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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17 - 200) 

 
Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ 
των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου. 

 

Άρθρο 1 – Ορισμοί 
 

Όπου εμφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφάλιση, θα 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 (ή 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 τη 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 ασφαλισμένου αντικειμένου. Αν αυτός είναι ιδιοκτήτης κατά 
ορισμένο ποσοστό εξ' αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό. 

1.5 Πιστοποιητικό ασφάλισης (ή 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 Εταιρείας. 

1.6 Πρόσθετες Πράξεις 
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν μια μεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης. 

1.7 Περίοδος Ασφάλισης 
Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης και για το οποίο ο 
Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο το οποίο έχει αποδεχτεί η Εταιρία. 

1.8 Αντικείμενο Ασφάλισης 
Το αντικείμενο/α για το/α οποίο/α ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

1.9 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
Το περιστατικό ή ζημιογόνο γεγονός (ζημιά), το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόμενο ζημιά και η οποία περιλαμβάνεται στο 
πιστοποιητικό ασφάλισης ως καλυπτόμενη. 

1.10 Ασφαλιστική Αξία 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών για το κάθε ένα απο τα αντικείμενα ασφάλισης. 

1.11 Ασφαλιστικό Ποσό (ή όριο ευθύνης) 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζημίωση για όλη την περίοδο ασφάλισης και συνεπεία επέλευσης ενός ή 
περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί το συνολικό ασφαλιστικό ποσό, όπως 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου. 

1.12 Ζημιά 
Η απρόβλεπτη και ξαφνική περιουσιακή 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, που καλύπτεται από την  

 

παρούσα ασφάλιση. 
Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή ολική απώλεια, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πραγματικής αξίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων, λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. 

1.13 Ασφάλισμα (ή αποζημίωση) 
Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει από την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και σημαίνει είτε την 
αποζημίωση σε χρήμα είτε την αποκατάσταση της ζημιάς. 

1.14 Απαλλαγή 
Το μέρος της ζημιάς με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλιζόμενος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του ασφαλίσματος 
(ή αποζημίωσης). 
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Άρθρο 2 - Γενικές Εξαιρέσεις και Περιορισμοί 
 
Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποια ή ως συνέχεια, μίας ή 
περισσότερων από τις παρακάτω αιτίες, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί ρητά μέσω ειδικού όρου ή συμφωνίας στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.  Διευκρινίζεται ότι οι εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
περιλαμβανόμενων τυχόν επεκτάσεων καλύψεων, προαιρετικών καλύψεων, αναιρέσεων τμημάτων εξαιρέσεων και κάθε τυχόν άλλης 
παρεχόμενης εντός της διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης. 
 
2.1 Πόλεμο (πολεμικές πράξεις), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν πολεμικές εμφυλίου 

πολέμου, εμφύλιος πόλεμος (είτε κηρύχθηκε επίσημα είτε όχι), ζημιές ως συνέπεια διαταγής δημόσιας αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι 
όπως ενδεικτικά επανάσταση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των αρχών, 
σφετερισμός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός νόμος ή κατάσταση πολιορκίας (είτε κηρύχθηκε επίσημα είτε όχι), 
δήμευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, επίταξη, καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισμών και 
παρόμοιες εκδηλώσεις εν γένει. Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των 
ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, αγωγής, δίκης ή άλλης διαδικασίας όπου οι 
Ασφαλιστές ισχυρίζονται ότι εξαιτίας της παρούσης εξαίρεσης κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος 
της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα το έχει ο Ασφαλιζόμενος. 

2.2 Ζημιά που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ανώμαλων καταστάσεων εν γένει (φυσικών ή άλλων) και προκαλείται άμεσα ή 
έμμεσα από τέτοιες ανώμαλες καταστάσεις, εκτός του τμήματος ή συνόλου της ζημιάς που θα προέλθει από καλυπτόμενο 
κίνδυνο, για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώμαλων 
καταστάσεων. 

2.3 Πύραυλοι και βλήματα πάσης φύσης. 
2.4 Από βιολογικά και/ή χημικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από 

ραδιενεργό και πάσης φύσεως μόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά 
απορρίμματα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού ή οποιαδήποτε συνέπεια ή επακόλουθο των παραπάνω. Καύση 
θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη και διεργασία πυρηνικής διάσπασης. 

