ασφάλιση η οποία θα καλύπτει το συμφέρον του

Ασφαλισμένου, για την εν λόγω Βλάβη, των ευρισκομένων στις εγκαταστάσεις περιουσιακών στοιχείων και ότι θα έχει λάβει χώρα

πληρωμή αποζημιώσεως ή συνομολόγηση ευθύνης γι'αυτήν βάσει της εν λόγω ασφαλίσεως.

ΚΑΙ ΟΤΙ η ευθύνη των Ασφαλιστών για καθένα κεφάλαιο δε θα υπερβαίνει το ποσό που προσδιορίζεται στον εν λόγω Πίνακα ως

ασφαλιστικό ποσό για το κεφάλαιο τούτο ή συνολικά το ολικό ποσό που ασφαλίζεται με το παρόν ή το ποσό ή τα ποσά εκείνα που

ενδέχεται να υποκαταστήσουν τα εν λόγω ποσά με σημείωμα (memorandum) το οποίο θα υπογραφεί από τον Εξουσιοδοτημένο

Ανταποκριτή για λογαριασμό της.
ΟΡΟΙ

1.  Εάν υφίσταται οποιαδήποτε ανακριβής περιγραφή της επιχειρήσεως ή των εγκαταστάσεων τις οποίες αφορά η παρούσα ασφάλιση

ή οποιαδήποτε ανακριβής παρουσίαση γεγονότος που είναι σημαντικό να είναι γνωστό για την αξιολόγηση του κινδύνου ή 

οποιαδήποτε παράλειψη δηλώσεως τέτοιου γεγονότος, οι Ασφαλιστές δε θα φέρουν ευθύνη βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου.

2.  Καμμία πληρωμή αναφορικά με οποιοδήποτε ασφάλιστρο δε θα θεωρείται ως πληρωμή από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή,

εκτός εάν έχει δοθεί στον Ασφαλιζόμενο έντυπη απόδειξη για την πληρωμή αυτή υπογεγγραμένη από έναν Υπάλληλο ή δεόντως 

Εξουσιοδοτημένο πράκτορα του Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή.

3.  Ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιεί τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή για οποιαδήποτε ασφάλιση ή ασφαλίσεις που ήδη υφίστανται 

ή ενδέχεται να συναφθούν μεταγενέστερα, οι οποίες καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ασφαλιζόμενη με το παρόν και σε αντίθετη 

περίπτωση όλα τα οφέλη βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου θα απόλλυνται, εκτός εάν ήθελε δοθεί η ειδοποίηση αυτή και οι 

λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλίσεως ή ασφαλίσεων ήθελαν διατυπωθεί ή επισυναφθεί με πρόσθετη πράξη στο ασφαλιστήριο 

τούτο από τον  Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριασμό του πρίν από την επέλευση οποιασδήποτε βλάβης.

4.  Αμέσως μετά από οποιαδήποτε πτώση ή μετατόπιση:

α. οποιουδήποτε κτιρίου, η Βλάβη στο οποίο ενδέχεται να θεμελιώσει αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου,

β. οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω κτιρίου, 

γ. του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε συγκροτήματος κτιρίων ή οποιασδήποτε κατασκευής της οποίας το εν 

   λόγω κτίριο αποτελέι μέρος

η ασφάλιση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου θα παύει αναφορικά με την απώλεια που θα προέρχεται από τη Βλάβη στο εν λόγω

κτίριο ή των εντός τούτο περουσιακών στοιχ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ

1.  Η πτώση ή μετατόπιση αυτή αφορά το σύνολο ή ένα ουσιώσες ή σημαντικό μέρος του εν λόγω κτιρίου ή ελαττώνει τη χρησιμότητα

του κτιρίου τούτου ή οποιουδήποτε μέρους του ή εκθέτει το κτίριο τούτο ή οποιοδήποτε μέρος του ή οποιοδήποτε περουσιακό

στοιχείο εντός αυτού σε αυξημένο κίνδυνο Βλάβης, ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σημαντική.

υποστεί ζημιά από:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



2.  Η πτώση ή μετατόπιση αυτή δεν προκαλείται από Βλάβη, ή συνέπεια της οποίας ζημίας καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο τούτο

ή θα μπορούσε να έχει καλυφθεί, αν το κτίριο τούτο, το συγκρότημα των κτιρίων ή η κατασκευή έιχαν περιληφθεί στις 

εγκατατάσεις τις οποίες αφορά το Ασφαλιστήριο τούτο.

Εάν ήθελε εγερθεί αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, προερχόμενη από Βλάβη που επήλθε είτε πρίν είτε κατά τη διάρκεια είτε

μετά την εν λόγω πτώση ή μετατόπιση, ο Ασφαλιζόμενος θα παράσχει τις αποδείξεις που εύλογα θα του ζητηθούν, ότι η ζημιά δεν 

προήλθε από ή σε συνάρτηση με οποιαδήποτε τέτοια πτώση ή μετατόπιση και δεν προκλήθηκε, είτε στην προέλευση είτε στην

έκταση, μεσα ή έμμεσα, εγγύτερα ή απώτερα από ή σε συνάρτηση με οποιαδήποτε τέτοια πτώση ή μετατόπιση.

Σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή άλλη διαδικάσια, το βάρος της αποδείξεως ότι οποιαδήποτε πτώση ή μετατόπιση προκλήθηκε

από Βλάβη θα φέρει ο Ασφαλιζόμενος. 

5.  Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει τα παρακάτω :

Ζημιά που προξενείται ή επέρχεται εξαιτίας ή ως επακόλουθο:

1.  Καύσεως περιουσιακών στοιχείων με διαταγή Δημόσιας Αρχής.

2.  Υπόγειας Πυράς.

3.  Εκρήξεως πλην της αναφερομένης στην Αρχή του Ασφαλιστηρίου.

4.  Καύσεως, είτε από ατύχημα είτε με άλλο τρόπο, δασών, θαμνών, λιβαδιών, πεδιάδων ή ζούγκλας και την αποψίλωση της γης

     με φωτιά.

5.  Βλάβης σε περουσιακά στοιχεία από δική τους ζύμωση, φυσική θέρμανση ή αυτανάφλεξη ή λόγω υποβολής τους σε διαδικασία

     θερμάνσεως ή ξηράνσεως.

6.  Ζημιάς ή βλάβης, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενης ή προερχόμενης ή επακόλουθης ή αποδιδόμενης σε υλικά πυρηνικών 

7.  Ζημιάς ή βλάβης, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενης ή προερχόμενης ή επακόλουθης ή αποδιδόμενης σε ιονίζουσες ακτινοβολίες

     ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή οποιαδήποτε πυρηνικά απόβλητα από την καύση

     πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς του όρου τούτου και μόνον, η καύση θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

     αυτοσυντηρούμενη διαδικασία πυρηνικής διασπάσεως.

6.  Η Ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά εκτός εάν προερχόμενη από Βλάβη προκαλούμενη από ή μέσω ή ως 

επακόλουθο άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε των κατωτέρω συμβάντων, ειδικότερα δε από :

α.  Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη αναστάτωση της φύσεως.

β.  Τυφώνα, θύελλα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή.

γ.  Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξία ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι),

     εμφύλιο πόλεμο.

δ.  Στάση, ανταρσία, στρατιωτική ή πολιτική εξέγερση, επανάσταση στρατιωτική ή σφαιτεριστική δύναμη, στρατιωτικό νόμο ή 

     κατάσταση πολιορκίας, ή οποιαδήποτε γεγονότα ή αιτίες που προκαθορίζουν την κήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου ή 

     καταστάσεως πολιορκίας.

Οποιαδήποτε ζημιά προκαλούμενη από Βλάβη που επέρχεται ενόσω διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (είτε φυσικές είτε άλλου είδους)

που προέρχονται από ή εξαιτίας ή ως επακόλουθο, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε των ανωτέρω συμβάντων, θα θεωρείται ως ζημιά 

που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτήν, εκτός εάν και μέχρι του σημείου που ο Ασφαλιζόμενος θα αποδείξει ότι η Βλάβη αυτή

συνέβη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώμαλων συνθηκών.

Σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή άλλη διαδικασία, όπου οι Ασφαλιστές ισχυρίζονται ότι, συνέπεια των διατάξεων του όρου τούτου,

κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή, το βάρος της αποδείξεως ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται θα φέρει ο

Από τις εξαιρέσεις των άρθρων 5 & 6 δεν έχουν εφαρμογή αυτές που τροποποιούνται στον πίνακα ασφάλισης ή αφορούν 

καλυπτομένους από το παρόν κινδύνους.

7.  Η ασφάλιση βάσει του ασφαλιστηρίου τούτου θα παύει εάν :

α.  Η επιχείρηση κλείσει ή συνεχίζεται από εκκαθαριστή ή σύνδικο ή οριστικά διακόπηκε ή

β.  Το ασφαλιστικό συμφέρον του Ασφαλισμένου παύει με οποιοδήποτε τρόπο πλήν του θανάτου, ή

γ.  Επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στην επιχείρηση είτε στις εγκαταστάσεις είτε στα εντός αυτών περουσιακά στοιχεία, με την 

     οποία αυξάνεται ο κίνδυνος Βλάβης, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την έναρξη της παρούσας Ασφαλίσεως, εκτός εάν η συνέχιση 

     της γίνει αποδεκτή με σημείωμα (memorandum) υπογεγγραμένο από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριασμό του.

     όπλων.

Ασφαλισμένος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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8.  Θα δίδεται ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή και, αν απαιτείται, θα καταβάλλεται συμπληρωματικό ασφάλιστρο, εάν

περιουσιακά στοιχεία των εγκαταστάσεων.

αυξηθεί το ασφάλιστρο το καταβλητέο για την ασφάλιση που καλύπτει το έναντι βλαβών συμφέρον του Ασφαλιζομένου στα 

9.  Η Ασφάλιση αυτή μπορεί να λήξει οποτεδήποτε, εφόσον το ζητήσει ο Ασφαλιζόμενος, οπότε ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα

παρακρατήσει το σύνηθες για βραχεία περίοδο ασφάλιστρο για τη διάρκεια που ευρίσκετο σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Ο Εξουσιοδο-

τημένος Ανταποκριτής θα έχει επίσης την ευχέρεια να τερματίσει την ασφάλιση αυτήν οποτεδήποτε με επίδοση σχετικής 

ειδοποιήσεως προς  τον Ασφαλισμένο, οπότε ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα έχει υποχρέωση να επιστρέψει ευθύς μόλις 

του ζητηθεί το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον μετά την ημερομηνία καταγγελίας υπόλοιπο χρόνο της ασφαλίσεως.

10.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης συνεπεία της οποίας γεννάται ή είναι δυνατό να γεννηθεί αξίωσει βάση του Ασφαλιστηρίου 

τούτου, ο Ασφαλιζόμενος θα ειδοποιεί πάραυτα τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή περί αυτής και με δέουσα επιμέλεια θα

προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλα τα πράγματα τα οποία εύλογα και από πρακτική άποψη θα είναι   

δυνατά, για να περιορίσουν ή ελέγξουν οποιαδήποτε διακοπή ή παρεμπόδιση της επιχειρήσεως ή για να αποφύγουν ή να 

περιορίσουν τη ζημιά, και σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, θα δώσει, με δαπάνη του και 

εγγράφως, στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, όχι αργότερα από τριάντα μέρες μετά τη λήξη της περιόδου αποζημιώσεως ή 

μέσα στην προθεσμία που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής εγγράφως θα παράσχει, μία δήλωση στην οποία θα παρουσιάζονται 

τα στοιχεία της αξιώσεως του μαζί με λεπτομέρειες όλων των ασφαλίσεων (εάν υπάρχουν) που καλύπτουν τη Βλάβη ή οποιοδήποτε 

που εύλογα θα ζητηθούν από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριαμό του με σκοπό την έρευνα και επαλήθευση της 

και παραδώσει στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή με δαπάνη του τα λογιστικά εκείνα βιβλία και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

μέρος της ή οποιουδήποτε είδους επακόλουθη ζημιά προκύπτουσα από αυτήν. Ο Ασφαλισμένος θα παρουσιάσει, προμηθεύσει 

αξιώσεως, μαζί με μια ένορκη ή άλλη νόμιμη υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια της αξιώσεως και των θεμάτων που συναρτόνται

με αυτήν. Καμμία αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου δε θα καθίσταται πληρωτέα εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι 

προϋποθέσεις  με αυτούς από οποιαδήποτε άποψη, οποιαδήποτε πληρωμή έχει προκαταβληθεί έναντι της αξιώσεως θα 

επιστρέφεται πάραυτα στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή.

11.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης συνεπεία της οποίας γεννάται ή είναι δυνατό να γεννηθεί αξίωσει βάση του Ασφαλιστηρίου 

στην προθεσμία που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής εγγράφως θα παράσχει, μία δήλωση στην οποία θα παρουσιάζονται τα 

εγγράφως, στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, όχι αργότερα από τριάντα μέρες μετά τη λήξη της περιόδου αποζημιώσεως ή μέσα 

περιορίσουν τη ζημιά, και σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, θα δώσει, με δαπάνη του και 

δυνατά, για   να περιορίσουν ή ελέγξουν οποιαδήποτε διακοπή ή παρεμπόδιση της επιχειρήσεως ή για να αποφύγουν ή να 

προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλα τα πράγματα τα οποία εύλογα και από πρακτική άποψη θα είναι 

τούτου, ο Ασφαλιζόμενος θα ειδοποιεί πάραυτα τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή περί αυτής και με δέουσα επιμέλεια θα 

12.  Εάν κατά το χρόνο οποιασδήποτε ζημιάς βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου υφίσταται οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση ή ασφαλίσεις 

που έγιναν είτε από τον Ασφαλιζόμενο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα και καλύπτουν τη ζημία αυτή ή 

οποιοδήποτε μέρος της, οι Ασφαλιστές δε θα ευθύνονται να καταβάλουν ή συνεισφέρουν, βάσει του παρόντος, περισσότερο από 

το ποσοστό που της αναλογεί στη ζημιά αυτήν. 

13.  Ο Ασφαλισμένος, με έξοδα των Ασφαλιστών, θα προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλες αυτές οι 

ενέργειες και τα πράγματα που θα είναι απαραίτητα ή εύλογα θα ζητούνται από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, προκειμένου 

να ασκηθούν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα θεραπείας ή προκειμένου να ληφθεί αποκατάσταση ή αποζημίωση από άλλα μέρη 

έναντι των οποίων οι Ασφαλιστές θα έχουν ή ενδέχεται να έχουν δικαιώματα ή να υποκατασταθεί ευθύς μετά την πληρωμή 

οποιασδήποτε ζημίας βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω ενέργειες και πράγματα θα είναι ή θα 

γίνουν απαραίτητα πρίν ή μετά την αποζημίωση του από τους Ασφαλιστές.

14.  Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ως προς το ποσό οποιαδήποτε ζημίας η εν λόγω διαφορά, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα 

ερωτήματα, θα παραπέμπεται στην κρίση ενός Διαιτητή που θα ορίζεται εγγράφως από τα διάδικα μέρη ή, εάν δεν μπορούν να 

συμφωνήσουν στο διορισμό ενός Διαιτητή, στην κρίση δύο ανεξαρτήτων Διαιτητών, από τους οποίους ο καθένας θα διορίζεται    

εγγράφως από κάθε ένα διάδικο μέρος εντός δύο ημερολογιακών μηνών αφ'ότου ζητηθεί τούτο εγγράφως από το άλλο διάδικο

μέρος. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αρνηθεί να ορίσει ή δεν ορίσει Διαιτητή μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες αφ'ότου

λάβει έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία θα ζητείται διορισμός Διαιτητή, το άλλο μέρος θα έχει την ευχέρεια να ορίσει ένα μοναδικό 

Διαιτητή. Και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διατητών, η διαφορά θα παραπέμπεται στην κρίση ενός Επιδιαιτητή, ο οποίος θα

πρέπει να έχει ορισθεί από αυτούς εγγράφως πρίν την έναρξη της διαδικασίας και ο οποίος θα παρακάθεται μαζί με τους Διαιτητές

και θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους. Ο θάνατος οποιουδήποτε διάδικου μέρους δε θα ανακαλεί ή επηρρεάζει τη διακαιοδοσία

ή τις εξουσίες του Διαιτητή, των Διαιτητών ή του Επιδιαιτητή αντίστοιχα και σε περίπτωση αποβιώσεως ενός Διαιτητή ή του 

Επιδιαιτητή, θα ορίζεται άλλος στη θέση του από το διάδικο μέρος ή τους Διαιτητές (ανάλογα με την περίπτωση) που όρισαν το 

Διαιτητή ή Επιδιαιτητή που απεβίωσε. Τα έξοδα της παραπομπής και της εκδόσεως διαιτητικής αποφάσεως θα προσδιορίζονται

ελεύθερα από το Διαιτητή, τους Διαιτητές ή τον Επιδιαιτητή που θα εκδίδει τη διαιτητική απόφαση. Και ρητά συμφωνείται με το 

παρόν και δηλώνεται ότι θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος ασκήσεως, αγωγής βάσει του 

Ασφαλιστηρίου τούτου, η προηγούμενη έκδοση διαιτητικής αποφάσεως απο το Διαιτητή , τους Διαιτητές ή τον Επιδιαιτητή για το 

ποσό της ζημιάς, εάν τουτο αμφισβητείται.

στοιχεία της αξιώσεως του μαζί με λεπτομέρειες.
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15.  Σε καμμία οπωσδήποτε περίπτωση δε θα ευθύνονται οι Ασφαλιστές αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου

τούτου μετά την παρέλευση

α.  ενός έτους από τη λήξη της Περιόδου Αποζημιώσεως ή εάν αργότερα,

β.  τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχει λάβει χώρα πληρωμή ή θα έχει συνομολογηθεί ευθύνη από τους 

     Ασφαλιστές καλύπτουσα τη Βλάβη από την οποία προέρχεται η εν λόγω αξίωση, εκτός αν η αξίωση αποτελεί, αντικείμενο 

     εκκρεμούς δίκης ή διατησίας.

16.  Το ασφαλιστήριο τούτο και ο συννημένος πίνακας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου τούτου) θα αποτελεί 

ενιαίο σύνολο ως ένα συμβόλαιο και οι λέξεις και ορισμοί στους οποίους έχει δοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του 

Ασφαλιστηρίου τούτου ή του πίνακα θα έχουν την ίδια έννοια οπουδήποτε απαντώνται. 

