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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 

 

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

περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλισμένου. 

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

 

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

 

1.1. Ασφαλιστές 

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

Ασφαλιστηρίου και την οποία δεσμεύει η ΚΡΟΜΑΡ. 

 

1.2. Εταιρία  

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

ανταποκριτής (Coverholder) των Ασφαλιστών. 

 

1.3. Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) 

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

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

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

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

 

1.4. Ασφαλιζόμενος 

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

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

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

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

 

1.5. Πιστοποιητικό ασφάλισης (Ασφαλιστήριο) 

Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. 

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

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

ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση. 

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

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

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

 

1.6. Πρόσθετες Πράξεις 

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

 

1.7. Διάρκεια Ασφάλισης 

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

 

1.8. Αντικείμενο ασφάλισης 

Το κρύσταλλο, το οποίο σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ασφάλισης, είναι 

ασφαλισμένο μόνο για όσο χρόνο παραμένει στη θέση που βρισκόταν όταν καταρτίσθηκε η σύμβαση ασφάλισης.  

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και απαγορεύεται η κατάργηση ή η τροποποίηση κάποιου από αυτούς, 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. 

 

1.9. Ασφαλιστικός κίνδυνος 

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

στο Πιστοποιητικό ασφάλισης ως καλυπτόμενη. 
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1.10. Ασφαλιστικό ποσό (ή όριο ευθύνης) 

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

ευθύνονται οι Ασφαλιστές σε περίπτωση ζημιάς. 

 

1.11. Απώλεια ή Ζημιά 

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

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

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

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

ασφαλιζομένων αντικειμένων. 

 

1.12. Ασφάλισμα (ή αποζημίωση) 

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

αποζημίωση σε χρήμα είτε την αποκατάσταση της ζημιάς. 

 

1.13. Απαλλαγή  

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

ασφαλίσματος (ή αποζημίωσης).   

 

Άρθρο 2 - Γενικές Διατάξεις 

 

2.1. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα. 

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

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

πρέπει να κάνει ο Ασφαλιζόμενος ή με οτιδήποτε πρέπει να συμμορφωθεί ο τελευταίος, καθώς και με την 

ειλικρίνεια των δηλώσεων και απαντήσεων του στην πρόταση ασφάλισης που υπέβαλε στην Εταιρία. 

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

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

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

πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

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

έχει συγκατατεθεί γραπτώς η Εταιρία. 

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

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

ισχύουσα Νομοθεσία. 

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

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

Εταιρίας. 

 

2.2. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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

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

καταβολής. 

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

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

Εταιρία. 

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

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

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

εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε. 
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2.2.4. Εάν η Ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία 

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

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης απέκρυψε ότι είχε ήδη επέλθει η ασφαλιστική 

περίπτωση, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται το ασφάλιστρο μέχρι το τέλος της 

διάρκειας ασφάλισης.  

 

2.3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ / ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

2.3.1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία, εγγράφως για 

κάθε ουσιαστική μεταβολή του κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

 Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει την 

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

 

2.4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ / ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

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

έγγραφη προειδοποίηση. 

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

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

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

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

την απόκτηση παράνομου οφέλους από το ασφαλιστήριο αυτό. 

 

2.5. ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

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

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

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

αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

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

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

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

Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

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

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

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

δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 

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

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

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

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

 

Άρθρο 3 - Εξαιρέσεις 

 

Από όλες τις καλύψεις που παρέχονται με τον παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται, εφόσον δεν παρέχεται γι’αυτές κάλυψη, οι 

απώλειες ή ζημιές που γίνονται άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα: 

 

1. πυρκαγιά, είτε στο κτίριο είτε έξω από αυτό, υπόγειο πυρ, 

2. σεισμό, 

3. πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός) 

4. έκρηξη ηφαιστείου ή άλλα φυσικά αίτια, 

5. εισβολή ή ενέργεια εξωτερικού εχθρού, 
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6. πολιτικό κίνημα, 

7. στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, 

8. τρομοκρατικές ενέργειες, 

9. πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, κίνημα, 

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

και παρόμοιες εκδηλώσεις, κήρυξη στρατιωτικού νόμου, 

10. διαταγή οποιασδήποτε Αρχής 

11. ανατίναξη κτιρίων (του ίδιου ή άλλου) που επιτράπηκε από πολιτική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή,  

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

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

καύση πυρηνικού υλικού.  Για την περίπτωση αυτής της εξαίρεσης, ως καύση θεωρείται κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη 

(Process) πυρηνικής διάσπασης, 

13. πράξεις ή ενέργειες εργατών που ασχολούνται με την κατασκευή, μεταβολή ή επισκευή του κτιρίου ή των σκελετών 

(πλαισίων). 

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

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

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

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

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

μετάλλαξη των προαναφερόμενων, ζωντανού ή μη και  

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

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

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

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

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

ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντικειμένων. 

15. Απώλεια, ζημιά, απαίτηση, κόστος, έξοδο ή άλλο ποσό, περιλαμβανομένου -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- 

οποιουδήποτε κόστους απολύμανσης, καθαρισμού, αποτοξίνωσης, απομάκρυνσης παρακολούθησης ή δοκιμής:  

(α) σχετιζόμενων με μεταδοτική ασθένεια,  

(β) οποιουδήποτε ασφαλισμένου αντικειμένου το οποίο έχει μολυνθεί ή επηρεαστεί εν γένει από μεταδοτική 

ασθένεια. 

16. Εξαίρεση κυβερνοκινδύνων που αφορά περιουσιακά στοιχεία & δεδομένα 

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

Συμβόλαιο ή Πρόσθετη Πράξη, θα εξαιρούνται τα παρακάτω: 

1.1. Απώλεια / Ζημιά σχετιζόμενη με τον Κυβερνοχώρο, 

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

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

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

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

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

αλληλουχία σε αυτό. 

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

πλήρη ισχύ. 

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

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

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

 

Ορισμοί (επιπλέον των Ορισμών του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου) 

 

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

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

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

Κυβερνοχώρο συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- σε οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνεται 

για τον έλεγχο, την πρόληψη, την καταστολή ή την αποκατάσταση οποιασδήποτε Πράξης Σχετιζόμενης με τον 

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

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

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

Συστήματος Υπολογιστών. 

3. Περιστατικό σχετιζόμενο με τον Κυβερνοχώρο σημαίνει: 

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

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

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

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

Υπολογιστών. 

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

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

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

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

παρόμοιου συστήματος ή παραλλαγμένης μορφής των παραπάνω αναφερόμενων και συμπεριλαμβανομένων 

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

εξοπλισμού δικτύωσης ή εγκατάστασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, που ανήκει ή λειτουργεί από τον 

Ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε άλλον. 

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

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

αποθήκευση από ένα Σύστημα Υπολογιστών. 

 

Άρθρο 4 

Η ποιότητα των πλαισίων και η από αυτή πρόκληση ζημιών, ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου.  Κάθε 

τμήμα του ασφαλισμένου κρυστάλλου που θα διασωθεί, πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί αποτελεί ιδιοκτησία του 

εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να προσπαθήσει να προλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη των 

τμημάτων κρυστάλλων που διασώθηκαν και οφείλει να επιτρέψει στους υπαλλήλους του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή να 

προσέλθουν αμέσως, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη των διασωθέντων τμημάτων. 

 

Άρθρο 5 

Η εξαίρεση, που αναφέρεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, σε περίπτωση πυρκαγιάς, εννοείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

ζημιά η οποία καλύπτεται ή θα μπορούσε να καλυφθεί με σύμβαση ασφάλισης Πυρός. 