2.5 Ηθελημένη πράξη ή/και βαριά αμέλεια ή δόλο ή απιστία ή ανέντιμες ή εγκληματικές πράξεις εν γένει ή παράλειψη με πρόθεση 
και υπεξαίρεση ή παράνομη απόσπαση καλυπτόμενου αντικειμένου από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο ή το 
Δικαιούχο του Ασφαλίσματος (αν είναι διαφορετικά πρόσωπα), των προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων 
αντιπροσώπων του ή των προστηθέντων του ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη των ασφαλιζομένων 
αντικειμένων. 

2.6 Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά υπό οποιαδήποτε μορφή, έστω και αν είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού 
κινδύνου όπως -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- τις ζημιές από την αδυναμία μίσθωσης, άλλης διάθεσης, καθώς και από τη 
στέρηση γενικά της χρήσης των πραγμάτων που επηρεάστηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο, για τις ζημιές από την αδυναμία 
εκμετάλλευσής τους, από άμεση ή έμμεση βλάβη, στέρηση προσόδων, κέρδους και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη μη υλική 
ζημιά. 

2.7 Αμίαντο, δηλαδή ζημιά ή ισχυριζόμενη ζημιά, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή συσχετιζόμενη με την παρουσία αμίαντου ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο, ανεξάρτητα από τη μορφή ή την ποσότητά του. 

2.8 Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, κυκλώνα, τσουνάμι (tsunami) ή άλλη βίαιη ατμοσφαιρική / γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε 
συνέπεια αυτών των φαινομένων, όπως π.χ. πυρκαγιά. 

2.9 Ηχητική έκρηξη, κύματα ήχου δημιουργούμενα από εναέρια μέσα και αεροσκάφη, που μεταδίδονται με την ταχύτητα του ήχου ή 
υπερηχητική ταχύτητα. 

2.10 Μυστηριώδης ή ανεξήγητη εξαφάνιση, όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- κλοπή χωρίς ίχνη βίας (π.χ. χρήση αντικλειδιού) ή 
παραβίασης ή διάρρηξης κλπ. 

2.11 Εσφαλμένος ή ελαττωματικός σχεδιασμός, ελαττωματική κατασκευή των ασφαλιζομένων αντικειμένων, χρησιμοποίηση 
ελαττωματικών υλικών, εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ’ αυτά. 

2.12 Φυσιολογική φθορά του χρόνου, παλαιότητα, πλημμελής συντήρηση ή κακοτεχνία, σταδιακή/βαθμιαία αλλοίωση/επιδείνωση 
από οποιαδήποτε αιτία (περιλαμβάνονται διάβρωση, μούχλα, πάσης φύσεως μόλυνση ή ρύπανση, σκουριά, απώλεια βάρους, 
αποχρωματισμός, μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασία, ξηρασία, ζύμωση). 

2.13 α) Hλεκτρονικούς κινδύνους εν γένει, δυσλειτουργία των συστημάτων, μετάδοση - μεταφορά ιών, απώλεια, μεταβολή, μετατροπή 
ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού 
εξοπλισμού (hardware), προγράμματος λογισμικού (software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, 
μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής η οποία βρίσκεται μέσα σε 
εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό ή εν γένει περιουσιακό στοιχείο, η 
οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση / μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλη και/ή ζημιογόνα εντολή προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων  
-ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- πάσης φύσεως “ιών” και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρισθεί ως το αίτιο της ζημιάς. 
β) Εξάλειψη, διαστρέβλωση ή αλλοίωση πληροφοριών σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα αρχεία κατά τη στιγμή 
της εισαγωγής ή καταχώρησης σε οποιαδήποτε μηχανή ή συσκευή επεξεργασίας δεδομένων ή εξαιτίας λανθασμένου 
προγραμματισμού, διάτρησης, χαρακτηρισμού καταχώρησης ή απρόσεκτης ακύρωσης. 