17.  Οποιαδήποτε ειδοποίηση και άλλη ανακοίνωση προς την Εταιρία που απαιτείται από τους όρους τούτους πρέπει να είναι έγγραφη 

ή έντυπη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

ΚΕΦ. Ι ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ON GROSS PROFIT)

ΚΕΦ. ΙΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ON PROFESSIONAL ACCOUNTANT'S CHARGES)

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦ. Ι περιορίζεται σε απώλεια Μικτών Κερδών οφειλόμενη σε (α) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

και (β) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το δε βάσει τούτου πληρωτέο ως αποζημίωση ποσό θα έιναι :

α.  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή Μικτών Κερδών 

στο ποσό κατά το οποίο ο Κύκλος Εργασιών, κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποζημιώσεως, υπολείπεται, ως συνέπεια της 

επελθούσης Βλάβης, του Συνήθους Κύκλου Εργασιών.

β.  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Οι επιπρόσθετες δαπάνες που κρίνεται απαραίτητο και εύλογο να 

γίνουν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της μειώσεως του Κύκλου Εργασιών που θα επραγματοποιείτο

χωρίς τις εν λόγω επιπρόσθετες δαπάνες κατά τη Διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως εξαιτίας της Βλάβης, χωρίς ωστόσο το 

ποσό τούτο να υπερβαίνει εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του Συντελεστή Μικτών Κερδών στο ποσό της μειώσεως που

αποφεύχθηκε συνεπεία τούτου.

μείον οποιοδήποτε ποσό το οποίο εξοικονομήθηκε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως και αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα

εκείνα της επιχειρήσεως που θα έπρεπε να καταβληθούν από τα Μικτά Κέρδη, πλήν όμως έπαυσαν ή μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της

Βλάβης.

υπό τον όρο ότι, αν το Ασφαλιστικό ποσό του κεφαλαίου τούτου είναι μικρότερο του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του

Συντελεστή Μικτών Κερδών στον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, το πληρωτέο ποσό θα μειωθεί ανάλογα.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦ. ΙΙ περιορίζεται στην εύλογη δαπάνη που θα πρέπει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος στους 

Επαγγελματίες Λογιστές του για την παρουσίαση οποιωνδήποτε στοιχείων ή λεπτομερειών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία του 

Ασφαλισμένου ή άλλα επιχειρηματικά βιβλία ή έγγραφα άλλων αποδείξεων ή πληροφοριών που ενδέχεται να ζητηθούν από τους 

ασφαλιστές βάσει των όρων του Άρθρου 10 του παρόντος Ασφαλιστηρίου και για τη γνωμοδότηση ότι τα στοιχεία ή οι λεπτομέρειες 

αυτές είναι σύμφωνες με τα λογιστικά βιβλία ή άλλα επιχειρηματικά βιβλία ή έγγραφα του Ασφαλισμένου.

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ (INDEMNITY PERIOD): Η περίοδος που αρχίζει με την επέλευση της Βλάβης και λήγει όχι αργότερα

από τη μέγιστη περίοδο αποζημιώσεως μετά, κατά τη διάρκεια της οποίας τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως θα επηρεάζονται 

συνεπεία της Βλάβης.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ: Η περίοδος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (TURNOVER): Τα πληρωθέντα ή πληρωτέα στον Ασφαλισμένο χρήματα για αγαθά που πουλήθηκαν ή 

παραδόθηκαν και για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατα τη δραστηριότητα της επιχειρήσεως στις Εγκαταστάσεις.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (GROSS PROFIT): Το ποσό κατά το οποίο

α.  Η αξία του κύκλου εργασιών και η αξία των αποθεμάτων στο κλείσιμο της χρήσεως θα υπερβαίνει 

β.  Την αξία των αποθεμάτων στην έναρξη της χρήσεως, την αξία των αποθεμάτων που αγοράστηκαν και τα Ειδικά Λειτουργικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το σκοπό του ορισμού τούτου, η αξία των αποθεμάτων κατά την έναρξη και λήξη της χρήσεως θα εξευρίσκεται

σύμφωνα με τις ακολουθούμενες από τον Ασφαλισμένο λογιστικές μεθόδους, αφού ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις.

Έξοδα.
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ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 100% των αγορών (μείον εκπτώσεις)

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (RATE OF GROSS PROFIT):

 Η αναλογία των Μικτών Κερδών επί του Κύκλου Εργασιών που

 επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που

 προηγήθηκε της ημερομηνίας της Βλάβης.

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ANNUAL TURNOVER): Ο 

 Κύκλος Εργασιών κατά το αμέσως προηγούμενο της ημερομηνίας

 της Βλάβης δωδεκάμηνο.

 ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (STANDARD TURNOVER): O

 Κύκλος Εργασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, μέσα

 στους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της

 Βλάβης, η οποία αντιστοιχεί με την Περίοδο Αποζημιώσεως.

 στους οποίους θα γίνουν οι προσαρμογές εκείνες που θα 

 θεωρηθούν απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν υπόψη η 

 κατεύθυνση (τάση) της επιχειρήσεως και οι αποκλίσεις, ειδικές 

 συνθήκες που επηρρεάζουν την επιχείρηση, είτε πρίν είτε μετά

 τη Βλάβη ή που θα επηρέαζαν την επιχείρηση αν δεν είχε 

 επέλθει η Βλάβη, έτσι ώστε τα κονδύλια που θα 

 προσαρμοστούν με τον τρόπο αυτό να αντιπροσωπεύουν

 ως έγγιστα, εύλογα και από πρακτική άποψη, τα αποτελέσματα

 που θα προέκυπταν αν δεν είχε επέλθει η Βλάβη κατά τη 

 διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου μετά από αυτήν.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 : Αν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως πωληθούν αγαθά ή παρασχεθούν υπηρεσίες σε άλλο χώρο από

αυτόν των εγκαταστάσεων επ'ωφελεία της επιχειρήσεως, είτε από τον Ασφαλιζόμενο είτε από άλλους για λογαριασμό του, τα

καταβληθέντα ή καταβλητέα χρήματα για τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες αυτές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του

Κύκλου Εργασιών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως.
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Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλεια καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκλήθηκε 

άμεσα από πυρκαγιά ή / και κεραυνό σύμφωνα με τα παρακάτω :

Ώς πυρκαγιά, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό, θεωρείται μόνο η φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει

συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψη την εστία της και επεκτείνεται από μόνη της στο χώρο.

Επίσης η ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαμπύρισμα του αντικειμένου (ανάλογα με τη φύση του)

το οποίο πήρε φωτιά ενώ δεν προοριζόταν γι'αυτό και γενικά πυρκαγιά που γίνεται παρά τη θέληση του ασφαλιζομένου ή του

λήπτη της ασφάλισης συμπτωματικά και τυχαία.

Ώς ζημιές από κεραυνό θεωρούνται μόνο οι άμεσες και οι σαν συνέπεια των άμεσων ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από 

Επίσης σαν ζημιές που προκλήθηκαν απο πυρκαγιά, εξομειώνονται και οι απώλειες ή ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα

αντικέιμενα :

1. από πυρκαγιά σε άλλη γειτονική οικοδομή ή από μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή σβηστεί η φωτιά,

2. από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μετακόμιση τους, που θα γίνει με σκοπό να διασωθούν από την πυρκαγιά,

3. από καπνούς πυρκαγιάς, 

4. αυτές που θα προκληθούν από την κατεδάφιση της ασφαλιζομένης οικοδομής, που θα γίνει με σκοπό την περιστολή ή

   καταστολή της φωτιάς,

5. από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και γενικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

6. ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται από εκτόξευση νερού ή άλλες ενέργειες στην προσπάθεια κατάσβεσης 

   της πυρκαγιάς.

Εξαιρέσεις :

Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή ως συνέχεια κάποιου από 

τα παρακάτω γεγονότα :

1. από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και παρόμοιες εκδηλώσεις, δηλαδή από πράξεις προσώπου το οποίο

    έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξης νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την 

    καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα

    εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος εργοδότη, εκτός εάν

    καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

2. από τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις, είτε έχουν γενικότερες επιδιώξεις

    είτε όχι, δηλαδή ενέργειες μεμονομένων ή οργανομένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή

    βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον 

    εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν

    οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατα τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια

    οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

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

4. από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη παρόμοια ασυνήθιστη βίαια φυσική ή γεωλογική διαταραχή, από τυφώνα λαίλαπα,

    ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, ή από άλλη εξαιρετική ατμοσφαιρική διαταραχή εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο

    με πρόσθετη κάλυψη.

    Επίσης από αυτανάφλεξη (μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων.

    του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.

5. στις περιπτώσεις που η ζημιά προκληθεί κατά το διάστημα που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο, που ασφαλίζεται με το παρόν

    ή βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα, βενζίνη, βενζινέλαιο, γκαζολίνη, ανθρακασβέστιο, νάφθα, ή άλλες παρόμοιες ύλες

    εκτός εάν πρόκειται για εύλογη ποσότητα πρός οικιακή χρήση, πυρίτιδα, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή

    άλλες παρόμοιες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός εάν έχει επιτραπεί ρητά με ειδικό όρο του ασφαλιστηριου μια τέτοια

    υποθήκευση. Στην τελευταία όμως περίπτωση ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των

    νόμων γενικά, που προβλέπουν τον τρόπο και τα σχετικά προφυλακτικά μέτρα, για μια τέτοια αποθήκευση. Σε αντίθετη

    περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα από το ασφαλιστήριο (έκπτωση).

6. από έκρηξη μηχανήματος ή εγκατάστασης, από ένρηση (δηλαδή υποπίεση), από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών 

    εσωτερικής καύσης, από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες) που λειτουργούν με αέρια ή αέριο υπο πίεση 

    εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις

    εκρήξεων του λέβητα κεντρικής θερμάνσεως και ή / θερμοσίφωνα και / ή από έκρηξη φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων

    υγραερίου ή φωταερίου που χρησιμεύουν αποκλειστικά για οικιακές ανάγκες. Δεν καλύπτονται όμως, σε καμία περίπτωση,οι

    ζημιές που τυχόν συμβούν από μία τέτοια έκρηξη, σ'αυτόν τον ίδιο το λέβητα ή το θερμοσίφωνα ή τις φιάλες ή τις 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΥ (17 - 001) - 

πτώση κεραυνού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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    εγκαταστάσεις ή στις συσκευές υγραερίου ή φωταερίου, ούτε επίσης οι ζημιές που θα συμβούν από έκρηξη λέβητα 

    παραγωγής ατμού ή αεροσυμπιεστού.

7. βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, από βλάβη σε

    εργαλεία ή άλλα αντικέιμενα κάθε φύσεως π.χ. (ανελκυστήρες) που προκαλέιται από υπέρβαση ταχύτητας, βραχυκύκλωμα,

    θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές

    (εξαιρουμένου του κεραυνού). Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοστεί μόνο για το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη

    συσκευή, το εργαλείο κ.λ.π. ή το τμήμα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, που χτυπήθηκε έμμεσα από το ατύχημα και όχι για τα

    άλλα αντικείμενα που καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από το ατύχημα εκτός εάν 

    καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

8. από μόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν 

    πυρκαγιάς και / ή άλλης αιτίας καθώς και από μόλυνση ή ρυπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες.

9. από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από

    αυτήν.

10. από πυρκαγιά (τυχαία, από δόλο ή αμέλεια) δασών, συστάδας δένδρων και θάμνων, λιβαδιών, βοσκοτόπων ή από 

    εκχέρσωση εδάφους που γίνεται με φωτιά εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

11. κάθε ζημιά που γίνεται όσο διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (φυσικές ή άλλες) ή προκαλείται όσο διαρκούν οι αναφερόμενες

   στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου συνθήκες, θα θεωρείται, ότι δεν καλύπτεται με την ασφάλιση αυτή, εκτός

   εάν ο ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι η ζημιά προκλήθηκε ανεξάρτητα από τις παραπάνω συνθήκες ή περιπτώσεις και από 

   κινδύνους, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση δίκης, ο ασφαλισμένος θα έχει το βάρος να υποδείξει ότι

   η ζημιά του καλύπτεται από την ασφάλιση και δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις.

12. ηλεκτρικές ή μηχανικές ζημιές ή απορυθμίσεις συνέπεια πτώσης κεραυνού αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια 

   ρηγμάτωσης ή καύσης στο ασφαλισμένο κτίριο ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο.

13. απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη πυρκαγιάς για επαγγελματικούς κινδύνους είναι η ύπαρξη σχετικής αδείας

   από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η συνεχής τήρηση αυτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλεια καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκλήθηκε 

άμεσα από πυρκαγιά ή / και κεραυνό σύμφωνα με τα παρακάτω :

Ώς πυρκαγιά, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό, θεωρείται μόνο η φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει

συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψη την εστία της και επεκτείνεται από μόνη της στο χώρο.

Επίση η ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαμπύρισμα του αντικειμένου (ανάλογα με τη φύση του)

το οποίο πήρε φωτιά ενώ δεν προοριζόταν γι αυτό και γενικά πυρκαγιά που γίνεται παρά τη θέληση του ασφαλιζομένου ή του

λήπτη της ασφάλισης συμπτωματικά και τυχαία.

Επίσης σαν ζημιές που προκλήθηκαν απο πυρκαγιά, εξομειώνονται και οι απώλειες ή ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα

αντικέιμενα :

1. από πυρκαγιά σε άλλη γειτονική οικοδομή ή από μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή σβηστεί η φωτιά,

2. από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μετακόμιση τους, που θα γίνει με σκοπό να διασωθούν από την πυρκαγιά,

3. από καπνούς πυρκαγιάς, 

4. αυτές που θα προκληθούν από την κατεδάφιση της ασφαλιζομένης οικοδομής, που θα γίνει με σκοπό την περιστολή ή

   καταστολή της φωτιάς,

5. από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και γενικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

6. ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται από εκτόξευση νερού ή άλλες ενέργειες στην προσπάθεια κατάσβεσης 

   της πυρκαγιάς.

Εξαιρέσεις :

Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή ως συνέχεια κάποιου από 

τα παρακάτω γεγονότα :

1. από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και παρόμοιες εκδηλώσεις, δηλαδή από πράξεις προσώπου το οποίο

    έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξης νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την 

    καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα

    εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος εργοδότη, εκτός εάν

    καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

2. από τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις, είτε έχουν γενικότερες επιδιώξεις

    είτε όχι, δηλαδή ενέργειες μεμονομένων ή οργανομένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή

    βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον 

    εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν

    οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατα τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια

    οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

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

4. από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη παρόμοια ασυνήθιστη βίαια φυσική ή γεωλογική διαταραχή, από τυφώνα λαίλαπα,

    ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, ή από άλλη εξαιρετική ατμοσφαιρική διαταραχή εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο

    με πρόσθετη κάλυψη.

    Επίσης από αυτανάφλεξη (μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων.

    του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.

5. στις περιπτώσεις που η ζημιά προκληθεί κατά το διάστημα που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο, που ασφαλίζεται με το παρόν

    ή βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα, βενζίνη, βενζινέλαιο, γκαζολίνη, ανθρακασβέστιο, νάφθα, ή άλλες παρόμοιες ύλες

    εκτός εάν πρόκειται για εύλογη ποσότητα πρός οικιακή χρήση, πυρίτιδα, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή

    άλλες παρόμοιες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός εάν έχει επιτραπεί ρητά με ειδικό όρο του ασφαλιστηριου μια τέτοια

    υποθήκευση. Στην τελευταία όμως περίπτωση ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των

    νόμων γενικά, που προβλέπουν τον τρόπο και τα σχετικά προφυλακτικά μέτρα, για μια τέτοια αποθήκευση. Σε αντίθετη

    περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα από το ασφαλιστήριο (έκπτωση).

6. από έκρηξη μηχανήματος ή εγκατάστασης, από ένρηση (δηλαδή υποπίεση), από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών 

    εσωτερικής καύσης, από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες) που λειτουργούν με αέρια ή αέριο υπο πίεση 

    εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις

    εκρήξεων του λέβητα κεντρικής θερμάνσεως και ή / θερμοσίφωνα και / ή από έκρηξη φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων

    υγραερίου ή φωταερίου που χρησιμεύουν αποκλειστικά για οικιακές ανάγκες. Δεν καλύπτονται όμως, σε καμία περίπτωση,οι

    ζημιές που τυχόν συμβούν από μία τέτοια έκρηξη, σ'αυτόν τον ίδιο το λέβητα ή το θερμοσίφωνα ή τις φιάλες ή τις 

    εγκαταστάσεις ή στις συσκευές υγραερίου ή φωταερίου, ούτε επίσης οι ζημιές που θα συμβούν από έκρηξη λέβητα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (17 - 002) - 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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    παραγωγής ατμού ή αεροσυμπιεστού.

7. βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, από βλάβη σε

    εργαλεία ή άλλα αντικέιμενα κάθε φύσεως π.χ. (ανελκυστήρες) που προκαλέιται από υπέρβαση ταχύτητας, βραχυκύκλωμα,

    θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές

    (εξαιρουμένου του κεραυνού). Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοστεί μόνο για το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη

    συσκευή, το εργαλείο κ.λ.π. ή το τμήμα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, που χτυπήθηκε έμμεσα από το ατύχημα και όχι για τα

    άλλα αντικείμενα που καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από το ατύχημα εκτός εάν 

    καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

8. από μόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν 

    πυρκαγιάς και / ή άλλης αιτίας καθώς και από μόλυνση ή ρυπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες.

9. από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από

    αυτήν.

10. από πυρκαγιά (τυχαία, από δόλο ή αμέλεια) δασών, συστάδας δένδρων και θάμνων, λιβαδιών, βοσκοτόπων ή από 

   εκχέρσωση εδάφους που γίνεται με φωτιά εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.

11. κάθε ζημιά που γίνεται όσο διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (φυσικές ή άλλες) ή προκαλείται όσο διαρκούν οι αναφερόμενες

   στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου συνθήκες, θα θεωρείται, ότι δεν καλύπτεται με την ασφάλιση αυτή, εκτός

   εάν ο ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι η ζημιά προκλήθηκε ανεξάρτητα από τις παραπάνω συνθήκες ή περιπτώσεις και από 

   κινδύνους, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση δίκης, ο ασφαλισμένος θα έχει το βάρος να υποδείξει ότι

   η ζημιά του καλύπτεται από την ασφάλιση και δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις.

12. ηλεκτρικές ή μηχανικές ζημιές ή απορυθμίσεις συνέπεια πτώσης κεραυνού αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια 

   ρηγμάτωσης ή καύσης στο ασφαλισμένο κτίριο ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται τι ασφαλιζόμενο περιεχόμενο.

13. απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη πυρκαγιάς για επαγγελματικούς κινδύνους είναι η ύπαρξη σχετικής αδείας

   από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η συνεχής τήρηση αυτής.

14. κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις και περιορισμοί των Γενικών όρων ασφαλιστηρίου περιουσίας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ (17 - 003) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά τυχαία ή άλλη, σε 

δάση, δρυμώνες, λειμώνες, συστάδες δένδρων, θαμνώδεις εκτάσεις ή συνέπεια υλοτομίας ή καύσης θαμνώδων εκτασεων προς

διάνοιξη ή εκχέρσωση εδαφών δια του πυρός.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (17 - 004) - 

θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός 

καπνεθάλης που θα προκληθεί από γειτνιάζουσα εστιά τυχαίας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης της θέλησης του ασφαλιζομένου, ή που 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα αμέσως προερχόμενη από άμεση επίδραση καπνού , αιθάλης,

των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.

Εξαιρέσεις :

Εξαιρούνται απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε βιομηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων 

οχημάτων ή μηχανημάτων έργων ή κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από την έκλυση 

θερμότητας που παράγουν συσκευές ή μηχανήματα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ (17 - 005) - 

αεροσυμπιεστή είτε αυτή συμβή μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα είτε έξω από αυτούς, έστω 

(χημική ή φυσική), έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών υγραερίου, πετρελαιομηχανής, ή

Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που θα προξενηθούν άμεσα ή έμμεσα στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα από έκρηξη πάσης φύσεως

και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

Εξαιρέσεις :

Εξαιρούνται οι εκρήξεις που οφείλονται σε :

1. Εκρηκτικές ύλες,

Για τον σκοπό του παρόντος έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συμβαίνει κατά τη βίαιη (απότομη) εκτόνωση

αερίων ή ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμα τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση 

των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.

2. Θερμότητα ή ακτινοβολίες που προέρχονται από ραδιενέργεια ή πυρηνικά υλικά,

3. Τρομοκρατική ενέργεια όπως ορίζεται στην υπ'αρίθμ. 2 εξαίρεση του Ειδικού όρου Πυρκαγιάς, Κεραυνού, 

4. Ζημιές που θα προκληθούν στον ίδιο το λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιάλες ή συσκευές υγραερίου,

   πετρελαιομηχανή, ή αεροσυμπιεστή που εξεράγη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (17 - 006) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά, σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από 

εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση,

βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης,

ρύθμισης ή ασφαλείας που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του κεραυνού.

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας με βάση την επέκταση αυτή είναι το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης.

Εξαιρέσεις :

1. Απαλλαγή € 300,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (17 - 007) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προξενηθεί άμεσα από πτώση αεροπλάνου ή αεροπορικού

μέσου ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.

Εξαιρέσεις :

1. Ζημιές που θα προξενηθούν από αεροπλάνο για την προσγείωση του οποίου εδώθη άδεια από τον ασφαλιζόμένο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (17 - 008) - 

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

Εξαιρέσεις :

1. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, οι ζημιές που θα προξενηθούν από οχήματα που ανήκουν ή βρίσκονται υπό

    την κατοχή του ασφαλιζομένου και/ή μελών της οικογενείας του και/ή πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με αυτόν.

οχημάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΘΥΕΛΛΑΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ, ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (17 - 009)
 - 

1.  ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από πλημμύρα η οποία για τον σκοπό της

παρούσας κάλυψης έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση

από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου

παροχής ύδατος και την οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλιζομένων

κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

1.1. Εξαιρέσεις :

1.1.1. Ζημιά από παγετό,

1.1.2. Ζημιά σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις 45

συνεχόμενες μέρες,

1.1.3. Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται,

1.1.4. Ζημιά συνέπεια φθοράς, παλαιότητας, πλημμελούς συντήρησης, ή κακοτεχνίας του κτιρίου και των μόνιμων 

1.1.5. Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν

εγκαταστάσεων του,

ανοιχτά,

1.1.6. Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγο,

1.1.7. Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες,

1.1.8. Ζημιά από παλιρροιακά κύματα είτε επακόλουθα σεισμού (tsunami) είτε όχι,

1.1.9. Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο

 Πιστοποιητικό ασφάλισης.

1.2. Προϋποθέσεις :

1.2.1. Τα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των

των κτιρίων σε καλή κατάσταση.

1.2.2. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να διατηρεί τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα

15 εκατοστών από το έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης,

2.  ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από θύελλα - καταιγίδα και γενικά θεομηνιές

οι οποίες για το σκοπό της παρούσας κάλυψης υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ και άνω.

2.1. Εξαιρέσεις :

2.1.1. Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται,

2.1.2. Ζημιά σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις 45

συνεχόμενες μέρες,

2.1.3. Ζημιά προερχόμενη από ύδατα, βροχή, χαλάζι, ή χιόνι ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται από αέρα ή όχι,

2.1.4. Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγο,

2.1.5. Ζημιά αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις)

φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των 

2.1.6. Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες,

2.1.7. Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες,

2.1.8. Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο 

Πιστοποιητικό ασφάλισης.

ορθοστατών και στυλών.

παράθυρα και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από θύελλα-καταιγίδα.

3.  ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαία διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών

ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού.

3.1. Εξαιρέσεις :

3.1.1. Εξαιρούνται ζημιές κατά τη διάρκεια που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα  

ασφαλιζόμενα αντικείμενα έχουν παραμείενει εκτός λειτουργίας ή κενα για συνεχόμενη περίοδο άνω των 45 ημερών,

3.1.2. Ζημιά από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό ασφάλισης.

3.1.3. Ζημιές που οφείλονται σε παγετό,

3.1.4. Ζημιά της ίδιας της σωλήνας ή εγκατάστασης που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα, 

3.1.5. Ζημιά που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα της σωλήνας ή εγκατάστασης ή σε κακή κατασκευή ή κακοτεχνία της

2.2. Προϋποθέσεις :

2.2.1. Τα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των

15 εκατοστών από το έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης,

2.2.2. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να διατηρεί τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα

των κτιρίων σε καλή κατάσταση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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3.1.6. Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους,

3.1.7. Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύτηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler)

3.1.8. Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο 

σωλήνας ή εγκατάστασης,

Πιστοποιητικό ασφάλισης.

3.2. Προϋποθέσεις :

3.2.1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει

την ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία και το περιεχομενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ'όσον το

απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς, εάν 

οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

3.2.2. Τα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των

15 εκατοστών από το έδαφος.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (17 - 010) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από πλημμύρα η οποία για τον σκοπό της 

παρούσας κάλυψης έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση 

από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου

παροχής ύδατος και την οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλιζομένων

κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

1.  Εξαιρέσεις :

1.  Ζημιά από παγετό,

2.  Ζημιά σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις 45

συνεχόμενες μέρες,

3.  Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται,

4.  Ζημιά συνέπεια φθοράς, παλαιότητας, πλημμελούς συντήρησης, ή κακοτεχνίας του κτιρίου και των μόνιμων 

5.  Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν

εγκαταστάσεων του,

ανοιχτά,

6.  Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγο,

7.  Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες

8.  Ζημιά από παλιρροιακά κύματα είτε επακόλουθα σεισμού (tsunami) είτε όχι,

11.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό

ασφάλισης.

9.  Ζημιά από θραύση σωληνώσεων των εγκαταστάσεων ύδρευσεως, αποχετεύσεως, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού, 

10.  Ζημιά από υπερχείλιση δεξαμενών,

2. Προϋποθέσεις :

1.  Εφ'όσον πρόκειται για καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά εμπορικούς κινδύνους, τα ασφαλιζόμενα 

εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το 

έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό ασφάλισης.

2.  Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να διατηρεί τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των

κτιρίων σε καλή κατάσταση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΥΕΛΛΑΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ (17 - 011) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από θύελλα - καταιγίδα και γενικά θεομηνιές

οι οποίες για το σκοπό της παρούσας κάλυψης υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ και άνω.

1. Εξαιρέσεις :

1.3.  Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται,

 συνεχόμενες μέρες,

1.4.  Ζημιά προερχόμενη από ύδατα, βροχή, χαλάζι, ή χιόνι ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται από αέρα ή όχι,

1.5.  Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγο,

1.6.  Ζημιά αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις)

 φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των 

1.7.  Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες

1.8.  Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες

1.9.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό

 ασφάλισης.

 ορθοστατών και στυλών.

 παράθυρα και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από θύελλα-καταιγίδα.

1.1.  Ζημιά από πλημμύρα,

1.2.  Ζημιά σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις 45

2. Προϋποθέσεις :

2.1.  Εφ'όσον πρόκειται για καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά εμπορικούς κινδύνους, τα ασφαλιζόμενα 

 εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το 

 έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό ασφάλισης.

2.2.  Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να διατηρεί τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των

 κτιρίων σε καλή κατάσταση.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟ - ΧΑΛΑΖΙ (17 - 012) - 

Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα

αμέσως προερχόμενη από χιόνι - παγετό - χαλάζι.

1.  Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοιχτά

Εξαιρέσεις :

ή ευρίσκοντο σε ελαττωματική κατάσταση,

2.  Ζημιά προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτιρίου και των μονίμων εγκατάστασεων,

3.  Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα,

4.  Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες,

5.  Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα

και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από χιόνι - χαλάζι - παγετό,

6.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό

ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (17 - 013) - 
Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα

αμέσως προερχόμενη από το βάρος χιονιού, με την προϋπόθεση ότι η ευρύτερη περιοχή γύρω από το ασφαλιζόμενο κτίριο ή

(αν ασφαλίζεται μόνο το περιεχόμενο) το κτίριο στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, έχει καλυφθεί από χιόνι ύψους

τουλάχιστον 30 εκατοστών.

Εξαιρέσεις :

και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από χιόνι - χαλάζι - παγετό,

1.  Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα,

2.  Ζημιά σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες,

3.  Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα

4.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πινακα ασφάλισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (17 - 014) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαία διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών

ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού.

Εξαιρέσεις :

1. Ζημιές κατά τη διάρκεια που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα 

έχουν παραμείνει εκτός λειτουργίας ή κενα για συνεχόμενη περίοδο άνω των 30 ημερών,

2. Ζημιά από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά,

3. Ζημιές που οφείλονται σε παγετό,

4. Ζημιά της ίδιας της σωλήνας ή εγκατάστασης που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα, 

5. Ζημιά που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα της σωλήνας ή εγκατάστασης ή σε κακή κατασκευή ή κακοτεχνία της

6. Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους,

7. Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύτηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler)

8. Απαλλαγή 10% με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό 

σωλήνας ή εγκατάστασης,

Προϋποθέσεις :

1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει

την ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία και το περιεχομενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ'όσον το

απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς, εάν 

οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

2.  Εφ'όσον πρόκειται για καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικα εμπορικούς κινδύνους, τα ασφαλιζόμενα 

εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το 

έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό ασφάλισης.

ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (17 - 015) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαία διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών

ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θερμάνσεως, κλιματισμού και αποχετεύσεως.

Εξαιρέσεις :

1.  Ζημιές κατά τη διάρκεια που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα 

έχουν παραμείενει εκτός λειτουργίας ή κενα για συνεχόμενη περίοδο άνω των 30 ημερών,

2.  Ζημιές που οφείλονται σε παγετό,

3.  Ζημιά της ίδιας της σωλήνας ή εγκατάστασης που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα, 

4.  Ζημιά που οφείλεται σε φθορά ή παλαιότητα της σωλήνας ή εγκατάστασης ή σε κακή κατασκευή ή κακοτεχνία της

5.  Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους,

6.  Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύτηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler)

7.  Απαλλαγή 10% με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό α

σωλήνας ή εγκατάστασης,

Προϋποθέσεις :

1.  Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει

την ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία και το περιεχομενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ'όσον το

απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς, εάν 

οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

2.  Εφ'όσον πρόκειται για καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικα εμπορικούς κινδύνους, τα ασφαλιζόμενα 

εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 15 εκατοστών από το 

έδαφος εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Πιστοποιητικό ασφάλισης.

ασφάλισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΠΟ ΣΠΡΙΝΚΛΕΡΣ (17 - 016) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από διαρροή ή διαφυγή νερού από την

εγκατάσταση αυτομάτων πυροσβεστήρων (σπρίνκλερς) ευρισκομένων στο ακίνητο όπου τα ασφαλισμένα.

Εξαιρέσεις :

1.  Ζημιά στο ίδιο σύστημα αυτόματης εγκατάστασης σπρίνκλερς.

5.  Η απαλλαγή που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

4.  Ζημιά προερχόμενη από έκρηξη, σεισμό ή υπόγειο πυρ.

3.  Ζημιά προερχόμενη από θερμότητα ως επακόλουθο πυρκαγιάς.

μισθωμένο από αυτόν, είναι κενό ή έχει παύση να χρησιμοποιείται.

2.  Ζημιά προερχόμενη από ψύξη κατά τη διάρκεια κατά την οποία το ακίνητο, της κυριότητας του Ασφαλιζομένου ή που είναι

Προϋποθέσεις :

1.  Ο Ασφαλισμένος ή λήπτης της Ασφάλισης θα λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ψύξη ή άλλες ζημιές

στην αυτόματη εγκατάσταση σπρίνκλερς και όσον αφορά την ευθύνη του, να συντηρεί την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων

των εξωτερικών αυτομάτων συστημάτων συναγερμού, σε καλή κατάσταση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκκενώσεως ή διαρροής από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης

της ασφάλισης θα πράξει και θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν όλα τα πρακτικώς απαραίτητα, είτε δια απομακρύνσεως

υλικών είτε άλλως, για να σωθούν ή προστατευτούν τα ασφαλισμένα.

2.  Σε οποιαδήποτε αλλαγή, μετασκευή ή επισκευή στην αυτόματη εγκατάσταση σπρινκλερς πρέπει να δίνεται έγγραφη ειδοποίηση

στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ο οποίος να συμφωνεί εγγράφως.

3.  Ο Εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής θα έχει το δικαίωμα προσβάσεως στα ακίνητα εντός των οποίων βρίσκοντα τα ασφαλισμένα,

όλες τις εργάσιμες ώρες με σκοπό τον έλεγχο. Σε περίπτωση που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής ειδοποιήσει τον

Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης για οποιοδήποτε ελάττωμα στην κατασκευή ή στην κατάσταση της αυτόματης 

εγκατάστασης σπρίνκλερς και ζητήσει επισκευή ή μετασκευή τότε έχει και την ευχέρεια μετά από έγγραφη ειδοποίηση να 

αναστείλει την ασφαλιστική κάλυψη παρεχόμενη από την παρούσα επέκταση έως ότου οι προαναφερθείσες επιδιορθώσεις

ή επισκευές πραγματοποιηθούν και εγκριθούν από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ (17 - 017) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση δένδρων ή κλαδιών δένδρων ή δημοσίων στηλών ρεύματος 

ή τηλεφώνου καθώς και κεραιών ραδιοφώνου, τηλεοράσεως κλπ.
Εξαιρέσεις :

1.  κοπή δένδρων ή κλαδιών δένδρων εντός των ασφαλιζομένων χώρων και ζημιών που θα προκληθούν σε φράκτες και

αυλόπορτες.

2.  ζημιές στις ίδιες τις κεραίες ραδιοφώνου, τηλεοράσεως κλπ.

3.  από πτώση κεραιών που οφείλονται σε κακή ή εσφαλμένη τοποθέτηση, σύνδεση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή στήριξη 

ή σε εργασίες τοποθέτησης, επισκευής κλπ.

Εξαιρούνται ζημιές που θα προξενηθούν από : 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (17 - 018) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες

μεμονωμένες ή μη, ή από τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών και που γίνονται από πρόσωπο ή 

πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε παράνομη οργάνωση.

Για το σκοπό του παρόντος Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές Ενέργειες, σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανομένων σε ομάδα

ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή 

εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρρεασμό νόμιμης ή

ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών,

απεργιών, ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Εξαιρέσεις :

1.  Ζημιές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεως και λοιπών ανώμαλων καταστάσεων

για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση στους Γενικούς Όρους Περιουσίας.

Οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την 

πολιτική τους σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή από τεχνικές ανάγκες τους, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Ασφαλιστήριο.

Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση στον Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου και τα

αποτελέσματα της ακύρωσης επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης

η σχετική ειδοποίηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ (17 - 019) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα συνέπεια στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλαγωγιών και

συγκεκριμένα από πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξεις νόμιμα

εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης, ή τη μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη

απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος

εργοδότη.

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει :

Εξαιρέσεις :

1.  απώλεια ή ζημιά συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή 

λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλιζομένου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.

2.  απώλεια ή ζημιά από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του ασφαλιζομένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων

3.  απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης από τον ασφαλιζόμενο οπουδήποτε 

ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο.

λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νομικά εγκατεστημένη αρχή.

4.  υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι Ασφαλιστές δεν απαλάσσονται από τις παραπάνω (2) & (3) περιπτώσεις έναντι του

ασφαλιζομένου από ευθύνη για φυσική ζημιά στα στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της κυριότητας 

ή χρήσης ή κατα τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρησης.

5.  απώλεια εισοδήματος, απώλεια λόγω καθυστέρησης, απώλεια αγοράς ή διάθεσης πραγμάτων, επακόλουθες ή έμμεσες

απώλειες ή ζημιές κάθε είδους ή περιγραφής.

6.  απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ή από απόπειρα κλοπής.

7.  ζημιά που προκαλείται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (17 - 020) - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προξενηθεί άμεσα από κακόβουλη βλάβη οποιουδήποτε

προσώπου είτε η πράξη αυτή ενεργείται κατά τη διάρκεια διαταράξεως της δημοσίας τάξεως ή όχι.

Εξαιρέσεις :

1.  Εξαιρούνται επιφανειακές ζημιές που θα προκληθούν από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθημάτων.

2.  Εξαιρούνται ζημιές κατά τη διάρκεια που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα

αντικείμενα έχουν παραμείνει εκτός λειτουργίας ή κενά για συνεχόμενη περίοδο άνω των 45 ημερών.

3.  Οι Ασφαλιστές δε θα είναι υπεύθυνοι με βάση την επέκταση αυτή για κάθε απώλεια ή ζημιά από έκρηξη ούτε για κάθε απώλεια

ή ζημιά που προκύπτει από κλοπή μετά από διάρρηξη, κλοπή ή υπεξαίρεση ή κάθε σχετικής απόπειρας.

