
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 001 - ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ

Α. Έκταση κάλυψης

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο

Ασφαλιστήριο ή στις Πρόσθετες Πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η παρούσα

Ασφάλιση καλύπτει και απώλειες ή ζημιές λόγω απεργίας, οχλαγωγίας και πολιτικών ταραχών, οι οποίες σύμφωνα με την έννοια

του παρόντος Ειδικού Όρου σημαίνει (πάντοτε υπό τους Ειδικούς Όρους που περιέχονται πιό κάτω) ζημία ή απώλεια της 

ασφαλισμένης περιουσίας που προκλήθηκε άμεσα από :

1. ενέργεια οποιουδήποτε ατόμου που μετέχει μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης (είτε έχει σχέση με

απεργία ή ανταπεργία είτε όχι), η οποία δε συνιστά περίπτωση που υπάγεται στον όρο 2 των πιό κάτω Ειδικών Διατάξεων.

2. ενέργεια κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για καταστολή οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης ή τον περιορισμό στο ελάχιστο

των συνεπειών αυτής.

3. ηθελημένη ενέργεια οποιουδήποτε απεργού ή εργαζόμενου σε ανταπεργία που έγινε για ενίσχυση της απεργίας ή αντίσταση

στην ανταπεργία.

4. ενέργεια κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για πρόληψη ή απόπειρα πρόληψης κάθε τέτοιας ενέργειας ή περιορισμό στο

ελάχιστο των συνεπειών αυτής.

Β. Προϋποθέσεις

Με την προϋπόθεση ότι συμφωνείται ρητά και δηλώνεται με το παρόν ότι :

1. όλοι οι όροι, διατάξεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται στην κάλυψη που παρέχεται με τον παρόντα ειδικό

όρο εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητά από τις πιο κάτω 'ειδικές διατάξεις', κάθε αναφορά σε ζημία ή απώλεια στους

όρους του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που ασφαλίζονται με αυτόν τον ειδικό όρο,

2. οι πιό κάτω 'ειδικές διατάξεις' θα εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με τον παρόντα ειδικό όρο και οι όροι του

Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση για την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από αυτό, σαν να μην

υπήρχε ο παρόν ειδικός όρος.

Γ. Εξαιρέσεις

Αυτή η Ασφάλοση δεν καλύπτει :

1. Απώλεια ή ζημία που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας ή καθυστέρησης, διακοπής ή παύσης

οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας,

2. Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης

από οποιαδήποτε μόνιμα εγκατεστημένη αρχή,

3. Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της χρήσης οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης

κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο,

με την προϋπόθεση όμως ότι οι Ασφαλιστές δεν απαλάσσονται για τις πιό πάνω (2) και (3) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου

από ευθύνη για φυσική ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πρίν από τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατά

τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης.

4. Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσόν της αποζημίωσης

των υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ'αυτόν τον ειδικό όρο

5. Αυτή η ασφάλιση δε θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ή σαν συνέπεια, έμμεσα ή άμεσα από

οποιοδήποτε από τα πιό κάτω περιστατικά :

- Πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι),

εμφύλιο πόλεμο,

- Ανταρσία, πολιτικές ταραχές που λαμβάνουν την έκταση λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικό κίνημα, στάση επανάσταση,

στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία,

6. Οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση που

ενεργεί βίαια για την ανατροπή de jure ή de facto κυβέρνησης ή για επηρεασμό της με τρομακρατικές ενέργειες ή με άσκηση

βίας.

Δ. Γενικές Διατάξεις

Στην περίπτωση αγωγής, δικαστικής ενέργειας ή δίκης για την οποία η Εταιρεία υποστηρίζει με βάση τους όρους και διατάξεις

αυτού του ειδικού όρου, ότι η απώλεια η ζημία που έγινε δεν καλύπτεται από αυτήν την ασφάλιση, το βάρος της απόδειξης ότι αυτή

η απώλεια ή ζημία πράγματι καλύπτεται έχει ο Ασφαλισμένος.

1. Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται με αυτόν τον ειδικό όρο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρεία οποτεδήποτε, με

γνωστοποίηση της ακύρωσης αυτής στον Ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε

αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Ασφαλισμένο τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο χρονικό

διάστημα από την ακύρωση μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου.

2. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως καθορίζεται στον πίνακα ασφάλισης, έχει την έννοια του

περιορισμού του ορίου αποζημίωσης για όλες τις απώλειες ή ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον Ειδικό Όρο, κατά τη

διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγμή της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 001 Α - ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο

Ασφαλιστήριο ή στις Πρόσθετες Πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η 

Ασφάλιση αυτή καλύπτει απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν από Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονομένες ή μη και που σκοπό

έχουν τον εκφοβισμό του κοινού ή τον επηρεασμό της νόμιμης αρχής.

Για το σκοπό του παρόντος Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές Ενέργειες, σημαίνει 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 κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, οχλαγωγιών, 

απεργιών η κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Εξαιρέσεις :

για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση στους Γενικούς Όρους.

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

ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CROSS LIABILITY) - 002

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των 

προσθέτων πράξεων του, μετά την καταβολή από την ασφαλισμένο ειδικού ασφαλίστρου, η παρεχόμενη από το Τμήμα ΙΙ κάλυψη

αστικής ευθύνης έναντι των άλλων, υπό την προυπόθεση ότι οι ασφαλιστές σε θα αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με

το παρόν παράρτημα για ευθύνη που προκύπτει από:

1. Απώλεια ή ζημιά σε αντικείμενα ασφαλισμένα ή ασφαλιστέα από το Τμήμα Ι του παρόντος Ασφαλιστηρίου ακόμα και αν η 

    απώλεια ή ζημιά αυτή δεν είναι αποζημιωτέα λόγω απαλλαγής ή ύπαρξης ορίου αποζημίωσης.