γ) Την παρουσία μαγνητικής ροής ή μαγνητικού πεδίου, εκτός εάν προκλήθηκε από μη εξαιρούμενη ζημιά σε μηχανή ή συσκευή 
στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα αρχεία. 
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2.14 Από αδυναμία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ιδιοκτησίας του Ασφαλιζομένου ή όχι, 
να επιτύχει οποτεδήποτε, οποιοδήποτε σκοπό ή αποτέλεσμα στα οποία αποβλέπει η χρήση οποιουδήποτε αριθμού, συμβόλου 
ή λέξης που χαρακτηρίζει μία ημερομηνία όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η αδυναμία ή αποτυχία αναγνώρισης, 
συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης ή εκ νέου αποκατάστασης και/ή χειρισμού, ερμηνείας μετάδοσης, επιστροφής, 
υπολογισμού ή επεξεργασίας με τον ορθό τρόπο οποιωνδήποτε ημερομηνιών, δεδομένων, πληροφοριών, εντολών, οδηγιών ή 
λογικής, ως αποτέλεσμα της: 
• αναγνώρισης, χρήσης ή μεταφοράς οποιασδήποτε ημερομηνίας, ημέρας της εβδομάδας ή χρονικής περιόδου με τρόπο μη 

ορθό ή διαφορετικό από την ορθή ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο και/ή 
• της εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιασδήποτε εντολής ή λογικής που έχει προγραμματιστεί ή ενσωματωθεί σε οτιδήποτε 

συμπεριλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
2.15 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. 

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. 

2.16 Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εξαιτίας εργασιών ανέγερσης, κατεδάφισης, ανακαίνισης, ανακατασκευής, διακόσμησης, 
συντήρησης, επισκευής και εν γένει μετατροπών, εκτός της περίπτωσης προηγούμενης ενημέρωσης της Εταιρίας και με 
τη ρητή επιφύλαξη της αποδοχής της να συμφωνείται κατά περίπτωση, η μη άρση της παρούσας εξαίρεσης, με εφαρμογή 
επιπρόσθετου ασφαλίστρου και ειδικές προϋποθέσεις κάλυψης. 

2.17 Ταυτόχρονη ή σταδιακή διαφυγή ρύπων και μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος, καθώς και από βιολογικές, μολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες, δηλαδή οποιεσδήποτε ουσίες στερεές, υγρές, αέριες 
ή θερμικά ερεθιστικές, οι οποίες μετά την έκκλησή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή προκαλούν ή 
απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή απώλεια εμπορικής αξίας ή χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- των βακτηριδίων, μυκήτων ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών. 

2.18 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- 
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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. 

2.19 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. 

2.20 Προϋπάρχουσες ζημιές, ανεξάρτητα αν ήταν ή όχι γνωστές στον Ασφαλιζόμενο, ελαττώματα, περιστατικά ή καταστάσεις 
οποιασδήποτε φύσης, τα οποία ο Ασφαλιζόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. 

2.21 Δαπάνες για το σκοπό εκκαθάρισης του χώρου που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ως και αποκομιδή 
συντριμμάτων και γενικά υπολειμμάτων ή κατάλοιπων κλπ., εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

2.22 Περιουσιακά στοιχεία υπό μεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων. 
2.23 Κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από αυτή. 
2.24 Το ποσό της προβλεπόμενης απαλλαγής. 
2.25 Οποιαδήποτε κάλυψη δεν αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή σε ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
2.26 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν άμεσα ή έμμεσα στα παρακάτω αντικείμενα, εξαιρούνται από την παρούσα ασφάλιση με 
ισχύ σε όλες τις καλύψεις και τυχόν επεκτάσεις καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός εάν, κατά περίπτωση, 
αναφέρεται ρητά η κάλυψή τους, σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς όρους, τη βάση προσδιορισμού του Ασφαλιζομένου 
Κεφαλαίου τους (όπου υφίσταται) και έως των αναφερομένων Ασφαλισμένων Ποσών / Ορίων Ευθύνης που αναφέρονται κατά 
περίπτωση. Επίσης, για τεχνικούς λόγους, ορισμένα από τα εξαιρούμενα αντικείμενα είναι πιθανό να επαναλαμβάνονται σε 
ειδικές περιπτώσεις επεκτάσεων καλύψεων κλπ. 
2.25.1 Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο, βοηθητικά κτίσματα και σταθερές εγκαταστάσεις ή κινητός 

εξοπλισμός εν υπαίθρω, ήτοι -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- φράχτες, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά. 