4.  Εφ'όσον η ασφάλιση αφορά εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, ταβέρνες κλπ συναφείς χώρους συνεστίασης ατόμων, εξαιρούνται

οι ζημιές που τυχόν προκληθούν στα ασφαλιζόμενα από συμπλοκές πελατών λόγω μέθης κλπ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΛΠ (17 - 021)
 - 

1. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες

μεμονωμένες ή μη, ή από τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών και που γίνονται από πρόσωπο ή 

πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε παράνομη οργάνωση.

Για το σκοπό του παρόντος Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές Ενέργειες, σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανομένων σε ομάδα

ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή 

εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρρεασμό νόμιμης ή

ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών,

απεργιών, ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Εξαιρέσεις :

1.1. Ζημιές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεως και λοιπών ανώμαλων καταστάσεων

για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση στους Γενικούς Όρους Περιουσίας.

Οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την 

πολιτική τους σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή από τεχνικές ανάγκες τους, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Ασφαλιστήριο.

Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση στον Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου και τα

αποτελέσματα της ακύρωσης επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της 

Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.

2. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ :

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα συνέπεια στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλαγωγιών και

συγκεκριμένα από πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξεις νόμιμα

εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης, ή τη μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη

απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος
εργοδότη.

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει :

Εξαιρέσεις :

2.1. απώλεια ή ζημιά συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή 
λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλιζομένου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.

2.2. απώλεια ή ζημιά από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του ασφαλιζομένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων

2.3. απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης από τον ασφαλιζόμενο οποιουδήποτε 
ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο.

λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νομικά εγκατεστημένη αρχή.

2.4. υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι Ασφαλιστές δεν απαλάσσονται από τις παραπάνω (2) & (3) περιπτώσεις έναντι του
ασφαλιζομένου από ευθύνη για φυσική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της 

κυριότητας ή χρήσης ή κατα τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρησης.

2.5. απώλεια εισοδήματος, απώλεια λόγω καθυστέρησης, απώλεια αγοράς ή διάθεσης πραγμάτων, επακόλουθες ή έμμεσες
απώλειες ή ζημιές κάθε είδους ή περιγραφής.

2.6. απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ή από απόπειρα κλοπής.

2.7. ζημιά που προκαλείται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται.

3. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ : 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προξενηθεί άμεσα από κακόβουλη βλάβη οποιουδήποτε

προσώπου είτε η πράξη αυτή ενεργείται κατά τη διάρκεια διαταράξεως της δημοσίας τάξεως ή όχι.

Εξαιρέσεις :

1.1. Εξαιρούνται επιφανειακές ζημιές που θα προκληθούν από αφισοκολλήση, βαφή ή γραφή συνθημάτων.
1.2. Εξαιρούνται ζημιές κατά τη διάρκεια που οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα

ασφαλιζόμενα αντικείμενα έχουν παραμείνει εκτός λειτουργίας ή κενά για συνεχόμενη περίοδο άνω των 45 ημερών.

1.3. Οι Ασφαλιστές δε θα είναι υπεύθυνοι με βάση την επέκταση αυτή για κάθε απώλεια ή ζημιά από έκρηξη ούτε για κάθε
απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από κλοπή μετά από διάρρηξη, κλοπή ή υπεξαίρεση ή κάθε σχετικής απόπειρας.

1.4. Εφ'όσον η ασφάλιση αφορά εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, ταβέρνες κλπ συναφείς χώρους συνεστίασης ατόμων, 
εξαιρούνται οι ζημιές που τυχόν προκληθούν στα ασφαλιζόμενα από συμπλοκές πελατών λόγω μέθης κλπ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ/Η ΕΚΡΗΞΗ  (17 - 022) - 

Καλύπτεται η υπό του Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή

έκρηξη σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή γειτονικά αντικείμενα που τυχόν θα προξενηθούν σ'αυτά άμεσα από τη μετάδοση πυρκαγιάς ή

έκρηξης που συνέβη στα δια του παρόντος Ασφαλιστηρίου ασφαλισμένα αντικείμενα και εφ'όσον θα συνυπάρχει αποζημιωτέα

ασφαλιστική κάλυψη.

Η ευθύνη των Ασφαλιστών από τον παρόντα ειδικό όρο σε καμία περίπτωση δε θα υπερβεί το ποσό που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ/Η ΕΚΡΗΞΗ (17 - 023) - 

Καλύπτεται η υπό του Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι του ιδιοκτήτου του υπ'αυτό μισθωμένου
χώρου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη στο μισθώμενο υπ'αυτού χώρο που τυχόν θα προξενηθούν σ'αυτόν άμεσα από τη

μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που συνέβη στα δια του παρόντος Ασφαλιστηρίου ασφαλισμένα και εφ'όσον θα συνυπάρχει 

αποζημιωτέα ασφαλιστική κάλυψη.

Η ευθύνη των Ασφαλιστών από τον παρόντα ειδικό όρο σε καμία περίπτωση δε θα υπερβεί το ποσό που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ & ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ/Η ΕΚΡΗΞΗ 
(17 - 024) - 

Καλύπτεται η υπό του Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι του ιδιοκτήτου του υπ'αυτό μισθωμένου

χώρου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη στο μισθώμενο υπ'αυτού χώρο ή σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή γειτονικά αντικείμενα

που τυχόν θα προξενηθούν σ'αυτόν άμεσα από τη μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που συνέβη στα δια του παρόντος Ασφαλιστηρίου

ασφαλισμένα αντικείμενα και εφ'όσον θα συνυπάρχει αποζημιωτέα ασφαλιστική κάλυψη. 

Η ευθύνη των Ασφαλιστών από τον παρόντα ειδικό όρο σε καμία περίπτωση δε θα υπερβεί το ποσό που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17 - 025) - 

Καλύπτεται η υπό του Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές από καλυπτόμενο

από το παρόν κίνδυνο σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή γειτονικά αντικείμενα που τυχόν θα προξενηθούν σ'αυτά, άμεσα προερχόμενη 

από ζημιά στα δια του παρόντος Ασφαλιστηρίου ασφαλισμένα αντικείμενα και εφ'όσον θα συνυπάρχει αποζημιωτέα ασφαλιστική

ασφαλιστική κάλυψη.

Η ευθύνη των Ασφαλιστών από τον παρόντα ειδικό όρο σε καμία περίπτωση δε θα υπερβεί το ποσό που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (17 - 026) - 

Εφ'όσον η παρούσα ασφάλιση περιλαμβάνει το περιεχόμενο, καλύπτονται οι παρακάτω αναφερόμενοι κίνδυνοι, με την προϋπόθεση

ότι στο καθορισμένο ακίνητο όπου βρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσία έχει γίνει παραβίαση ή έχει προηγηθεί ή έχει επακολουθήσει

αποδεδειγμένα ληστεία, επίθεση ή βιαιοπραγία κατά του ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογενείας του ή του υπηρετικού

προσωπικού του με σκοπό την κλοπή. Ειδικότερα καλύπτονται :

1.  Κλοπή του συνόλου ή μέρους του ασφαλιζομένου περιεχομένου,

2.  Ζημιές που τυχόν προκληθούν στα ασφαλιζόμενα περιεχόμενα από τους κλέφτες κατά τη διάρκεια της κλοπής,

3.  Οποιαδήποτε ζημιά του ακινήτου που στεγάζει τα ασφαλιζόμενα περιεχόμενα προκαλούμενη από βίαιη είσοδο ή έξοδο σε

αυτό με σκοπό την κλοπή μέχρι του ποσού € 750,00 κατά περιστατικό,

4.  Ζημιές προκαλούμενες από κακόβουλη βλάβη του κλέφτη, δηλαδή ζημιές του κλέφτη που δεν έχουν άμεση σχέση με την 

κλοπή,

5.  Κλοπή πολύτιμων αντικειμένων που φυλάσσονται σε θυρίδα τράπεζας με ανώτατο όριο το ποσό των € 6.000,00

Εξαιρέσεις :

Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται για :

1.  κάθε έμμεση ή αποθετική ζημιά, ή στέρηση κέρδους, ή απώλεια τόκων που τυχόν προκύψουν από την απώλεια στα  

ασφαλιζομένων περιεχομένων ή στο κτίριο,

2.  περιουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο ή αυλή,

3.  κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συννενόηση με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ή του υπαλληλικού προσωπικού του.

4.  κλοπή που έγινε στην ασφαλιζόμενη κατοικία η οποία παρέμεινε ακατοίκητη περισσότερο απο 40 ημέρες εκτός εάν έχει 

ειδοποιηθεί προηγουμένως η ασφαλιστική εταιρία και έχει συμφωνήσει έγγραφα τη συνέχιση της κάλυψης, το δε σχετικό 

επασφάλιστρο έχει εισπραχθεί,

5.  Απαλλαγή 5% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300,00 για μόνιμες κατοικίες και 5% ελάχιστο το ποσό των 

€ 1.000,00 για τις εξοχικές κατοικίες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης.

Υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου σε περίπτωση κλοπής :

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς από κλοπή ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος :

-   Να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή.

-   Να καταθέση μήνυση κατ'αγνώστου ή ορισμένων προσώπων στις Αρμόδιες Αρχές της περιφέρειας του.

-   Να καταθέσει στην αστυνομία και στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή, με δικά του έξοδα, έγγραφη αναλυτική κατάσταση 

των κλαπέντων αντικειμένων καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, λαμβάνοντας υπ'όψιν την αξία τους κατά το χρόνο

που αυτά κλάπηκαν, καθώς επίσης και τις ζημιές που υπέστησαν το κτίριο ή τα υπόλοιπα περιεχόμενα συνεπεία της κλοπής,

-   Να κάνει όλες τις απαραίτητες δυνατές ενέργειες για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και την ολική ή μερική ανάκτηση των 

κλαπέντων αντικειμένων.

να προσκομίσει δε αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της Αστυνομίας.

-   Να θέσει στη διάθεση του εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή όλα τα παρασταστικά, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που

τυχόν ζητηθούν για να αποδειχτεί το βάσιμο της απαιτήσεως του.

Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δεν εκπληρώσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του ή υποβάλλει ψευδή στοιχεία

ζημιάς σχετικά με τις αξίες ή άλλο στοιχείο, χάνει τα δικαιώματα του προς αποζημίωση και καμία απαίτηση του δεν μπορεί να 

ικανοποιηθεί.

Προϋποθέσεις κάλυψης κλοπής:

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί μέτρα προστασίας, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλους τους χώρους και να είναι σε 

κατάσταση αμέσου και καλής λειτουργίας.  Σε αντίθετη περίπτωση, η κάλυψη κλοπής δεν παρέχεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (17 - 027)
 - 

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά συνέπεια κλοπής των ασφαλιζομένων αντικειμένων που βρίσκονται εντός του ασφαλιζόμενου

καταστήματος ή επιχείρησης, ώς αποτέλεσμα διάρρηξης, εισόδου του διαρρήκτη στο χώρο ή εξόδου από το χώρο, με δυναμικά

μέσα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στην είσοδο ή την έξοδο του χώρου ή και μετά από 

επίθεση ή χρήση βίας (ληστεία) υπό τον όρο ότι το κατάστημα ή επιχείρηση δεν παρέμεινε κλειστή άνω των 30 ημέρων.

Εξαιρέσεις :

Η Εταιρία δεν ευθύνεναι για :

1.  κάθε έμμεση ή αποθετική ζημιά, ή στέρηση κέρδους, ή απώλεια τόκων που τυχόν προκύψουν από την απώλεια στα  

ασφαλιζόμενα περιεχόμενα ή στο κτίριο,

3.  περιουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο ή αυλή,

5.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον 

πίνακα ασφάλισης.

Υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου σε περίπτωση κλοπής :

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς από κλοπή ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος :

-   Να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και την Εταιρία.

-   Να καταθέση μήνυση κατ'αγνώστου ή ορισμένων προσώπων στις Αρμόδιες Αρχές της περιφέρειας του.

-   Να καταθέσει στην αστυνομία και στην Εταιρία, με δικά του έξοδα, έγγραφη αναλυτική κατάσταση των κλαπέντων

αντικειμένων καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, λαμβάνοντας υπ'όψιν την αξία τους κατά το χρόνο που αυτά 

κλάπηκαν, καθώς επίσης και τις ζημιές που υπέστησαν το κτίριο ή τα υπόλοιπα περιεχόμενα συνεπεία της κλοπής, να 

-   Να κάνει όλες τις απαραίτητες δυνατές ενέργειες για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και την ολική ή μερική ανάκτηση των 

κλαπέντων αντικειμένων.

προσκομίσει δε αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της Αστυνομίας.

-   Να θέσει στη διάθεση της Εταιρίας όλα τα παρασταστικά, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν για

να αποδειχτεί το βάσιμο της απαιτήσεως του.

Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές προκαλούμενες από κακόβουλη βλάβη του κλέφτη στο ασφαλιζόμενο περιεχόμενο, δηλαδή 

ζημιές του κλέφτη που δεν έχουν άμεση σχέση με την κλοπή.

Πάσα τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο, μετά από παρέλευσιν 90 ημερών, από της ημερομηνίας καταγγελίας της

κλοπής εις την αστυνομική αρχή.

2.  κλοπή ή απόπειρα κλοπής που έγινε με τη χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή με τη χρήση αντικλειδιού.

4.  κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συννενόηση με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ή του υπαλληλικού προσωπικού ή

των συνεργατών του ασφαλιζομένου.

-   Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δεν εκπληρώσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του ή υποβάλλει ψευδή

στοιχεία ζημιάς σχετικά με τις αξίες ή άλλο στοιχείο, χάνει τα δικαιώματα του προς αποζημίωση και καμία απίτηση του

δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Προϋποθέσεις κάλυψης κλοπής:

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί μέτρα προστασίας, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλους τους χώρους και να είναι σε 

κατάσταση αμέσου και καλής λειτουργίας.  Σε αντίθετη περίπτωση, η κάλυψη κλοπής δεν παρέχεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (17 - 028) - 

Καλύπτεται η ολική απώλεια συνέπεια κλοπής των ασφαλιζομένων κουβουκλίων περιπτέρων, ως αποτέλεσμα διάρρηξης και με την  

προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στη βάση του περιπτέρου, υπό τον όρο ότι το περίπτερο δεν παρέμεινε

κλειστό άνω των 10 ημερών.

Εξαιρέσεις :

Η Εταιρία δεν ευθύνεναι για :

1.  κάθε έμμεση ή αποθετική ζημιά, ή στέρηση κέρδους, ή απώλεια τόκων που τυχόν προκύψουν από την απώλεια στα  

ασφαλιζόμενα περιεχόμενα ή στο κτίριο,

5.  Απαλλαγή 10% κάθε ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

Υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου σε περίπτωση κλοπής :

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς από κλοπή ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος :

-   Να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και την Εταιρία.

-   Να καταθέση μήνυση κατ'αγνώστου ή ορισμένων προσώπων στις Αρμόδιες Αρχές της περιφέρειας του.

-   Να καταθέσει στην αστυνομία και στην Εταιρία, με δικά του έξοδα, έγγραφη αναλυτική κατάσταση των κλαπέντων

αντικειμένων καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, λαμβάνοντας υπ'όψιν την αξία τους κατά το χρόνο που αυτά 

κλάπηκαν, καθώς επίσης και τις ζημιές που υπέστησαν το κτίριο ή τα υπόλοιπα περιεχόμενα συνεπεία της κλοπής, να 

-   Να κάνει όλες τις απαραίτητες δυνατές ενέργειες για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και την ολική ή μερική ανάκτηση των 

κλαπέντων αντικειμένων.

προσκομίσει δε αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της Αστυνομίας.

-   Να θέσει στη διάθεση της Εταιρίας όλα τα παρασταστικά, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν για

να αποδειχτεί το βάσιμο της απαιτήσεως του.

Πάσα τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο, μετά από παρέλευσιν 90 ημερών, από της ημερομηνίας καταγγελίας της

κλοπής εις την αστυνομική αρχή.

2.  μερική απώλεια ή ζημιά στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο.

3.  κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συννενόηση με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ή του υπαλληλικού προσωπικού ή

των συνεργατών του ασφαλιζομένου.

-   Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δεν εκπληρώσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του ή υποβάλλει ψευδή

στοιχεία ζημιάς σχετικά με τις αξίες ή άλλο στοιχείο, χάνει τα δικαιώματα του προς αποζημίωση και καμία απίτηση του

δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

στον πίνακα ασφάλισης.

Προϋποθέσεις κάλυψης κλοπής:

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί μέτρα προστασίας, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλους τους χώρους και να είναι σε 

κατάσταση αμέσου και καλής λειτουργίας.  Σε αντίθετη περίπτωση, η κάλυψη κλοπής δεν παρέχεται.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ (17 - 029) - 

Καλύπτονται ζημιές στο κτίριο άμεσα προερχόμενες από απόπειρα διάρρηξης με σκοπό την κλοπή των ασφαλιζομένων αντικειμένων

και με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης κατά περιστατικό και στο σύνολο για

όλη την περίοδο ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ (17 - 030) - 

Καλύπτονται τα έξοδα για την αποκομιδή συντριμμάτων, καθαρισμό χώρων καθώς και τα έξοδα κατεδαφίσεως που γίνονται εύλογα

από τον ασφαλιζόμενο συνέπεια ζημιάς που θα προέλθει από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο υπό τον όρο ότι το ανώτατο όριο

ευθύνης των Ασφαλιστών σε περίπτωση ζημιάς και για όλη την περίοδο ασφάλισης δε θα υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον 

πίνακα ασφάλισης κατά περιστατικό και στο σύνολο για όλη την περίοδο ασφάλισης.

Συμφωνείται ότι η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο για τους χώρους που ελέγχονται ή/και ασφαλίζονται από τον ασφαλιζόμενο και δεν 

ισχύει για παρακείμενες ή όμορες ιδιοκτησίες τρίτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ / ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (17 - 031)
 - 

Καλύπτονται οι ζημιές στους εξωτερικούς υαλοπίνακες του ασφαλιζομένου κτιρίου, από τυχαία και αιφνίδια θραύση

συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης εργασίας επανατοποθέτησης τους μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης

κατά περιστατικό και στο σύνολο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

Εξαιρέσεις :

1.  Το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών επί των υαλοπινάκων.

5.  Επιφανειακές ζημιές όπως χαράξεις, γραμμώσεις, βάψιμο κλπ.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή αποδεικνύεται από τα κομμάτια των σπασμένων υαλοπινάκων που διασώθηκαν, τα 

κρύσταλλα θεωρούνται ως απλά κρύσταλλα συνηθισμένης διαφάνειας και πάχους.

2.  Οι ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη τοποθέτηση.

3.  Οι ζημιές στους εξωτερικούς υαλοπίνακες του ασφαλιζομένου κτιρίου το οποίο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

για περισσότερο απο 45 συνεχόμενες ημέρες.