 

Άρθρο 6 

Εάν οι Ασφαλιστές είναι υπόχρεοι για οποιαδήποτε ζημιά την ημέρα λήξης του συμβολαίου, απαλλάσσονται κάθε ευθύνης, 

εάν ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής δεν λάβει εντός επτά ημερών από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, έγγραφη 

ειδοποίηση, εκ μέρους του Ασφαλισμένου, με την οποία αυτός να ζητά από τους Ασφαλιστές επανόρθωση της ζημιάς αυτής. 

 

Άρθρο 7 

Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, πρέπει ο Ασφαλισμένος, με ποινή απώλειας κάθε δικαιώματος που 

απορρέει από την παρούσα σύμβαση, να ειδοποιήσει τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ή αρμόδιο Πράκτορα εντός 24 

ωρών.  Ο Ασφαλισμένος, οφείλει να εκθέσει με λεπτομέρειες στον Πράκτορα, τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η ζημιά και 

επίσης, αν επήλθε από πρόσωπο ξένο προς την υπηρεσία του.  Ρητώς συνομολογείται ότι όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και 

αξιώσεις που έχει ο Ασφαλισμένος κατά τρίτου προσώπου, τα εκχωρεί στους Ασφαλιστές με την παρούσα, χωρίς να 

απαιτείται άλλος τύπος για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 8 

Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, στην απόλυτη κρίση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή υπόκειται: α) 

να πληρώσει στον Ασφαλισμένο την τρέχουσα αξία των κρυστάλλων, κατά την ημερομηνία θραύσεως και τα έξοδα 

τοποθέτησης αυτών, ή β) να πληρώσει στον Ασφαλισμένο την αξία που αυτός δήλωσε κατά την κατάρτιση της ασφαλιστικής 

σύμβασης, ή γ) να αντικαταστήσει τα καταστραφέντα κρύσταλλα με άλλα, παρόμοιας ποιότητας, πάχους και συστατικών. 
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Άρθρο 9 

Σε περίπτωση που θραυσθεί μέρος μόνο του κρυστάλλου που ασφαλίζεται με το παρόν συμβόλαιο και το τμήμα αυτό 

αποζημιωθεί από τους Ασφαλιστές καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τότε η παρούσα ασφάλεια παύει για το συγκεκριμένο 

(αποζημιωθέν) μέρος του κρυστάλλου.  Το μέρος δηλαδή αυτό καθώς και το κρύσταλλο που θα τοποθετηθεί σε 

αντικατάσταση του θραυσθέντος, μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά, εάν καταβληθούν από τον Ασφαλισμένο 

συμπληρωματικά ασφάλιστρα που αναλογούν στο χρόνο που απέμεινε μέχρι τη λήξη του παρόντος συμβολαίου.  Σε 

περίπτωση ολικής θραύσης του κρυστάλλου που ασφαλίζεται και εφ’ όσον αυτό αποζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από 

τους Ασφαλιστές, η ασφάλεια του κρυστάλλου αυτού παύει αυτοδικαίως. 

 

Άρθρο 10 

Σε καμία περίπτωση οι Ασφαλιστές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για διακοπή ή για καθυστέρηση εκτέλεσης των 

εργασιών ή για ζημιά οποιασδήποτε φύσεως, κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την επέλευση της ζημιάς 

μέχρι την αντικατάσταση του κρυστάλλου ή την καταβολή αποζημίωσης, είτε αυτές (διακοπή, καθυστέρηση κλπ.) έγιναν 

στον Ασφαλισμένο είτε σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ιδιοκτησία. 

 

Άρθρο 11 

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Ασφαλισμένου και του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, 

σχετική με θραύση κρυστάλλου, η διαφορά αυτή θα υποβάλλεται σε διαιτησία.  Θα διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από τον 

Ασφαλισμένο και ένας από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή.  Οι διαιτητές που θα διορίζονται, πριν αποφανθούν, θα 

ορίζουν από κοινού επιδιαιτητή.  Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική, κατά 

τα λοιπά δε ισχύουν οι διατάξεις περί διαιτησίας του Κ. Πολ. Δικ. 