2.25.2 Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου (διευθύνσεων κινδύνου), που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
2.25.3 Αντικείμενα που φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις τρίτων και εν γένει αντικείμενα που δε βρίσκονται υπό τη φροντίδα, 

επιμέλεια και έλεγχο του Ασφαλιζομένου και/ή που έχουν δοθεί στον Ασφαλιζόμενο για φύλαξη ή του τα έχουν 
εμπιστευθεί υπό οποιαδήποτε μορφή ή του έχουν κατατεθεί με προμήθεια ή λογαριασμό, συνεταιρικό με άλλους, που τα 
έχει πουλήσει και δεν τα έχει παραδώσει, ανεξάρτητα εάν του έχουν πληρώσει όλο η μέρος του τιμήματος, καθώς και 
αυτά που κρατά ως ενέχυρο, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

2.25.4 Αντικείμενα από ασήμι, χρυσό, ράβδους/πλάκες από χρυσό, άργυρο ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο 
μέταλλο, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, κοσμήματα, μετρητά/χρήματα, νομίσματα παντός είδους (μεταλλικά, 
χαρτονομίσματα, αρχαία και λοιπά συναφή), σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης εξαιρούνται αξιόγραφα πάσης φύσεως και 
ονομασίας, περιλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- συμφωνητικά, συμβάσεις, λαχεία, λαχνοί, δελτία ΠΡΟ-
ΠΟ και τυχερών παιχνιδιών και παρόμοια, υποσχετικά έγγραφα κάθε είδους με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται 
μία έννομη σχέση, όπως ενδεικτικά μετοχές, πιστωτικές κάρτες, ένσημα, χαρτόσημα, συναλλαγματικές, 
τραπεζογραμμάτια, κάθε είδους χρεόγραφα και αξιόγραφα, πιστωτικοί τίτλοι, ομόλογα, ομολογίες, μετοχές και λοιπά 
συναφή. Επίσης εξαιρούνται έγγραφα πάσης φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα 
λογιστικά βιβλία κλπ. 

2.25.5 Γραμματόσημα, συλλογές γραμματοσήμων ή άλλων σπάνιων αντικειμένων και κειμηλίων εν γένει, σχεδιαγράμματα, 
σχέδια, πρωτότυπα κάθε τύπου, μήτρες, καλούπια, κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικά- 
φορολογικά βιβλία και στοιχεία, ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού και χρήσης, μετάλλια, κύπελλα αγώνων και 
παντός είδους σπάνια αντικείμενα και συλλογές από σπάνια αντικείμενα ή κειμήλια εν γένει κλπ. παρόμοια. 

2.25.6 Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξωτερικοί φορείς πληροφοριών εν γένει, καλύπτονται μόνο έως την υλική 
αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής και την αξία των περιεχομένων σε 
αυτά πληροφοριών. 

2.25.7 Κάθε είδους και φύσης εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες. 
2.25.8 Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας χερσαία ή θαλάσσια, ρυμουλκούμενα οχήματα, οχήματα σε ράγες με κινητήρα, θαλάσσια 

σκάφη, αεροσκάφη, αντικείμενα στο νερό. 
2.25.9 Τρόφιμα, εκτός εάν παρέχεται η κάλυψη αλλοίωσης εμπορευμάτων. 
2.25.10 Απώλεια νερού ή καύσιμων υλών, εξαιτίας επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου. 
 

2.27 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 
Πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, αντικείμενα γλυπτικής, σπάνια έργα τέχνης, αντίκες, χαλιά ιδιαίτερης αξίας, κάθε είδους ασημένια 
σκεύη, διακοσμητικά αντικείμενα από κρύσταλλο, φαγιάνς ή πορσελάνη, γουναρικά, ρολόγια τοίχου, ηλεκτρονικά, στερεοφωνικά 
συγκροτήματα, video, cd players, dvd players, blue ray players, έγχρωμες τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές, κuάλια, 
τηλεσκόπια, κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, αθλητικός εξοπλισμός οποιουδήποτε είδους, εάν δεν αναφέρονται 
σε αναλυτική κατάσταση αυτού του συμβολαίου, που περιλαμβάνει την περιγραφή και την αξία κάθε αντικειμένου χωριστά, η 
ζημιά αυτή καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξετε έγγραφα την κυριότητά τους και την 
αξία τους αλλά η αποζημίωσή τους θα γίνει μόνον μέχρι το ποσό των € 1.500 για το καθένα απ’ αυτά, εκτός αν συμφωνηθεί 
διαφορετικά ανά περίπτωση. 
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Περισσότερα αντικείμενα που σύμφωνα με το συνηθισμένο τους προορισμό, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), 
θεωρούνται σαν ένα κομμάτι. 
 