6.  Οι ζημιές που προκαλούνται στους υαλοπίνακες πρίν ή κατά την τοποθέτηση τους, ή κατά τη μεταφορά τους, ή κατά την

εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, τα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες.

7.  Ζημιά ή βλάβη των πλαισίων ή τα έξοδα για τη μετατόπιση ή επανεγκατάσταση πλαισίων.

4.  Απαλλαγή € 150,00 κατά περιστατικό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (17 - 032)
 - 

Δηλούται και συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τις αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τα 

έξοδα Δημοσίων Αρχών που ο Ασφαλιζόμενος υποχρεώθηκε αναγκαστικά να καταβάλλει για την αποκατάσταση ζημιάς σε 

ασφαλισμένη περιουσία που είναι αποζημιωτέα από το παρόν ασφαλιστήριο. Δηλούται και συμφωνείται ότι το πληρωτέο ποσό 

Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης κατά 

περιστατικό και στο σύνολο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

σχετικά με αυτές τις αμοιβές δε θα περιλαμβάνει έξοδα που έγιναν σε σχέση με την προετοιμασία της απαίτησης του Ασφαλιζομένου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (17 - 033) - 

Η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει το επιπλέον κόστος για την αποκατάσταση της καταστραφείσας ή

ζημιωθείσας περιουσίας που ασφαλίζεται από το παρόν και που θα προκύψει αποκλειστικά και μόνο από την ανάγκη συμμόρφωσης

προς πολεοδομικούς ή άλλους κανονισμούς, νομοθεσία ή διατάξεις οποιασδήποτε Δημοτικής ή Νομικής Αρχής υπό την 

προϋπόθεση ότι :

Εξαιρέσεις :

1.  Το πραγματοποιηθέν κόστος προς συμμόρφωση οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω διατάξεων, κανονισμών κλπ και που προέρχεται:

1.1. οποιοδήποτε κόστος για αποκατάσταση απώλειας ή ζημιάς προγενέστερης της παρούσας ασφάλισης,

1.2. απώλεια ή ζημιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση,

1.3. κόστος το οποίο έχει οριστεί προγενέστερα της απώλειας ή ζημιάς

Το ποσό αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα επέκταση δε θα περιλαμβάνει :

Προϋποθέσεις :

1.  Η εργασία αποκατάστασης πρεπει να αρχίσει και να τελειώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών

από την ημερομηνία απώλειας ή ζημιάς

2.  Το ποσό αποζημίωσης δε δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης.

από:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17 - 034)
 - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με το παρόν), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται και 

καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο / Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, που προέρχεται άμεσα από αιφνίδια 

καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

Προϋποθέσεις :

Η παρούσα κάλυψη ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι :

 πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο, αμέσως όταν αυτός λάβει σχετική γνώση.

 ή μετατροπή ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή κατεδάφιση ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωματουργική εργασία που 

α) ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση

β) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει.

Ειδικές Εξαιρέσεις :

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο ζημιές :

1. Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράκτες και περιφράξεις εκτός εάν η ζημιά έχει επηρρεάσει και την ίδια την ασφαλισμένη 

   οικοδομή ή την οικοδομή στην οποία στεγάζονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα.

2. Που προκαλούνται από το φυσιολογικό κατακάθισμα των νέων κατασκευών λόγω του βάρους αυτών.

3. Που προκαλούνται από την εγκατάσταση, κατακάθιση, μετακίνηση ή επιχωμάτωση τεχνητού εδάφους.

4. Που προκαλούνται από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών.

5. Που προκαλούνται από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρήση ελαττωματικών υλικών.

6. Που προκαλούνται από πυρκαγιά, υπόγειο πύρ, έκρηξη, σεισμό ή διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, εγκατάσταση ή 

7. Των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της παρούσας ασφάλισης.

8. Που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω κατασκευής ή της κατεδάφισης, της μετατροπής ή της επισκευής

    υπάρχουσας κατασκευής, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζομένου.

9. Που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης/

Απαλλαγές :

Για κάθε ζημιά ορίζεται η απαλλαγή που αναφέρεται στο σώμα του ασφαλιστηρίου.

    σωλήνα.

    Ασφαλισμένου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (17 - 035) - 

Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προκαλούνται άμεσα από ΣΕΙΣΜΟ και/ή ΚΛΟΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ,

ή/και τυχόν ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ.

Εξαιρέσεις :

1.  Ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσης ασφάλισης

καταπονήσεις και/ή ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο, ή ζημιές που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευαστεί μεν, αλλά όχι

σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί.

2.  Ζημιές, που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα του 

3.  Ζημιές σε ασφαλισμένα κτίρια ή ασφαλιζόμενα αντικείμενα που βρίσκονται εντός κτιρίων κατασκευής προ του 1960-εκτός 

εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ή σε κτίσματα κύρια ή/και βοηθητικά δίχως νόμιμη άδεια κατασκευής ή/και εάν η μελέτη 

4.  Ζημιές από απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά.

Προϋποθέσεις :

1.  Ο ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για να

διατηρήσει το κτίριο και/ή το περιεχόμενο, σε καλή κατάσταση και συντήρηση.

Εφ'όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη ζημιάς, εάν οποιοδήποτε

ελάττωμα παρουσιαστεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

ασφαλισμένου κτιρίου.

και ανέγερση του ασφαλισμένου κτιρίου δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το έτος 

Απαλλαγή :

Η παρούσα ασφάλιση, υπόκειται σε απαλλαγή, όπως αυτή ορίζεται στο ασφαλιστήριο και η εταιρεία ευθύνεται μόνο για το

ποσό της ζημιάς που υπερβαίνει αυτή την απαλλαγή.

κατασκευής τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (17 - 036) - 

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου

του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), σε περίπτωση που κτίρια ή περιεχόμενα

(εξαιρουμένων των εμπορευμάτων) ασφαλισμένα με τον παρόν Ασφαλιστήριο, καταστραφούν ή ζημιωθούν, η βάση επί της οποίας θα 

υπολογισθεί η καταβλητέα αποζημίωση για καθένα από τα παραπάνω αντικείμενα του Ασφαλιστηρίου, θα είναι το κόστος για την

αντικατάσταση ή αποκατάσταση στον ίδιο χώρο περιουσίας του ίδιου είδους, αλλά όχι καλύτερης ή εκτενέστερης από την 

ασφαλισμένη περιουσία, σαν καινούργια, υπό τις παρακάτω ειδικές προϋποθέσεις :

Ειδικές Προϋποθέσεις :

1.  Οι εργασίες αντικατάστασης ή αποκατάστασης (οι οποίες μπορούν να γίνουν σε άλλο χώρο και με οποιοδήποτε τρόπο ταιριάζει

στις ανάγκες του Ασφαλισμένου υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη των Ασφαλιστών δε θα αυξηθεί εξ'αιτίας αυτού) πρέπει να 

ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν με εύλογη σπουδή και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών μετά την  

καταστροφή ή ζημιά, ή εντός της περαιτέρω προθεσμίας που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής δύναται (εντός των 12 αυτών

μηνών) εγγράφως να παραχωρήσει. Διαφορετικά ουδεμία πληρωμή δε θα γίνει πέραν του ποσού που θα ήταν πληρωτέο από το 

2.  Εώς ότου γίνει από τον Ασφαλισμένο η δαπάνη για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση της καταστραφείσας ή ζημιωθείσας

περιουσίας οι Ασφαλιστές δε θα ευθύνονται για καμία πληρωμή πέραν του ποσού που θα ήταν πληρωτέο από το Ασφαλιστήριο

εάν αυτός ο ειδικός όρος δεν είχε ενσωματωθεί.

Ασφαλιστήριο εάν αυτός ο ειδικός όρος δεν είχε ενσωματωθεί.

3.  Εάν κατά το χρόνο της αντικατάστασης ή αποκατάστασης, το ποσό που αντιπροσωπεύει το κόστος που θα απαιτήτο για την

αντικατάσταση ή αποκατάσταση εάν το σύνολο της ασφαλιζομένης περιουσίας είχε καταστραφεί, υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό

ο Ασφαλιζόμενος θα θεωρείται ασφαλιστής του ευαυτού του για το υπερβάλλον και επομένως θα υφίσταται ανάλογο μέρος της 

επ'αυτής κατά την έναρξη της καταστροφής ή ζημιάς από οποιοδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο με αυτό το Ασφαλιστήριο, τότε

απώλειας. Κάθε αντικείμενο του Ασφαλιστηρίου (εάν πέραν του ενός) στο οποίο εφαρμόζεται ο ειδικός όρος αυτός, θα υπόκειται  

ξεχωριστά στην υπόθεση αυτή.

4.  Ο ειδικός όρος αυτός θα είναι άνευ ισχύος ή αποτελέσματος εάν :

4.1. Ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει να ειδοποιήσει τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή εντός 6 μηνών απο την ημερομηνία της 

καταστροφής ή ζημιάς, ή εντός της περαιτέρω προθεσμίας που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής δύναται εγγράφως να

παραχωρήσει, για την πρόθεση του να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει την καταστραφείσα ή ζημιωθείσα περιουσία.

4.2. Ο Ασφαλιζόμενος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει την καταστραφείσα ή ζημιωθείσα περιουσία

στον ίδιο ή άλλο χώρο.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΞΟΜΕΙΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ (17 - 037)
 - 

1. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Δηλούται και συνομολογείται ότι η, δια του παρόντος συμβολαίου και των σχετικών αυτώ τροποποιήσεων δια προσθέτων πράξεων,

συναπτόμενη ασφάλισης, τελεί υπό τους όρους, τας αιρέσεις και τας εξαιρέσεις των Γενικών Εντύπων Όρων αυτού, αίτινες άπαντες

παραμένου εν ισχύι καθ'όλην την έκτασιν αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητώς δια των ειδικών όρων του παρόντος.

2. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ :

Η ασφαλιζόμενη επωνυμία υποχρεούται το βραδύτερον μέχρι της 15ης εκάστου επομένου μηνός να υποβάλλει μηνιαίαν δήλωσιν των

κατά τον προηγούμενο μήνα εναποθηκευθέντων εμπορευμάτων κεχωρισμένως, δι'εκάστην των ησφαλισμένων αποθηκών. Αι δηλώσεις

αυτές εξάγονται εκ των ειδικών δι'εκάστην των ησφαλισμένων αποθηκών κρατουμένων βιβλίων κινήσεως των εισερχομένων και

εξερχομένων εμπορευμάτων, τα οποία κρατούνται πάντοτε εις την διάθεσιν της Εταιρείας. Εις τας μηνιαίας αυτάς δηλώσεις η

ησφαλισμένη επωνυμία θ'αναφέρει την δι'εκάστην ημέραν ποσότητα και αντίστοιχον αξίαν των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων, ο 

μέσος Δε μηνιαίος όρος της ησφαλισμένης αξίας ο εξαγόμενος δια της διαιρέσεως του συνόλου της αξίας των μερησίων αξιών δια του

αριθμού των ημερών αποτελεί το ασφαλιζόμενον ποσόν κατά τον μήνα τούτον, επί του οποίου υπολογίζονται τα ασφάλιστρα.

Η ασφαλιζόμενη επωνυμία εις καμμίαν περίπτωσιν δεν επιτρέπεται να δηλώσει αξίαν ή ποσότητα ολιγωτέρα της πραγματικής, τα Δε 

ασφάλιστρα, θα υπολογίζονται επί της κατά των ανωτέρω δηλωθησομένης αξίας μέχρι του ανωτάτου ορίου του καθορισθέντος  

δι'έκαστον κίνδυνον ως ανωτέρω. 

Επίσης υποχρεούται να διαφυλάττει τα βιβλία της κινήσεως των εμπορευμάτων τουλάχιστον ένα έτος μετά την εξάντλησιν των.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΩΝ :

Προς την Ασφαλιστικήν Εταιρείαν υποχρεούται η ασφαλιζομένη επωνυμία να καταβάλη προκαταβολικώς, άμα τη ενάρξει της

παρούσης ασφάλειας, το 75% των προϋπολογιζομένων ασφαλίστρων. Αφ'ετέρου Δε καθ'έκαστον μήνα βάσει των δηλουμένων εις τας 

μηνιαίας δηλώσεις αξιών, εξευρίσκεται το μηνιαίον δεδουλέυμένον ποσόν ασφαλίστρον, όπερ ισούται με το γινόμενο των εν λόγω

αξιών προς το 1/12 των ετησίων ποσοστών ασφαλίστρων των σημειουμένων έναντι εκάστης αποθηκεύσεως, ηυξημένον τουλάχιστον

κατά 10%. Τα κατά τον τρόπον αυτόν κατά μήνα προκύπτοντα κονδύλια των καθαρών ασφαλίστρων φέρονται σε χρέωση του  

ασφαλιζομένου ευθύς Δε ως εξαντληθούν τα προκαταβληθέντα ασφάλιστρα, η η ασφαλιζόμενη επωνυμία θα καταβάλλει κανονικώς

και εις το τέλος εκάστου μηνός τα δια τον μήναν τούτον οφειλόμενα ασφάλιστρα, τα οποία θα καθορίζονται δια των μηνιαίων δηλώσεων 

ως άνω. Εις περίπτωσιν καθ'ην το άθροισμα των ώς άνω κονδυλίων είναι μικρότερο της προκαταβολής, η προκύπτουσα διαφορά 

επιστρέφεται κατά την λήξιν της ασφάλειας. Εν πάσει περιπτώσει το ήμισυ της ως άνω προκαταβολής παραμένει σε όφελος της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας.

4. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ :

(α) Δια του παρόντος ασφαλιστηρίου καλύπτεται, εφ' όλων των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων, ποσόν ουχί ανωτέρω των 

ΕΥΡΩ ........................................η Δε ευθύνη της Εταιρείας ουδέποτε δύναται να είναι ανωτέρα του αναφερομένου εν τω παρόντι

ανωτάτου ορίου. Δύναται όμως η ασφαλιζομένη επωνυμία κατά την διάρκεια του παρόντος συμβολαίου, να ζητήσει αύξησιν του

ανωτέρω ασφαλισθέντος ορίου ΕΥΡΩ...........................είναι Δε υποχρεωμένη προ πάσης μεταβολής του ανωτέρου ορίου ή άλλης

προσθήκης ή τροποποιήσεως ν' ειδοποιήσει την ασφαλίστριαν εταιρείαν και να λάβει την έγγραφον συγκατάθεση της.

(β) Η Ασφαλιζομένη επωνυμία δύναται να μεταφέρει εκ μίας αποθηκεύσεως εις ετέραν, ήτοι εκ του ενός εις το έτερον των 

ασφαλιζομένων ως άνω κινδύνων, ποσότητα των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων, μέχρι του αρχικώς δηλωθέντος ή κατά την  

προηγούμενην παράγραφον αυξομειωθέντος ανωτάτου ορίου.

5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ :

Ο διακανονισμός ζημιάς εν περιπτώσει πυρκαιάς, θα βασίζεται επί των εμπορευμάτων άτινα κατά την ημέρα της πυρκαιάς

ευρίσκονται εις τον καέντα χώρον, εξευρισκομένων βάσει της τελευταίας δηλώσεως της κινήσεως υπό του ασφαλιζομένου και των 

μετά ταύτην ημερών διακιολογομένων δια των βιβλίων της ασφαλιζομένης επωνυμίας των τηρουμένων δια την κίνησιν των 

ασφαλιζομένων εμπορευμάτων.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν δεσμεύεται απο την ανωτέρω δήλωσιν κινήσεως παρά του ασφαλιζομένου, διατηρούσα το δικαίωμα

ν'αποδείξει την ανακρίβειας αυτής.

Εν περιπτώσει καθ'ην ήθελε εξακριβωθεί ότι εν ταις ασφαλιζομέναις αποθήκες περιείχοντο κατά την ημέραν της πυρκαιάς,  

εμπορεύματα αξίας ανωτέρας από τους δι'αυτάς καθορισμένου ανωτάτου ορίου, η ασφαλιζομένη επωνυμία θεωρείται 

συνασφαλίστρια δια το υπερβάλλον.

ΟΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ  :

Η παρούσα δηλωτική ασφάλισις γενομένη υπό τας προϋποθέσεις του Τιμολογίου Πυρός, αποτελεί συμπλήρωμα ασφαλιστηρίου

σταθερού ποσού.

Κατά την επέλευσιν του κινδύνου ο διακανονισμός της αποζημιώσεως της ασφαλίσεως σταθερού ποσού θα γίνει λαμβανομένου

υπ'όψιν ως βάσεως του συνόλου του δια της ασφαλίσεως ταύτης καλυπτομένου ποσού και του δια της τελευταίας δηλώσεως του

ησφαλισμένου δηλωθέντος ποσού της δηλωτικής ασφαλίσεως. Κατά την επέλευσιν του κινδύνου η συμμετοχή του δηλωτικού θα 

υπολογίζεται μετά την κάλυψη του ποσού της ασφαλίσεως σταθερού ποσού, βάσει της τελευταίας δηλώσεως της κινήσεως και των 

μετά ταύτην ημερών, δικαιολογουμένων δια των βιβλίων της ασφαλιζομένης επιχειρήσεως, των τηρουμένων δια την κίνηση των 

ασφαλιζομένων εμπορευμάτων. Κατ'όπιν εφαρμογής εφ'όσον συντρέχει περίπτωσις του αναλογικού κανόνος του άρθρου 198 του 

Εμπορικού Νόμου, αποζημίωσης κατανέμεται μεταξύ ασφαλίσεως σταθερού ποσού και δηλωτικής ασφαλίσεως κατ'αναλογίαν των 
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οικείων καλύψεων αυτών.

Κατά τροποποίησιν τον τυχόν αντιθέτων γενικών και ειδικών όρων του παρόντος, συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι τα

υπό τους ως άνω όρους καλυπτόμενα ποσά επί αποθεμάτων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να μεταφέρονται εν περιπτώσει ζημίας 

εις τα λοιπά άρθρα του ασφαλιστηρίου.

ΟΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗ (17 - 039)
 - 

Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος συμβολαίου, επεκτείνεται

και καλύπτει (μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης) ζημιές ή βλάβες στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα ή πρώτες

ύλες τα οποία ευρίσκονται εντός ψυγείων συνεπεία ποιοτικής αλλοίωσης προξενούμενη από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας 

των ψυκτικών μηχανημάτων που οφείλεται σε :

1.  Επέλευση οποιουδήποτε κινδύνου καλυπτομένου με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2.  Τυχαίας και ξαφνικής διακοπής της παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ η οποία πιστοποιείται στο αρχικό σημείο εισόδου

της παροχής στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις και η οποία συμβαίνει σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από τις ασφαλιζόμενες 

εγκατατάσεις και διαρκεί πλέον των 24 συνεχών ορών.