 

Άρθρο 12 

Εάν ο Ασφαλισμένος είναι ασφαλισμένος και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία κατά κινδύνων για τους οποίους προβλέπεται 

αποζημίωση από το παρόν συμβόλαιο, οι Ασφαλιστές θα ευθύνονται μόνο για το ποσοστό που αναλογεί σε αυτούς.  Εάν ο 

Ασφαλισμένος δήλωσε αξία μικρότερη από την πραγματική εμπορική αξία που είχαν τα κρύσταλλα κατά την ημέρα που 

επήλθε ο κίνδυνος, τότε, για το ανασφάλιστο μέρος, παραμένει ασφαλιστής του εαυτού του (συνασφαλιστής) και κατά 

συνέπεια οι Ασφαλιστές θα πληρώσουν μόνο το μέρος που τους αναλογεί. 

 

Άρθρο 13 

Κάθε μεταβίβαση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που δεν έχει υπογραφεί από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή 

ή από τους εξουσιοδοτημένους Πράκτορές του, είναι άκυρη. 

 

Άρθρο 14 

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή με απλή έγγραφη 

ειδοποίησή της προς τον Ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που αυτός δηλώνει εδώ και με προσφορά καταβολής των 

ασφαλίστρων που αναλογούν, σύμφωνα με το τιμολόγιο.  Η ταχυδρόμηση της επιταγής προς τον Ασφαλισμένο στην ως άνω 

διεύθυνση, αποτελεί επαρκή απόδειξη. 

 

Άρθρο 15 

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, που πηγάζει από την παρούσα ασφάλιση, κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

Πράκτορας του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή. 

 

Άρθρο 16 

Κάθε ανακριβής ή ψευδής δήλωση ή απόκρυψη όπως και κάθε παράβαση κάποιου όρου του παρόντος συμβολαίου, εκ 

μέρους του Ασφαλισμένου, έχει σαν αποτέλεσμα να εκπέσει αυτός από τα δικαιώματά του που απορρέουν από το παρόν 

συμβόλαιο και οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.  Στην περίπτωση αυτή τα ήδη καταβληθέντα 

ασφάλιστρα παραμένουν σε όφελος του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή και δεν αναζητούνται. 

 

Άρθρο 17 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. 
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Άρθρο 18 

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. Ρητά συνομολογείται ότι οι Ασφαλιστές, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν 

ασφαλιστήριο, δεν υποχρεούνται στην καταβολή τόκων υπερημερίας εάν η αποζημίωση καταβληθεί εξωδίκως ή              

κατόπιν εκδόσεως διοικητικής αποφάσεως.Κατ’εξαίρεση οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αποκλειστικά και μόνον μετά την 

πάροδο τριάντα ημερών από της επιδόσεως εις την Εταιρεία τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, η οποία αναγνωρίζει και 

επιδικάζει την οφειλή, και όχει από της επιδόσεως αγωγής.Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι Ασφαλιστές καταβάλουν σε τρίτους 

τόκους κατ’εξαίρεση των ανωτέρω, δικαιούται να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισμένου της, και να αξιώσει την 

επιστροφή των ήδη καταβληθέντων τόκων. 

 

Άρθρο 19 - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

1. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχουν αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση 

περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε αυτή. 

2. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης προς αποκατάσταση της ζημιάς στρέφονται κατά του Ασφαλιζομένου ή του 

δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν 

μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά 

μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. 

3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλιζόμενος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος 

του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. 

Η Εταιρία απαλάσσεται επίσης στο μέτρο που από υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενου ματαιωθούν 

τα δικαιώματα της αναγωγής της κατά τρίτου.   

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

κατά του τρίτου δε συμπληρώνεται πρίν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε 

χώρα πρίν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. 

 

Άρθρο 20 

Οι Ειδικοί Όροι του ασφαλιστηρίου αυτού συμβολαίου, είναι επικρατέστεροι από τους Γενικούς Όρους αυτού. 