2.28 Όρος ΣΕΤ 
2.27.1 Σε περίπτωση ΜΕΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ και/ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ρητά δηλώνεται ότι θα αποζημιώνονται μόνο τα τεμάχια που 

ζημιώθηκαν από το σετ, στην πραγματική τους αξία ένα έκαστο, ενώ σε περίπτωση που η πραγματική τους αξία δεν είναι 
γνωστή, ο προσδιορισμός της αξίας του εκάστοτε τεμαχίου θα γίνεται αναλογικά. 
 

2.27.2 Σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή καταστροφής βιβλίων, η Εταιρία δε θα αποζημιώσει όλη την αξία των έργων 
που έπαθαν ζημιά, αλλά μόνο την αξία των τόμων ή τμημάτων των έργων που καταστράφηκαν, λαμβάνοντας ως βάση 
την τιμή της σύνθεσης (σε περίπτωση που δε θα υπήρχε πια αυτή), του χαρτιού και του τραβήγματος των τόμων αυτών 
ή τμημάτων των έργων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία 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. 

 
Άρθρο 3 - Διαδικασία και διακανονισμός της Ζημιάς 

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

3.1.1. Να ειδοποιήσουν την Εταιρία εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση της ζημιάς. 
3.1.2. Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ζημιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες της Εταιρίας. Ανεξάρτητα 

από τις ενέργειες των Αρχών, να μεταχειρισθούν όλα τα δυνατά μέσα για να περιοριστεί η ζημιά και να διασώσουν τα 
ασφαλισμένα αντικείμενα τα οποία δε ζημιώθηκαν. 

3.1.3. Να προμηθεύσουν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί το 
ύψος της ζημιάς. 

3.1.4. Να επιδώσουν στην Εταιρία αναλυτική κατάσταση της απαίτησής τους, στην οποία θα αναγράφονται τα ζημιωθέντα 
αντικείμενα καθώς και η αξία τους. 

3.1.5. Εφόσον πρόκειται για κινητά, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την ευθύνη απόδειξης της κατοχής 
αυτών. 

Η υπαίτια παράβαση ή μη τήρηση απο το Λήπτη της Ασφάλισης ή από τον Ασφαλιζόμενο των παραπάνω υποχρεώσεων καθιστά την 
παρούσα ασφάλιση άκυρη και παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία ή/και στους Ασφαλιστές να ζητήσουν την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ζημιάς τους. 

 
3.2 Δικαιώματα Ασφαλιστών και της Εταιρίας : 

3.2.1. Οι Ασφαλιστές δια μέσου της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα αντί χρηματικής αποζημιώσεως, να αντικαταστήσουν ή να 
επισκευάσουν τα κατεστραφέντα αντικείμενα, στην κατάσταση όμως που ήταν προ της καταστροφής. 
Εφ'όσον πρόκειται για κτίρια, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύσουν 
στην Εταιρία, εφ'όσον ζητηθεί, όλες τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται από το νόμο. 

3.2.2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε ενέργεια για να διαπιστώσει τα αίτια του ατυχήματος και για τις περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες έγινε αυτό και για την ύπαρξη και την αξία των ασφαλισμένων πραγμάτων κατά το χρόνο του ατυχήματος. 
Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονές του, να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του 
ασφαλισμένου και να ζητήσει απ'αυτόν να φέρει στα γραφεία του ή στους πραγματογνώμονές του, κάθε αποδεικτικό μέσο, 
που νόμιμα είναι απαραίτητο ή/και χρήσιμο, για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. 