Εξαιρέσεις :

1.  Εξαιρείται της κάλυψης ζημιά που προκαλείται από μηχανική βλάβη των ψυκτικών μηχανημάτων ή από απεργία του προσωπικού

της ΔΕΗ , ή από ηθελημένη κατακράτηση της παροχής του Ηλεκτρικού Ρεύματος εκ μέρους της ΔΕΗ ή του προσωπικού της,

τμήμα των εγκαταστάσεων.

εκτός και αν μία τέτοια ενέργεια υπαγορεύεται με μόνο σκοπό την προστασία ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας, ή οποιοδήποτε
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Η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται έτσι ώστε να καλύπτονται ζημιές από κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός εξαιρουμένων των

ζημιών :

1.  Από κάθε μία

1.1. από τις παρεχόμενες καλύψεις

1.2. από τις αιτίες που εξαιρούνται ρητά από τις παρεχόμενες καλύψεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 

καλύψεων.

2.  Σε κάθε περιουσιακό στοιχείο προκαλουμένων από

2.1. δική του ελαττωματική ή ελλειπή κατασκευή ή υλικά,

2.2. έμφυτο, ηθελημένα κρυφό ελάττωμα που επιφέρει σταδιακή επιδείνωση και φθορά,

2.3. ελάττωμα ή ατέλεια που προέκυψε από εσφαλμένο ή ελλιπή λειτουργικό χειρισμό από τον ασφαλιζόμενο ή κάποιον από τους

υπαλλήλους του.

αλλά δεν εξαιρείται επακόλουθη βλάβη η οποία προκλήθηκε από αιτία που δεν εξαιρείται με άλλο τρόπο.

3.  Προκαλουμένων από 

3.1. διάβρωση, σκουριά, υγρή ή ξηρή σήψη, ελάττωση βάρους και όγκου, εξάτμιση, απώλεια βάρους, υγρασία, ξηρασία, γδάρσιμο,

ζωύφια ή έντομα,

3.2. μεταβολή στη θερμοκρασία, χρώμα, γεύση ή άρωμα, υφή ή φινίρισμα,

3.3. διάρρηξη αρθρώσεων, κακές κολλήσεις, ρήξη, θραύση, κατάρρευση ή υπερθέρμανση των λεβητών, εξοικονομητών, 

υπερθερμαντήρων, αντλιών πίεσης ή κάθε φάσματος, σωληνώσεων ατμού ή τροφοδοσίας οι οποίες χρησιμοποιούνται 

στις συνδέσεις,

3.4. μηχανική ή ηλεκτρική διακοπή ή απορύθμιση που προκαλείται στη συγκεκριμένη συσκευή από την οποία προέρχεται η

διακοπή ή απορύθμιση,

αλλά δεν εξαιρείται :

 -   ζημιά η οποία είναι αποτέλεσμα άλλης ζημιάς και δεν εξαιρείται με άλλο τρόπο,

 -   επακόλουθη ζημιά η οποία είναι αποτέλεσμα αιτίας που δεν εξαιρείται με άλλο τρόπο.

4.  Προκαλουμένων από :

4.1. μόλυνση ή μετάδοση μόλυνσης,

4.2. πράξεις απάτης ή κακοήθειας,

4.3. ανεξήγητη εξαφάνιση ή έλλειψη αποθεμάτων, κακή τοποθέτηση ή μετάδοση πληροφοριών.

5.  Σε

5.1. ένα κτίριο ή κατασκευή που προκλήθηκε από κατάρρευση του ή ρήξη,

5.2. κινητή περιουσία στον υπαίθριο περιφραγμένο χώρο ή εισόδους περιφράξεων, από άνεμο, βροχή, χαλάζι, χιονόνερο, χιόνι,

πλημμύρα ή σκόνη,

5.3. ιδιοκτησία η οποία είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής, τρόπου συσκευασίας, ελέγχου, παραγγελία, διάθεσης, ή 

επισκευής. 

6.  Σε

6.1. ιδιοκτησία που μεταφέρεται,

6.2. χρήματα και χρεώγραφα κάθε περιγραφής,

6.3. οχήματα με άδεια οδικής κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων τους, αυτοκινούμενα οχήματα, 

ρυμουλκούμενα οχήματα, σιδηροδρομικά οχήματα, τροχαία υλικά, θαλάσσια σκάφη ή αεροσκάφη,

6.4. ιδιοκτησία ή κατασκευές κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης ή ανέγερσης, και υλικά ή προμήθειες σε σχέση με την περιουσία

κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή ανέγερσης.

ΟΡΟΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ(17 - 040) - 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ (17 - 041)
 - 

Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν (βάση τιμολογίων) από τον Ασφαλιζόμενο συνέπεια αναγκαστικής 

μεταστέγασης σε άλλες εγκαταστάσεις, λόγω ζημιάς στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που θα προέλθει από καλυπτόμενο από το παρόν

κίνδυνο και η οποία θα καταστήσει τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα μη λειτουργήσιμες, μέχρι του ορίου που

αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης και μέχρι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της ζημιάς.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ (17 - 042) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστων προς αποζημίωση για όλη την περίοδο ασφάλισης και

συνέπεια επέλευσης ενός η περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, δε μπορεί να υπερβει το συνολικά ασφαλιζόμενο ποσό

ήτοι : ΕΥΡΩ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ Α' ΚΙΝΔΥΝΟ (17 - 044) - 

Οι καλύψεις που παρέχονται σε Α' ζημιά ή σε Α' κίνδυνο ισχύουν χωρίς την εφαρμογή του αναλογικού όρου, όπως αυτός ορίζεται

με το άρθρο 198 του Εμπορικού Νόμου κατά το οποίο :

"Εάν η κατά των Ζημιών καλύπτει μέρος μόνον της αξίας του ασφαλισθέντος πράγματος, ο ησφαλισμένος υφίσταται ανάλογον μέρος

των Ζημιών ή Απωλειών."

Δηλώνεται και Συμφωνείται ότι οι καλύψεις που παρέχονται σε Α' Ζημιά ή σε Α' Κίνδυνο, ισχύουν χωρίς την εφαρμογή του αναλογικού

για τη συνασφάλιση όρου σε περίπτωση επέλευσης τους.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (17 - 045) - 

καλυπτόμενο από το Ασφαλιστήριο κίνδυνο, οι οποίες γίνονται με σκοπό τη συνέχιση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 

Καλύπτονται οι δαπάνες τις οποίες αναγκαία και εύλογα θα υποστεί  ο Ασφαλιζόμενος, συνέπεια ζημιάς στις εγκαταστάσεις από

περιόδου αποζημιώσεως (περιλαμβανομένου του προσθέτου κόστους που γίνεται για ν'αποκτήσει οποιαδήποτε αναγκαία προσωρινή

εγκατάσταση, των εξόδων μετακόμισης προς και από αυτήν την εγκατάσταση και εξόδων σχετικών με την ενοικίαση αυτή, αύξηση

ενοικίου, υπερωρίες και αμοιβές πρόσθετου προσωπικού) πληρωμές για κάθε αναγκαία πρόσθετη εργασία υπαλλήλου, τις νομικές και

άλλες δαπάνες και έξοδα σχετικά με την αντικατάσταση τίτλων, εγγράφων, βιβλίων (εξαιρούνται τυπωμένα βιβλία), σχεδίων, χαρτιών 
και γραπτών οποιασδήποτε μορφή

Περίοδος Αποζημίωσης : Η περίοδος που αρχίζει με την επέλευση της ζημιάς και που τελειώνει όχι αργότερα από τη μέγιστη

περίοδο αποζημιώσεως μετά την επέλευση και κατά τη διάρκεια της οποίας η δραστηριότητα του ασφαλιζομένου θα επηρεάζεται

συνέπεια της ζημιάς.

Κεφάλαιο Πρόσθετων Δαπανών : όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο

Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης : όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (17 - 046) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο ασφαλιζόμενος δε θα θεωρείται συνασφαλιστής εάν κατά το χρόνο της ζημιάς η αξία των

του ποσοστού.

υπερβάλλον είναι ανώτερο από το αναφερόμενο ποσοστό, τότε ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον αυτού 

ασφαλιζομένων αντικειμένων, υπερβαίνει τις ασφαλιζόμενες αξίες κατά το ποσοστό που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Εάν το 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ (17 - 047) - 

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων, που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της ταμειακής μηχανής του ασφαλιζομένου καταστήματος

ή εντός του ταμείου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, συνέπεια ληστείας, δηλαδή απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας

του ασφαλιζομένου ή Λήπτη της ασφάλισης ή των υπαλλήλων του, εντός του ασφαλιζομένου καταστήματος ή επιχειρήσεως μέχρι του 

ποσού που αναγράφεται στο σώμα του ασφαλιστηρίου κατά περιστατικό και στο σύνολο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

Για το σκοπό της παρούσας κάλυψης η έννοια χρήματα αφορά μόνο μετρητά δηλαδή κέρματα και χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία.

Εξαιρέσεις :
Εξαιρείται της κάλυψης ληστεία που έγινε από ή σε συννενόηση με οποιοδήποτε συνέταιρο, υπάλληλο ή συγγενή του ασφαλιζομένου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ/ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ(17 - 048)

 - 

Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για κάθε ζημιά (του χρηματοκιβωτίου ή της ταμειακής μηχανής) ή απώλεια χρημάτων, επιταγών, 

α) Κλοπής μετά από διάρρήξη σε ώρες μη λειτουργίας της επιχείρησης, ρητά μόνο εφόσον φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο.

β) Ληστείας (με χρήση όπλου ή απειλή όπλου, ή με χρήση βίας ή απειλής η οποία μπορεί να αποδειχθεί), σε ώρες λειτουργίας της 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ του Ασφαλιστή κατά περίπτωση και ετησίως, τα ποσά που αναφέρονται στο σώμα του ασφαλιστηρίου:

α) Εντός χρηματοκιβωτίου (συνέπεια διαρρήξεως ή ληστείας) &

β) Ληστείας (hold-up) ταμείου και κλοπή χρημάτων από την ταμειακή μηχανή.

α) Το Χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να είναι πακτωμένο σε χώρο μη εμφανή, να είναι πάντοτε κλειδωμένο και τα κλειδιά να 

β) Ταμείο, νοείται η ταμειακή μηχανή ή το μεταλλικό κυτίο, το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται σε μη εμφανές σημείο του 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :

γ) Προκειμένου περί κλοπής ή απώλειας μεταχρονολογημένων επιταγών από το χρηματοκιβώτιο με διάρρηξη ή ληστεία από το 

δ) Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των χρημάτων.

 - Να δηλώσει το συμβάν άμεσα στις Αστυνομικές Αρχές.

 - Να υποβάλει γραπτή αναγγελία του συμβάντος δήλωση στον Ασφαλιστή άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών.

 - Να διατηρεί όλα τα νόμιμα αναγκαία παραστατικά για την απόδειξη ύπαρξης των απολεσθέντων/ζημιωθέντων περιουσιακών

   στοιχείων, τα οποία θα υποβάλει στην Εταιρεία εφόσον του ζητηθούν.

γραμματίων, αντιγράφων πώλησης μέσω πιστωτικών καρτών συνεπεία:

επιχειρήσης.

φυλάσσονται πάντα προσωπικά από τον Ασφαλιζόμενο ή υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης, εκτός του χώρου που βρίσκεται το

Χρηματοκιβώτιο.

ασφαλιζομένου χώρου και να διατηρείται πάντοτε κλειδωμένο.

ταμείο ή το χρηματοκιβώτιο, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει το αργότερο εντός 48 ωρών να φροντίσει μέσω του εκδότη των απωλεσθεισών

επιταγών να ειδοποιήσει την Τράπεζα για την απώλεια τους.

Ο Ασφαλιζόμενος, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο εκτός του χρηματοκιβωτίου, στο οποίο να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία

των επιταγών (Τράπεζα, Αριθμός, ποσό κλπ).

Καταβολή αποζημίωσης για επιταγές, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι επιταγές εξαργυρωθούν δολίως από την Τράπεζα, 

διαφορετικά καλύπτονται μόνο τα έξοδα ακύρωσης και αντικατάστασης των επιταγών που εκλάπησαν.

    Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, θα πρέπει να πράξει τα κάτωθι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (17 - 049) - 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ του Ασφαλιστή κατά περίπτωση και ετησίως: Ως αναφέρεται στο σώμα του ασφαλιστηρίου.

1.  ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ο Ασφαλιστής κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και σύμφωνα με τους ανωτέρω και περαιτέρω καθοριζόμενους όρους,

διατάξεις και εξαιρέσεις, αναλαμβάνει να καταβάλει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλιζόμενο ή να αποκαθιστά, κάθε ποσό 

χρημάτων που ανήκει σ'αυτόν και το οποίο απωλέσθη, με την προϋπόθεση ότι η απώλεια αυτή έγινε κατά τη μεταφορά που 

εκτελέστηκε αποκλειστικά από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του, μέσα στα 

γεωγραφικά όρια που καθορίζονται στις σημειώσεις του παρόντος και οφείλεται σε ληστεία ή οδικό ατύχημα.

2.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

 -  Οι εκπρόσωποι της ασφαλιζομένης επιχείρησης και/ή οι υπάλληλοι, που θα πραγματοποιούν τις μεταφορές χρημάτων δε θα 

πρέπει να έχουν φυσικά (εμφανή σωματική αναπηρία) ή νοητικά ελαττώματα και θα πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

Η ηλικία των υπαλλήλων αυτών θα πρέπει να είναι από 21 εώς 60 ετών.

 -  Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερή στοιχεία των μεταφορών χρημάτων και να τις

καταχωρεί σε ειδικό για το σκοπό βιβλίο (μητρώο).

 -  Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων, τα χρήματα θα βρίσκονται πάντα στη φυσική κατοχή του προσώπου, που θα

διενεργεί τη μεταφορά, μέσα σε φάκελο ή τσάντα και σύμφωνα με τις συνθήκες που αναφέρονται στο σώμα του ασφαλιστηρίου.

3.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ο Ασφαλιστής δε θα αποζημιώσει τον Ασφαλιζόμενο ή το δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τα παρακάτω :

Από την απιστία των υπαλλήλων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλιζομένου.

 -  ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 -  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ

Από επακόλουθη ζημιά κάθε φύσης.

 -  ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ

Από ελλείματα οφειλόμενα σε λάθη και / ή παραλείψεις και / ή δόλο του μεταφέροντος.

 -  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεταφορές χρημάτων που γίνονται με δίκυκλο, μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικές υπεραστικές συγκοινωνίες), εκτός αν 

συμφωνηθεί ιδιαίτερα και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος.

 -  ΑΦΥΛΑΚΤΟ ΟΧΗΜΑ

Απώλειες από αφύλακτο όχημα

 -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μεταφορές χρημάτων που γίνονται από εταιρείες Security, Courier, Επαγγελματίες Μεταφορείς Χρημάτων.

 -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Δε θα καταβάλλεται Ασφάλισμα για οποιαδήποτε ζημιά, εάν οι υπάλληλοι του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζομένου, που

εκτελούν μεταφορές χρημάτων διώκονται ή έχουν δικαστεί για οικονομικά αδικήματα.

 -  ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, καθίζηση, κατολίσθηση ή άλλης βίαιης 

φυσικής αναταραχής ή βίαιου ατμοσφαιρικού φαινομένου όπως καταιγίδα, τυφώνα, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή

οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων.

 -  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια τυχούσας διανυκτέρευσης του διενεργούντος τη μεταφορά "Χρημάτων",

εκτός αν αυτό έχει δηλωθεί και συμφωνηθεί από τον Ασφαλιστή.

 -  Προκειμένου περί μεταχρονολογημένων επιταγών ο ασφαλιζόμενος οφείλει το αργότερο αντός 48 ωρών να φροντίσει μέσω του 

εκδότη των απολεσθέντων επιταγών, να ειδοποιηθεί η τράπεζα περί της απώλειας τους.

 -  Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε επιταγής (τράπεζα,

αριθμό, ποσό κλπ.)

 -  Δηλούται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση κλοπής των επιταγών, οι ασφαλιστλες θα καταβάλουν αποζημίωση μόνο εφ'όσον 

αυτές εξαργυρωθούν.

 -  Καλύπτονται τα έφοδα επανέκδοσης κλαπέντων επιταγών εφ'όσον δεν εξαργυρωθούν.

Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται :

 -  Να δηλώσει τούτο άμεσα στις αστυνομικές αρχές.

 -  Να υποβάλει γραπτή περί τούτου δήλωση στον Ασφαλιστή εντός 8 ημερών από το συμβάν.

 - Να διατηρεί όλα τα νόμιμα αναγκαία παραστατικά για την απόδειξη ύπαρξης των απολεσθέντων/ζημιωθέντων αντικειμένων, τα

   οποία θα υποβάλει στην Εταιρεία, εφόσον του ζητηθούν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (17 - 052) - 

όλη την αξία των έργων που έπαθαν ζημιά, αλλά μόνο την αξία των τόμων ή τμημάτων των έργων που καταστράφηκαν, λαμβάνοντας 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, η εταιρεία ΔΕΝ θα αποζημιώσει

ως βάση την τιμή της σύνθεσης (σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε πια αυτή), του χαρτιού και του τραβήγματος των τόμων αυτών ή

τμημάτων των έργων. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει ποσό ανώτερο από την εμπορική αξία

των τόμων αυτών ή τμημάτων έργων, κατά την ημέρα της ζημιάς, αφού αφαιρεθούν όλες οι εκπτώσεις και τα κέρδη. Τα χειρόγραφα

και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (17 - 053)
 - 

Δηλαδή κάλυψη του Ασφαλιζομένου ή Λήπτη της Ασφάλισης για το ποσό της ζημίας που τυχόν προκύψει από διακοπή ή
παρεμπόδιση της λειτουργίας της ασφαλιζομένης επιχείρησης ως συνέπεια καταστροφής ή ζημίας των ασφαλιζομένων
περιουσιακών στοιχείων από την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τον ασφαλιζόμενο για την
άσκηση του επαγγέλματός του.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
12 (δώδεκα) μήνες κατά ανώτατο όριο από την ημερομηνία της ζημίας.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, παράγραφος “ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ”.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Ως αναφέρεται στην παράγραφο “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ”.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η αδυναμία του Ασφαλιζομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών του, ήτοι:
· Σταθερά έξοδα, νοούνται τα ενοίκια, τόκοι χρεωγράφων, μισθοί, ασφάλιστρα.
· Έξοδα μειώσεως του κόστους της ζημίας τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να εμποδιστούν ή μειωθούν οι εκ της 
επέλευσης της ζημίας συνέπειες με την προσωρινή ενοικίαση χώρων και/ή μηχανών ή δια της καταβολής προσθέτων εξόδων 
εργασίας.

Μία διακοπή των εργασιών δύναται να συμβεί από την επέλευση ενός από τους καλυπτομένους κινδύνους στους χώρους 
εντός των οποίων ασκείται η επιχείρηση.

Το συμβάν θα πρέπει να επέλθει οποτεδήποτε, αλλά μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων και προ της ημερομηνίας λήξεως 
της διάρκειας της ασφάλισης ή οποιασδήποτε περιόδου παράτασης λόγω ανανέωσης του ασφαλιστηρίου με εξόφληση του 
αντιστοιχούντος στην παράταση ασφαλίστρου και ρητή αποδοχή της παράτασης από τον Ασφαλιστή. 

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή του Ακαθάριστου 
Κέρδους επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών, κατά την περίοδο αποζημίωσης, θα υποληφθεί του συνήθους 
κύκλου εργασιών εξ’αιτίας της επελθούσης ζημίας.

2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν αναγκαστικά εύλογα και 
αποκλειστικά για την αποφυγή ή περιορισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών, ο οποίος δε θα λάμβανε χώρα χωρίς τη 
δαπάνη αυτή κατά την περίοδο αποζημίωσης λόγω της επελθούσης ζημίας, μείον οποιοδήποτε ποσό που έχει εξοικονομηθεί 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης και το οποίο έχει σχέση με τα ασφαλιζόμενα σταθερά έξοδα της επιχείρησης, τα 
οποία δε θα υπάρχουν ή θα μειωθούν συνεπεία των υλικών ζημιών.

Αν Νόμος, Διάταγμα ή Κανονισμός, που προέρχεται από Δημοτική ή άλλη Αρχή και ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, 
δόμηση και ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή 
αργοπορία των εργασιών για το σκοπό αυτό, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται, ούτε έχει υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, 
γι’αυτή την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (17 - 054) - 

Αν υπάρχει διακοπή ή μεταβολή στην Επιχείρηση ώς αποτέλεσμα Απώλειας ή Zημιάς από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο και 

κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, σε κτίρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο στις

Εγκαταστάσεις του όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν στον Ασφαλιζόμενο 

αποζημίωση που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα μέρη :

Όριο ευθύνης :

Η ευθύνη των Ασφαλιστών είναι το ποσό που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης.

Μέγιστη περίοδος αποζημίωσης :

Δώδεκα (12) εβδομάδες.

Μέρος 1 - Εβδομαδιαίο Ασφαλιζόμενο κέρδος :

(Δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί)

Για κάθε εβδομάδα κατά την οποία το κατάστημα ή επιχείρηση χάνει ολόκληρο ή ένα ποσοστό του Αναμενόμενου Κύκλου Εργασιών,

ως αποτέλεσμα Ζημίας, από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο, οι ασφαλιστές θα πληρώσουν το ανάλογο ποσοστό των 

Εβδομαδιαίων Ασφαλιζόμενων Κερδών, σύμφωνα με το όριο ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω.

Επιπλέον, αν ο ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε λογικά έξοδα για μείωση της Απώλειας του Κύκλου Εργασιών του κατά την Περίοδο 

Αποζημίωσης, οι ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον Ασφαλιζόμενο για τα έξοδα αυτά.

Μέρος 2 - Εβδομαδιαίοι Ασφαλιζόμενοι μισθοί :

Για κάθε εβδομάδα κατά την οποία η επιχείρηση χάνει ολόκληρο ή ένα ποσοστό του Αναμενόμενου Κύκλου Εργασιών ως αποτέλεσμα,

Ζημίας, οι ασφαλιστές θα πληρώσουν το ανάλογο ποσοστό των Εβδομαδιαίων Ασφαλιζόμενων Μισθών που ορίζονται στο

περίγραμμα Ασφάλισης, περιορισμένο στην Ανώτατη Περίοδο Αποζημίωσης.

Η αποζημίωση, αφού αφαιρεθεί το ποσό κατά το οποίο ενδεχομένως μειώνονται οι πληρωτέοι εβδομαδιαίοι μισθοί ως αποτέλεσμα

της διακοπής λειτουργίας, περιορίζεται στην πραγματική ζημιά αναφορικά με τους μισθούς.

Μέρος 3 - Έξοδα προετοιμασίας για υποβολή απαίτησης αποζημίωσης

Οι ασφαλιστές θα καταβάλουν όλα τα λογικά Έξοδα Προετοιμασίας για Υποβολή Απαίτησης Αποζημίωσης με βάση το Ασφαλιστήριο

υπό τον όρο ότι τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για την επέκταση αυτή.

Ερμηνείες

1.  Αναμενόμενος Κύκλος Εργασιών : Ο Κύκλος Εργασιών που θα είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, αν δεν 

υπήρχε η Ζημιά.

2.  Εβδομαδιαίο Ασφαλιζόμενο Κέρδος : Ο μέσος όρος του Αναμενόμενου Εβδομαδιαίου Κύκλου Εργασιών για την Περίοδο

Ασφάλισης, μείον το ολικό ποσό του μέσου όρου Εβδομαδιαίων μισθών για την Περίοδο Ασφάλισης, και μείον το μέσο όρο του 

αναμενομένου εβδομαδιαίου κόστους των εμπορευμάτων που θα πωλούνταν για να επιτευχθεί ο Αναμενόμενος Κύκλος

3.  Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης : Η περίοδος η οποία αρχίζει απο τη στιγμή που συνέβη η Ζημιά και λήγει όχι αργότερα από

τον αριθμό των εβδομάδων που προβλέπονται παραπάνω, στο διάστημα των οποίων τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα

επηρεαστούν λόγω της Ζημιάς.

Εξαιρέσεις

1.  Απώλεια ώς επακόλουθο ζημιάς από μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη μηχανής ή συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών, 

ανεξάρτητα αν προκαλείται από κεραυνό ή άλλη αιτία.

2. Απώλεια ως επακόλουθο ζημιάς στην περιουσία του Ασφαλιζόμενου από κίνδυνο έναντι του οποίου ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει 

ασφαλισθεί, ή αν υπάρχει ασφάλιση, η απαίτηση του για την υλική ζημιά δεν έγινε αποδεκτή.

3.  Απώλεια ως επακόλουθο ζημιάς στις εγκαταστάσεις Προμηθευτή ή Πελάτη, στην περιουσία Προμηθευτή ή Πελάτη, ή Ζημιά σε 

περιουσία στην αμέσως γειτονική περιοχή των Εγκαταστάσεων, που προέρχεται από κίνδυνο για τον οποίο ο Ασφαλιζόμενος 

δεν έχει ασφαλισθεί για τη δική του περιουσία.

Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει:

4.  Απαλλαγή τρέις (3) εργάσιμες ημέρες.

Διαδικασία απαιτήσεων

Σε περίπτωση Ζημιάς εξαιτίας της οποίας έχει, ή είναι δυνατόν να εγείρει απαίτηση με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, ο

Ασφαλιζόμενος οφείλει να :

1.  ειδοποιεί αμέσως την εταιρεία,

2.  κάνει ότι ειναι λογικά για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή ή μεταβολή στην επιχείρηση, ή για να αποφύγει ή ελαττώσει

τη Ζημιά, παρέχει όλες τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής είναι λογικό να ζητήσει.

Εργασιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ  (17 - 057)
 - 

Καλύπτεται η απώλεια ενοικίων του Ασφαλιζομένου σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του ασφαλιζομένου κτιρίου,

συνεπεία ζημιάς από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση από τις Αρμόδιες Αρχές ή από τις σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμόνων. 

- Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι αυτό που ορίζεται στον πίνακα ασφαλίσεως, και δε δύναται να υπερβεί το ποσό αυτό

διαιρούμενο ισόποσα και καταβαλλόμενο σε μηνιαίες και άτοκες δόσεις για όσους μήνες αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης.

- Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό εκείνο διάστημα που απαιτείται για την επισκευή ή 

ανοικοδόμηση του κτιρίου με βάση τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και με ανώτατο όριο τους μήνες που αναγράφονται στον

πίνακα ασφάλισης.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι αν έπειτα από σχετική εντολή των αρμόδιων Δημοσίων Αρχών εμποδιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η

επισκευή, ανοικοδόμηση του κτιρίου η οποία θα προκαλέσει την καθυστέρηση ή επιβράδυνση των εργασιών επισκευής ή 

ανοικοδόμησης, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο για το χρονικό διάστημα αυτής της καθυστέρησης

ή επιβράδυνσης.

- Σε περίπτωση που το κτίριο δεν ήταν μισθωμένο εν όλω ή εν μέρει κατά τη στιγμή της επέλευσης της ζημιάς, η παρούσα κάλυψη

δεν ισχύει ή ισχύει μόνο για το μισθωμένο μέρος.

- Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή από τον Ασφαλισμένο των Νόμιμων παραστατικών που θα αποδεικνύουν

το νόμιμο μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλει ο μισθωτής.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος, να είναι ιδιοκτήτης

της Ασφαλιζομένης οικοδομής και να μην τη χρησιμοποιεί ο ίδιος.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ "72 ΩΡΩΝ" ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (17 - 059) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κάθε ζημία από φυσικά φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο θα αποτελεί 

μία χωριστή απαίτηση αποζημίωσης, με την προϋπόθεση ότι αν συμβούν περισσότερες από μία σεισμικές δονήσεις, πλημμύρες, 

καταιγίδες ή θύελλες κ.λ.π. φυσικά φαινόμενα, εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) ωρών στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτού του Ασφαλιστηρίου, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, καταιγίδες, πλημμύρες ή θύελλες θα θεωρούνται ως μία ζημιά, σύμφωνα με 

Η Εταιρία δε θα ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε από σεισμική δόνηση, πλημμύρα, θύελλα/καταιγίδα, ή άλλα φυσικά φαινόμενα 

που κατά πρώτον συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ούτε για όποια ζημιά επέρχεται

Η ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με κάθε ζημιά ή σειρά ζημιών που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό, όπως τυχόν ασφαλίζεται

από αυτό το Ασφαλιστήριο για σεισμό, καταιγίδα, θύελλα ή πλημμύρα, ή άλλα φυσικά φαινόμενα και για περισσότερες από μία τέτοιες 

ζημιές κατά την Ασφαλιστική Περίοδο, δε θα υπερβαίνει τα επιμέρους όρια ευθύνης που κατά περίπτωση αναφέρονται στον 

Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου.

μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

τη διάταξη αυτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Η ΕΝΕΧΥΡΟ (17 - 060)
 - 

Δηλώνεται και συμφωνείται με τον ειδικό αυτό όρο που επισυνάπτεται και τροποποιεί κάθε αντίθετο γενικό, ή άλλο ειδικό όρο του

Ασφαλιστηρίου Περιουσίας, που είτε εκδόθηκε από την αρχή, είτε μεταβιβάστηκε εκ των υστέρων με πρόσθετη πράξη μετά την

έκδοση του, αλλά πριν κάθε επέλευση ασφαλιζομένου με το παρόν κινδύνου (ζημιά), υπέρ του Ενυπόθηκου/Ενεχυρούχου Δανειστή, 

που κατέχει νόμιμα ενέχυρο ή υποθήκη και που στο εξής θα αποκαλείται "Ο Δανειστής" και υπέρ του Ασφαλιζομένου, που έβαλε 

υποθήκη ή ενέχυρο, θα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις - ειδικές διατάξεις, ενώ όλοι οι άλλοι Γενικοί και Ειδικοί εξακολουθούν να

ισχύουν μόνο εφ'όσονδεν τροποποιούνται από αυτές τις ειδικές διατάξεις :

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο Δανειστής απαλάσσεται από κάθε υποχρέωση να δηλώσει στον Ασφαλιστή άλλες ασφαλίσεις, που συνομολογήθηκαν με άλλους 

Ασφαλιστές, για αντικέιμενα που καλύπτονται με αυτό το Ασφαλιστήριο, είναι όμως υποχρεωμένος να προβεί σε μία τέτοια 

έγγραφη δήλωση, στην περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός καλυπτόμενο με το παρόν Ασφαλιστήριο και 

υφίστανται εν γνώσει του, άλλα ασφαλιστήρια.

2. Η απόκρυψη εκ μέρους του φυσικού ή νομικού προσώπου, που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο, κάποιου γεγονότος σημαντικού

για την εκτίμηση του κινδύνου, ή κάθε ψεύτικη, ή λανθασμένη, παραπλανητική δήλωση του, ή κάθε κακή περιγραφή των

ασφαλιζομένων αντικειμένων ή μέρους από αυτά και γενικά κάθε παράβαση υποχρέωσης, που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο 

και αποτελεί μη συμμόρφωση πρός οποιονδήποτε όρο του, έστω και αν αυτή ή δήλωση ή απόκρυψη ή κακή περιγραφή ή 

παράβαση υποχρέωσης θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια την Άρνηση του Ασφαλιστή να δεχτεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει 

τη ζημιά, δεν επηρεάζει αυτή την ασφάλιση και δε γίνεται απόκλιση αυτής, σε ό,τι αφορά το Δανειστή, υπό τον όρο όμως ότι αυτός 

είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια παράβαση όρου, ή υποχρέωσης, όπως και κάθε κακή 

περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ψεύτικη ή λανθασμένη δήλωση, αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτής. Αν η απώλεια ή ζημιά 

οφείλεται σε αμέλεια ή σφάλμα ή δόλο του φυσικού ή νομικού προσώπου, που έβαλε την υποθήκη ή ενέχυρο, ή/και άλλων 

προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, ή βρίσκονται στην υπηρεσία του, ή αν οφείλεται σε οποιαδήποτε μεταβολή, ή 

επίταση των κινδύνων, ο Δανειστής θα έχει το διακαίωμα αποζημίωσης με βάση τους όρους του Ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί 

τροποποιούνται με αυτές τις ειδικές διατάξεις, υπό τον όρο ότι ο Δανειστής οφείλει να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια 

3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, ο Δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί απ'ευθείας και χωρίς ανάμιξη του φυσικού ή νομικού

προσώπου που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο με τους τόκους, τις προμήθειες και τα άλλα εξοδά του, όχι

μόνο για τα ποσά που κατεβλήθησαν από το Δανειστή, σε αυτόν που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για την εμπράγματη

ασφάλεια των ασφαλιζομένων αντικειμένων, όπως αυτά περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά επίσης και για κάθε 

οφειλεί του προσώπου που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο προς το Δανειστή, οφειλή που μπορεί να προέρχεται από 

οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ τους και υπό τον όρο πάντοτε, ότι το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί στο Δανειστή δε 

θα ξεπερνάει το ποσό για το οποίο ο Ασφαλιστής έχει αναλάβει την υποχρέωση, με βάση τις συνηθισμένες διατάξεις του 

που τυχόν οφείλεται με Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, όπως αυτές τροποποιούνται για το Δανειστή με τις πιό πάνω ειδικές διατάξεις 

(1) και (2). Κάθε ποσό που τυχόν οφείλεται με βάση το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, πέρα από το ποσό που καταβάλλεται στην

Τράπεζα, θα μπορεί να το εισπράξει  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο, υπό τον όρο πάντοτε 

ότι θα έχουν τηρηθεί και  εκτελεστεί από αυτόν όλοι οι όροι, οι συνομολογίες, οι ειδικές διατάξεις και οι υποχρεώσεις που 

περιέχονται ή έχουν προστεθεί με πρόσθετες πράξεις στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου από τον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

ειδικού όρου, ο Δανειστής θα ειδοποιέιται γι'αυτό από τον Ασφαλιστή, αλλά το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα εξακολουθεί να ισχύει, 

σε ότι αφορά το Δανειστή, επί δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε εγγράφως αυτή η 

μεταβολή ή επίταση των κινδύνων, αμέσως μόλις το λάβει γνώση.

ακύρωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Η ΕΝΕΧΥΡΟ (17 - 060)
 - 

Συμφωνείται και δηλώνεται με το παρόν ότι, κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου γενική ή/και ειδικού όρου ή ρήτρας του παρόντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο έχει εκδοθεί υπέρ συγκεκριμένου ενεχυρούχου ή ενυπόθηκου δανειστή (που εφεξής 

αποκαλείται «ο δανειστής») μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του ασφαλιζόμενου/λήπτη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της 

ασφάλισης, θα ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρήτρες:

1) Ο προαναφερόμενος δανειστής, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί προς την Εταιρία κάθε παράβαση όρου ή υποχρέωσης εκ 

μέρους αυτού που έχει προβεί σε ενεχυρίαση ή παράσχει υποθήκη, που αφορά απόκρυψη γεγονότος ουσιώδους για την 

εκτίμηση του κινδύνου, εσφαλμένη ή ψευδή δήλωση, ελλιπή περιγραφή των ασφαλιζομένων αντικειμένων ή μέρους αυτών, 

μεταβολή ή επίταση του κινδύνου και γενικά κάθε παράβαση υποχρέωσης που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο, η οποία 

συνίσταται στη μη συμμόρφωση του ασφαλιζόμενου/λήπτη της ασφάλισης προς οποιονδήποτε όρο του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση του. 

Η μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης από τον δανειστή, υπόκειται στα προβλεπόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους του 

παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, περί των συμβατικών υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου/λήπτη της ασφάλισης.

2) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, ο δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί απευθείας και χωρίς την ανάμιξη αυτού που έχει 

προβεί στην ενεχυρίαση ή έχει παράσχει την υποθήκη, για το κεφάλαιο μαζί με τους τόκους, τις προμήθειες και άλλα έξοδά του, 

υπό τον όρο πάντοτε ότι το καταβλητέο στον δανειστή ποσό δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά ασφαλιζόμενα με το παρόν 

ασφαλιστήριο κεφάλαια, το δικαίωμα του ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου δανειστή για προνομιακή είσπραξη του ασφαλίσματος 

ρυθμίζεται κατά τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους του, από τις αντίστοιχες διατάξεις του αστικού κώδικα.

3) Το πέραν του καταβλητέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, προς τον δανειστή ποσό οφείλεται σε αυτόν που έχει προβεί σε 

ενεχυρίαση ή παραχωρήσει την υποθήκη, υπό τον όρο πάντοτε ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεσθεί από αυτόν, όλοι οι όροι, οι 

συμφωνίες, οι ρήτρες και οι υποχρεώσεις που περιέχονται ή έχουν προστεθεί με πρόσθετες πράξεις στον ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο.