3.3 Υπολογισμός ασφαλίσματος (αποζημίωσης). 
3.3.1. Το ασφάλισμα υπολογίζεται με βάση : 

α) την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά το χρόνο που έγινε η ζημιά δηλαδή την τρέχουσα ή, εάν δεν 
υπάρχει, την αξία άλλου κατά το δυνατόν παρεμφερούς αντικειμένου και με την ίδια απόδοση, κατά την ημέρα που έγινε 
η ζημιά. 

β) Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, ο τρόπος υπολογισμού της αξίας για κάθε είδος ασφαλιζομένου αντικειμένου 
είναι: 
Κτίρια και γενικώς κτίσματα, την αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους, μετά την αφαίρεση -λόγω χρήσης ή 
παλαιότητας-της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας. 
Περιεχόμενα και κινητά κάθε είδους, (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα κοινής χρήσης, εργαλεία, 
οικοσκευή και μηχανές κλπ, την αξία αντικατάστασής τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών, 
μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας μείωσης της πραγματικής τους αξίας. 
Εμπορεύματα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων, τη δαπάνη για την 
κατασκευή ή απόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων. 

γ) Καμία άλλη αξία δε λαμβάνεται υπ'όψιν, όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. 
δ) Αν η αξία του ζημιωθέντος αντικειμένου (όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω) κατά την ημέρα της ζημιάς, είναι μεγαλύτερη 

της ασφαλιστικής αξίας, τότε ο ασφαλισμένος, θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού του, για το επιπλέον από το 
ασφαλισμένο ποσό και με την ιδιότητα αυτή, επιβαρύνεται με το ανάλογο μέρος της ζημιάς, σύμφωνα με το Νόμο 
2496 / 97 (αναλογικός κανόνας - υποασφάλιση). 
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ε) Την ασφαλιστική αξία του ασφαλιζομένου αντικειμένου, που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης. Ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος όμως, δε μπορούν να επικαλεσθούν τις ασφαλιστικές αξίες του πιστοποιητικού 
ασφάλισης, τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που αναφέρονται σ'αυτό και το ασφάλιστρο που πλήρωσε, ότι αποτελούν 
αναγνώριση, απόδειξη ή τεκμήριο, ότι υπήρχαν τα αντικείμενα (που εμφανίζονται σαν ασφαλισμένα) κατά το χρόνο του 
ατυχήματος και για την αναφερόμενη αξία τους. 

 
3.4. Οι Ασφαλιστές, αποζημιώνοντας τον Ασφαλιζόμενο, αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός εναντίον τρίτου, που τυχόν είναι 

υπαίτιος της ζημιάς σύμφωνα με τον νόμο 2496/97. 
Ανεξάρτητα απ'αυτό ο Ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στους Ασφαλιστές, κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίδει σε αυτούς το 
δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργήσουν αυτοί εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά τους ή και στο όνομά του, για 
αποζημίωσή τους από τον τρίτο. 

3.5  Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό το οποίο κατεβλήθει σαν αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο ή 
Λήπτη της Ασφάλισης ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται ρητά στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

 

Άρθρο 4 - Γενικές Διατάξεις 
 

4.1 Υποχρεώσεις Ασφαλιζομένου: 

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

δηλώσουν στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση 
του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. 

4.1.2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση να συντηρούν και να φροντίζουν τα ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα και γενικά να κάνουν κάθε πράξη που θα έκαναν για το συμφέρον τους, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις 
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένοι. 

4.1.3. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν δηλώσει στην πρόταση ασφάλισης την ύπαρξη 
προστατευτικών μέτρων, τα οποία αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο και από αυτά εξαρτήθηκε η αποδοχή του 
κινδύνου από τους Ασφαλιστές, τότε οφείλει ανά πάσα στιγμή να τα έχει συντηρημένα και να τα διατηρεί σε πλήρη 
λειτουργική ετοιμότητα. 

4.1.4. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην εταιρία τις ζημιές που είχαν 
επισυμβεί πριν από τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης. Εάν στην πρόταση ασφάλισης δε δηλώθηκαν ζημιές, που είχαν 
επισυμβεί πριν από τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης και στη μη γνωστοποίηση αυτών βασίστηκε ή ανάληψη της 
κάλυψης, τότε οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να προβούν σε αποζημίωση για ζημιά από επέλευση καλυπτόμενου 
κινδύνου. 

4.2 Έναρξη και διάρκεια:  
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ 
ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση τμηματικής καταβολής. 

4.3 Μεταβολή στη νομική κατάσταση ασφαλιζομένου αντικειμένου 
4.3.1. Ο Ασφαλιζόμενος ή (Λήπτης της Ασφάλισης) υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή 

οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου, εκτάσεως, κλπ., που επέρχεται στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, 
εκποίηση ολική ή μερική, οποιασδήποτε μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική 

διαδοχή και γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του 
Ασφαλιζομένου ή (Λήπτη της Ασφάλισης), ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό 
ανάλογο καθεστώς. 

4.3.2. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, η Εταιρία και ο Ασφαλιζόμενος ή (Λήπτης της 
Ασφάλισης) 

δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό το 
οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 
τότε που περιήλθε στον Ασφαλιζόμενο ή (Λήπτη της Ασφάλισης). 

4.3.3. Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης 
προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει 
ότι δε θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δε θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό. Η Εταιρία 

υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει 
εντός τριάντα(30) ημερών από το περιστατικό. 

4.4 Μεταβολές στον κίνδυνο 
Κατά τη διάρκεια Ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία μέσα σε 
δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση τους, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε 
συνάψει με τους ίδιους όρους. 
Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή 
της. 
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4.5 Διακοπή - λύση της ασφάλισης : 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. 
Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να καταγγείλει την 
παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο δια συστημένης επιστολής στην τελευταία διεύθυνση του συμβαλλομένου, 30 ημέρες, 
προ της ημερομηνίας ακύρωσης. 
Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται μόνο εγγράφως με συστημένη επιστολή, στην τελευταία 
γνωστή διεύθυνση των συμβαλλομένων. 
Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρου όταν, μετά από τη ζημιά 
επήλθε ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου. 
 
Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

4.6 Άλλες ασφαλίσεις - συνασφάλειες: 
Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής υπάρχει ήδη άλλη μία ή περισσότερες  

 

ασφαλιστικές συμβάσεις, που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιζόμενα συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης τη 
Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 
Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία 
υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνο του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου 
προς το λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπ'όψιν όλες οι όμοιες ασφαλίσεις 
(συνασφαλίσεις). 

4.7 Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που ειδικά και ρητά προβλέπονται παραπάνω και όπου ο Ασφαλιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα, 
που τυχόν έχει από το ασφαλιστήριο (έκπτωση) η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Ασφαλιζόμενος 
παραβαίνει και οποιαδήποτε άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου. 
Όταν δε ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρία, απώλεια δικαιωμάτων επέρχεται και όταν η παράλειψη 
βαρύνει και ένα μόνο εκπρόσωπο ή και συνέταιρο της επιχείρησης. 

4.8 Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν απ'αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν είναι ισχυρή (π.χ. ενυπόθηκος δανειστής κλπ), 
εκτός εάν έχει συγκατατεθεί γραπτώς από την Εταιρία. 

4.9 Καμία τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν ισχύει, εάν δεν έχει γίνει με έγγραφη Πρόσθετη Πράξη της Εταιρίας. 
4.10 Κάθε τροποποίηση των παραπάνω όρων που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό ασφάλισης ή στους Ειδικούς όρους, υπερισχύει. 
4.11 Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η οποία απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο, διέπεται από το Ελληνικό 

Δίκαιο και αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. 
4.12 Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους 

μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
4.13 Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή από τους συνημμένους όρους του, 

εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόμου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η ισχύουσα νομοθεσία. 
4.14 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 απόφασης. 
Κατ'εξαίρεση, οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αποκλειστκά και μόνο μετά την πάροδο τριάντα ημερών από της επίδοσης 
στην Εταιρία τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία αναγνωρίζει και επιδικάζει την οφειλή και όχι από της επίδοσης 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. 

4.15 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η 
αξίωση περιέρχεται στους Ασφαλιστές στην έκταση του Ασφαλίσματος που κατέβαλε. 
- Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των 

ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νόμιμων 
αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στους Ασφαλιστές, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά 
ενέργησαν με δόλο.   

- Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του 
Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στους Ασφαλιστές. 

 
Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς των Ασφαλιστών. 

 
 