4) Σε περίπτωση ακύρωσης του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την ασφαλιστική εταιρία, ο δανειστής θα ειδοποιείται 

εγγράφως για αυτό από την Εταιρία, ενώ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στον βαθμό που αφορά τον δανειστή, θα παραμένει σε 

ισχύ επί δεκαπέντε ημέρες μετά την ημέρα της κοινοποίησης της ακύρωσης προς αυτόν.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (17 - 061) - 

Συμφωνείται ότι σχετικά με τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης δε θα θεωρείται συνασφαλιστής,

εάν κατά την ημέρα της ζημιάς διαπιστωθεί απόκλιση από την πραγματική αξία ίση με το ποσοστό του τρέχοντος ή του αμέσως 

προηγούμενου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με ανώτατο όριο του ποσοστού αυτού το 10%.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17 - 066)
 - 

Καλύπτεται ζημιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ασφαλιζόμενης

επιχείρησης, με ανώτατο όριο ευθυνης της εταιρείας το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης (Πρόσθετες

Η αποζημίωση καταβάλλεται και αφορά: 

- Σε τιμή αξίας αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς,

  η οποία ρητά δεν πρέπει να εμπίπτει στους όρους εγγύησης. 

- Σε τρέχουσα πραγματική αξία σαν μεταχειρισμένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ημερομηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά 

  μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς.

- Σε αντίστοιχα αντικείμενα από πλευράς δυναμικότητας, μεγέθους, προέλευσης, μάρκας, υφής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:

ΕΥΡΩ 150,00 για κάθε ζημιά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλιζομένου αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ήτοι (μοντέλο, serial 

number, ίντσες, ισχύς, μάρκα, καθώς και η ημερομηνία αγοράς του).

Προαιρετικές Καλύψεις)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (17 - 067)
 - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να ισχύει αυτόματα για τυχόν νεαποκτηθέντα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία με τις εξής προϋποθέσεις:

- Ο Ασφαλισμένος υποχρεώνεται να ενημερώσει την Εταιρία εντός ενός (1) μηνός απο την ημερομηνία απόκτησης τους.

- Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει στην Εταιρία τα αναλογούντα στα περιουσιακά αυτά στοιχεία ασφάλιστρα, αναδρομικά από την

έναρξη της κάλυψης αυτής, δηλαδή από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος απέκτησε έννομο συμφέρον στα περιουσιακά αυτά

στοιχεία, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου και προγενέστερη

της λήξης του.

- Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι της ίδιας φύσης με τα ασφαλισμένα και εγκαταστάθηκαν και βρίσκονται, είτε στην ασφαλισμένη

με το παρόν ασφαλιστήριο τοποθεσία, είτε σε νέες τοποθεσίες που διαθέτουν κατ'ελάχιστον τα ίδια μέτρα προστασίας με την

με την ασφαλισμένη τοποθεσία.

- Η Ασφαλισμένη για τα περιουσιακά αυτά στοιχελια αξία, δεν προσαυξάνει το ασφαλισμένο με το ασφαλιστήριο αυτό συνολικό 

κεφάλαιο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (17 - 068) - 

Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπο τη ρητή προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος θα προβαίνει σε

άμεση δήλωση προς την Ασφαλιστική Εταιρία:

- Της αποπεράτωσης της κατασκευής της ασφαλισμένης οικοδομής, και για τις τυχόν κατασκευαστικές αλλαγές που έλαβαν χώρα.

- Πρίν από κάθε έναρξη λειτουργίας της χρήσης αυτής ακόμη και δοκιμαστικής, έστω και αν παραμένει κενή. Η τυχόν αρχική

ενημέρωση για τη χρήση ενώ ακόμη το κτίριο ήταν υπο κατασκευή δεν αναιρεί την υποχρέωση της εκ νέου ενημέρωσης, μόλις

η οικοδομή αποπερατωθεί.

Υπόκειται στην ευχέρεια της Ασφαλιστικής Εταιρίας κατόπιν της ώς άνω ενημέρωσης, να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις

στην ασφαλιστική σύμβαση και στην ευχέρεια του ασφακισμένου να τις αποδεχθεί ή όχι. Για την τήρηση του όρου αυτού υπόχρεος

είναι και ο κατά τον ειδικό όρο δανειστής (εφόσον υφίσταται).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΑ (17 - 069) - 

Συμφωνείται ρητά ότι, με ποινή ακυρότητας της ασφάλισης, πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην Εταιρία:

- Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας ακόμη και δοκιμαστικής ή χρήσης αυτής.

- Υπόκειται στην ευχέρεια της Εταιρίας κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, να προβεί στις όποιες αλλαγές στην ασφάλιση και στην

ευχέρεια του Ασφαλισμένου να τις αποδεχθεί ή όχι.

Για την τήρηση του όρου αυτού υπόχρεος είναι και ο κατά τον ειδικό όρο δανειστής (εφόσον υφίσταται).

Σημειώνεται ότι το κτίριο θα πρέπει να επιθεωρείται-παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση από τον ιδιοκτήτη του και να

συντηρείται-διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να δηλώσει -το αργότερο εντός 30 ημερών- στην εταιρία οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης της 

ασφαλιζόμενης οικοδομής προς έκδοση πρόσθετης πράξης.  Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μετά από κάθε αλλαγή χρήσης,

αναπροσαρμογή ή μη του ασφαλίστρου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (17 - 070) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι :

Α) Σε περίπτωση απαίτησης πρός αποζημίωση που εγείρεται σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο και κατόπιν αποζημιωτέας ζημιάς

    βάσει των όρων του και

Β) Από τη χρονική στιγμή που ο Ασφαλισμένος αποκαταστήσει τη ζημιωθείσα περιουσία, το μειωμένο από τη ζημιά ασφαλιστικό 

    ποσό (ελλείψη γραπτής ειδοποίησης της Εταιρίας από τον Ασφαλισμένο για το αντίθετο), τότε

    i. θα αποκαθίσταται αυτόματα στο πρό της ζημιάς ύψος του και,

   ii. θα εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα αναλογικά, από την ημερομηνία της αποκατάστασης του ζημιωθέντος

  ασφαλισμένου αντικειμένου (για το εναπομένον διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου) μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

  ασφάλισης.

Της παρούσας κάλυψης εξαιρούνται ζημιές από καταστροφικούς κινδύνους, ήτοι Σεισμό και Καιρικά Φαινόμενα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ (17 - 071) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου στο περιεχόμενο, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιωθεί

για αυτό σε αξία καινουργούς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Η αποζημίωση αφορά σε αντίστοιχα αντικείμενα ίδιας μάρκας ή υφής και ίδιας δυναμικότητας, μεγέθους ή προέλευσης.

- Τα ηλεκτρονικά αποζημιώνονται σε αξία καινουργούς μόνο εάν η αγορά τους βάσει επισήμων παραστατικών ή η κυκλοφορία του

μοντέλου τους έιναι μικρότερη ή ίση τετραετίας.

- Οι ηλεκτρικές συσκευές αποζημιώνονται σε αξία καινουργούς μόνο εάν η αγορά τους βάσει επισήμων παραστατικήν ή η 

κυκλοφορία του μοντέλου τους έιναι μικρότερη ή ίση εξαετίας.

- Ο ρουχισμός και τα λευκά είδη αποζημιώνονται σε τρέχουσα πραγματική αξία.

- Οι αξίες για τα χαλιά γ'ινονται αποδεκτές απο την Εταιρία:

   ii. Άνευ παραστατικών σε μέση πραγματική αξία που ισούται με την αξία αγοράς του αντίστοιχου χαλιού κατά τη χρονική στιγμή 

    i. Βάσει παραστατικών αξίας κτήσεως ή επίσημης εκτίμησης και 

       της επέλευσης της ζημιάς μείον 5% για κάθε χρόνο από το έτος αγοράς του.

- Εξαιρούνται ρητώς τα οικογενειακά κειμήλια άνευ επίσημης εκτίμησης ή αποδεικτικού αγοράς τους (π.χ. κεντήματα, εικόνες κλπ.) 

- Απαραίτητα για τις καλύψεις των ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών ή πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε αντικειμένου

(Μοντέλο, Serial Number, Ίντσες, Ισχύς, Μάρκα) καθώς και η ημερομηνία αγοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποζημιώνονται

σε τρέχουσα αξία.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ (17 - 072) - 

Καλύπτονται τα έξοδα που υποχρεώθηκε ο Ασφαλισμένος να καταβάλει σε συμβολαιογράφο για την αποκατάσταση των τίτλων της

κατοικίας του, κατόπιν καταστροφής από καλυπτόμενο κίνδυνο και με ανώτα όριο ευθύνης μέχρι € 300,00.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (17 - 073) - 

ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ, δηλαδή ζημιά που θα προξενηθεί στα ασφαλισμένα αντικείμενα από αιφνιδιαστική καθίζηση ή 

κατολίσθηση της περιοχής του εδάφους στην οποία βρίσκεται το ασφαλισμένο αντικείμενο συνεπεία ζημιάς από καλυπτόμενο

κίνδυνο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Οι ζημιές που θα προκληθούν από την εγκατάσταση ή επιχωμάτωση τεχνητού εδάφους ή διάβρωση από νερά ακτών ή ποταμών,

- Οι ζημιές που θα προκληθούν από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρησιμοποίηση ελαττωματικών υλικών,

- Οι ζημιές που θα προκληθούν από εργασίες κατεδάφισης, επέκτασης, επισκευής μέρους ή όλης της ασφαλισμένης κτιριακής

  εγκατάστασης,

- Οι ζημιές που θα προκληθούν από ανασκαφές και παρόμοιες εργασίες επί της περιοχής του εδάφους στην οποία βρίσκεται το 

  το ασφαλισμένο αντικείμενο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (17 - 074) - 

ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, δηλαδή καλύπτονται οι ζημιές εσωτερικές / εξωτερικές επιγραφές της επιχείρησης από καλυπτομένους 

κινδύνους και τυχαία θραύση, με ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών ανά περιστατικό είναι το ποσό που αναγράφεται

στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ κλπ. (17 - 075) 

- 

Καλύπτεται ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία προκαλείται από τυχαίο και ατυχηματικό γεγονός, εξαιτίας και κατά τη 
διάρκεια εργασιών ανακαίνισης, συντήρησης ή διακόσμησης, οι οποίες διενεργούνται στο ασφαλισμένο κτίριο και είναι 
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης για όλη την περίοδο ασφάλισης. 
Ως θερμές εργασίες εννοούνται οι εργασίες  ηλεκτροσυγκόλλησης, κοπής, χρήσης φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε 
εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει θερµότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισµα, η στεγανοποίηση, το πελέκηµα, 
το τρύπηµα, το κάρφωµα (καθήλωση), η επίστρωση με πίσσα  και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερµότητας, εκτός εάν 
εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερµοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω του  σημείου τήξης με 
αποτέλεσμα την συγκόλληση των θερμών επιφανειών.

Κάθε άδεια εκτέλεσης θερμικής εργασίας θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένο χρόνο.

Σε περίπτωση εκτέλεσης θερμών εργασιών, θα τηρούνται αυστηρά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Η εκτέλεση θερµών εργασιών θα γίνεται  µόνο από εκπαιδευµένο προσωπικό και πρέπει πάντα να λαµβάνονται τα 
προβλεπόµενα προληπτικά µέτρα.  Επίσης υποχρεωτική είναι η κατοχή άδειας για τους ηλεκτροσυγκολλητές και τους 
οξυγονοκολλητές.  Σε αντίστοιχη περίπτωση, ο Ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τους Ασφαλιστές και η συνέχιση 
της ασφάλισης θα συμφωνείται κατά περίπτωση.

2. Οποιαδήποτε φορητά ή μεταφερόμενα εύφλεκτα υλικά πρέπει να απομακρύνονται σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων (20 
ποδών) από τους χώρους εργασίας ή παρακείμενους σε αυτούς χώρους.

3. Εύφλεκτα υγρά ή αέρια, βαρέλια, κάδοι ή άλλα εμπορευματοκιβώτια (containers) πρέπει να καθαρίζονται πριν χρησιμοποιηθούν 
από πιθανά εκρηκτικά υγρά ή αέρια.

4. Πριν την εκτέλεση θερμών εργασιών, όταν είναι εφικτό η περιοχή εργασίας πρέπει να καταβρέχεται.
5. Θα χρησιμοποιούνται μεταλλικά προστατευτικά φύλλα, κουβέρτες αμίαντου ή παρεμφερείς προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται 

για την αποφυγή πτώσης σπινθήρων ή θερμού μετάλλου σε εύφλεκτα υλικά που δεν μπορούν να μετακινηθούν, με σκοπό τον 
έλεγχο του σπινθήρα.

6. Εάν η περιοχή στην οποία εκτελούνται θερμές εργασίες προστατεύεται από σύστημα καταιονισμού (sprinklers), το σύστημα 
πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής και συγκόλλησης.  Κατάλληλοι πυροσβεστήρες ή μάνικες χειρός θα 
πρέπει να βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.  Ένα επιπλέον άτομο θα πρέπει να τοποθετείται 
στην ομάδα διενέργειας θερμών εργασιών, με μοναδική αρμοδιότητα να βλέπει τους σπινθήρες και να χρησιμοποιεί εγκαίρως τα 
μέσα πυρόσβεσης, όποτε και εάν αυτό χρειαστεί.

7. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διενεργείται εξονυχιστικός έλεγχος για τυχόν υποβόσκουσα πυρκαγιά σε παράμερα 
σημεία, καθώς και περιπολίες μέχρι και για 4 ώρες μετά τη λήξη των εργασιών.

Σημειώσεις 

- Σε περίπτωση ύπαρξης άλλου συμβολαίου σε ισχύ από τον εργολάβο που εκτελεί τις εργασίες, το παρόν ασφαλιστήριο θα 
λειτουργήσει καθ΄υπέρβαση του άλλου συμβολαίου και μετά την εξάντληση των ορίων ευθύνης αυτού. 

- Σε κάθε περίπτωση, οι Ασφαλιστές θα διατηρούν το αναγωγικό τους δικαίωμα έναντι του εργολάβου/κατασκευαστή)

Προϋποθέσεις Κάλυψης

1. Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών στις δεξαμενές και σε κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον 
δηλ. χώροι φορτίων ή χώροι, που περιέχουν ή περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα υγρά ή αέρια χύμα ή στερεά η υγρά ή αέρια 
δηλητηριώδη, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα ή χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί κλπ., 
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE).

2. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από το Νόμο και τη συνήθη πρακτική για την αποφυγή 
ζημιών.

Εξαιρέσεις

- Ζημιές οφειλόμενες σε εργασίες στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
- Ζημιές σε υπόγειες εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ).
- Ζημιές σε ασφαλισμένα κτίρια τα οποία έχουν μισθωθεί ή η χρήση τους έχει παραχωρηθεί σε Τρίτους.
- Το ποσό της απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (17 - 076) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ρητά -με ποινή ακύρωσης της ασφάλισης- ότι: 
1. Απαγορεύεται το κάπνισμα στα διάφορα διαμερίσματα του εργοστασίου, εκτός των γραφείων και της αίθουσας του

μηχανοστασίου.  Ειδοποίηση αυτής της απαγόρευσης θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε διαμέρισμα.
2. Τα στουπιά που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό των μηχανών, όπως και όλα τα απορρίματα ή εύφλεκτα υλικά, πρέπει να

απομακρύνονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
3. Όλα τα υπολείμματα ξυλουργικών εργασιών (ροκανίδια, πριονίδια κλπ.) όπως και όλα τα απορίμματα ή εύφλεκτα υλικά,

πρέπει να μεταφέρονται εκτός του εργοστασίου στο τέλος της βάρδιας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (17 - 077) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, επιτρέπεται -στα πλαίσια της 
ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και για τις ανάγκες της παραγωγής-  να γίνεται χρήση και αποθήκευση υγραερίου ή πετρελαίου 
και γενικότερα καυσίμων ή εύφλεκτων υλικών παραγωγής.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (17 - 078) - 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει υλικές ζημιές προερχόμενες από θερμές εργασίες εάν ο 
ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος αυτού παραβεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εγγυήσεις:

1. Εύφλεκτα Υλικά:  Οποιαδήποτε φορητά ή μεταφερόμενα εύφλεκτα υλικά πρέπει να απομακρύνονται σε απόσταση τουλάχιστον 
6 μέτρων (20 ποδών) από τους χώρους εργασίας ή παρακείμενους σε αυτούς χώρους.

2. Εύφλεκτα υγρά ή αέρια:  Βαρέλια, κάδοι ή άλλα εμπορευματοκιβώτια (containers) πρέπει να καθαρίζονται πριν 
χρησιμοποιηθούν από πιθανά εκρηκτικά υγρά ή αέρια.

3. Προληπτικά μέτρα πριν την εκτέλεση θερμών εργασιών:  Όταν είναι εφικτό η περιοχή εργασίας πρέπει να καταβρέχεται.  
4. Έλεγχος σπινθήρα:  Μεταλλικά προστατευτικά φύλλα, κουβέρτες αμίαντου ή παρεμφερείς προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται 

για την αποφυγή πτώσης σπινθήρων ή θερμού μετάλλου σε εύφλεκτα υλικά που δεν μπορούν να μετακινηθούν.  
5. Μέτρα προστασίας κατά της φωτιάς:  Εάν η περιοχή στην οποία εκτελούνται θερμές εργασίες προστατεύεται από σύστημα 

καταιονισμού (sprinklers), το σύστημα πρέπει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής και συγκόλλησης.  
Κατάλληλοι πυροσβεστήρες ή μάνικες χειρός θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.  
Ένα επιπλέον άτομο θα πρέπει να τοποθετείται στην ομάδα διενέργειας θερμών εργασιών, με μοναδική αρμοδιότητα να βλέπει 
τους σπινθήρες και να χρησιμοποιεί εγκαίρως τα μέσα πυρόσβεσης. όποτε και εάν αυτό χρειαστεί.  

6. Προληπτικά μέτρα μετά την εκτέλεση:  Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διενεργείται εξονυχιστικός έλεγχος για τυχόν 
υποβόσκουσα πυρκαγιά σε παράμερα σημεία, καθώς και περιπολίες μέχρι και για 4 ώρες μετά τη λήξη των εργασιών.

Με τον όρο "Θερμές Εργασίες" εννοούνται οι εργασίες  ηλεκτροσυγκόλλησης, κοπής, χρήσης φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή 
οποιουδήποτε εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει θερµότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισµα, η στεγανοποίηση, 
το πελέκηµα, το τρύπηµα, το κάρφωµα (καθήλωση), επίστρωσης με πίσσα και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερµότητας, 
εκτός εάν εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερµοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω του  σημείου τήξης με 
αποτέλεσμα την συγκόλληση των θερμών επιφανειών.

Κάθε άδεια εκτέλεσης θερμικής εργασίας θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένο χρόνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

CP1.2/04.20