2. Θανατηφόρα ή μη σωαμτική βλάβη ή ασθένεια υπαλλήλων ή εργατών οι οποίοι είναι ή θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι από

    Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδοτών και/'η στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

3. Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών, όσον αφορά τα ασφαλισμένα μέρη δε θα υπερβαίνει ποτέ συνολικά, για κάθε ένα ατύχημα

    ή σειρά ατυχημάτων που προέρχονται από ένα συμβάν, το όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 006 - ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΤΑΧΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται διά του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε 

αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων Προσθέτων Πράξεων, και με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να  

καλύπτει, τις πρόσθετες δαπάνες για υπερωρίες, νυχτερινές εργασίες, εργασίες κατά τις ημέρες αργίας και δαπάνες για ταχείες

αποστολές (εκτός από αεροπορικές).

ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

- με την προϋπόθεση πάντα ότι οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν η ασφαλιζόμενη αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων υπολείπεται της αντικειμενικής (αξίας καινουργούς), τότε το αποζημιωτέο 

ποσόν για όλα τα ανωτέρω έξοδα θα μειωθεί αναλογικά.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 007 - ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται διά του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε 

αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων Προσθέτων Πράξεων, και με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να  

καλύπτει, τις πρόσθετες δαπάνες για αεροπορική μεταφορά.

ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

- με την προϋπόθεση πάντα ότι οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Δεν προβλέπεται.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 502 - ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους (Γενικούς ή/και Ειδικούς), τις Εξαιρέσεις, τις Προϋποθέσεις και τις

Διατάξεις, αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των Προσθέτων Πράξεων αυτού, το

&Tubes) των ασφαλιζομένων αντικειμένων, κατά το χρόνο που βρίσκονται στην τοποθεσία κινδύνου.  

Το ποσό της αποζημίωσης περιορίζεται στην πραγματική αξία των βλαβέντων λυχνιών/καθοδικών σωλήνων αμέσως πρίν  

την επέλευση της ζημιάς (σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 1-7), πλέον εξόδων απλής και συνήθους μεταφοράς (όχι

αεροπορικής), εξόδων τοποθέτησης/συναρμολόγησης (μονταρίσματος) και τελωνειακών δασμών και φόρων, εάν  υπάρχουν.

1.  Πραγματικές αξίες για :

1.1.   Λυχνίες ακτίνων Χ Σταθερής Ανόδου εντός μονής κλειστής θήκης και Λυχνίες Ακτίνων Χ Περιστροφικής Ανόδου χωρίς 

μετρητές εκθέσεων, για διαγνωστικές συσκευές.

1.2.   Λυχνίες ακτίνων Χ για επιφανειακές και μικρής εμβέλειας θεραπευτικές εφαρμογές.

1.3.   Λυχνίες ενίσχυσης video.

Ηλικία / Μήνες Πραγματική Αξία επί τις % της Αξίας Αντικατάστασης με καινούργια.

Έως

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

πάνω από

20

23

26

30

34

40

46

52

60

60

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ηλικία / Μήνες Πραγματική Αξία επί τις % της Αξίας Αντικατάστασης με καινούργια.

Έως

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

πάνω από

36

39

42

45

48

51

54

57

60

60

2.  Πραγματικές αξίες Λυχνιών για Διαγνωστικές Συσκευές :

10018

33

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

Αριθμός Εκθέσεων Πραγματική Αξία επί τις % της Αξίας Αντικατάστασης με καινούργια.

Έως

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

πάνω από

12000

14000

16000

19000

22000

26000

30000

35000

40000

40000

10000

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

3.  Πραγματικές αξίες Λυχνιών Ακτίνων Χ-περιστρεφόμενης ανόδου με μετρητές εκθέσεων σφραγισμένους με μολυβδοσφραγίδα,

διαγνωστικές συσκευές.

παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε Ηλεκτρονικές Λυχνίες και τους Καθοδικούς Σωλήνες (Valves 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



4.  Πραγματικές αξίες για Λυχνίες Ακτίνων Χ - για θεραπεία σε βάθος.

Χρόνος Λειτουργίας
 Ώρες

Πραγματική Αξία επί τις % της Αξίας 
Αντικατάστασης με καινούργια.

Έως

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

πάνω από

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1300

400

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

ή Ηλικία *
(Μήνες)

18

22

26

30

35

40

45

50

55

60

60

5.  Πραγματικές αξίες για Λυχνίες Ακτίνων Χ - για συσκευές ελέγχου υλικών.

Χρόνος Λειτουργίας
 Ώρες

Πραγματική Αξία επί τις % της Αξίας 
Αντικατάστασης με καινούργια.

Έως

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

πάνω από

300

380

460

540

620

700

780

860

1300

100

90

80

70

60

50

40

30

20

ή Ηλικία *
(Μήνες)

6

8

10

12

14

16

18

20

20

(*) Οποιοδήποτε καταλήξει στην μικρότερη πραγματική αξία.

6.  Πραγματικές αξίες για Λυχνίες λήψης και εικόνας εξοπλισμού TV.

Μετά από δωδεκάμηνη χρήση, η πραγματική εικόνα των λυχνιών λήψης και εικόνας για τηλεοπτικές συσκευές μειώνεται κατά τρία 

τοις εκατό (3%) κάθε μήνα. Σαν ελάχιστο όριο καθορίζεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας αντικαταστάσεως με καινούργια.

7.  Πραγματικές Αξίες άλλων τύπων Λυχνιών.

Για άλλους τύπους λυχνιών, η πραγματική τους αξία κατά το χρόνο επελεύσεως κάποιου ζημιογόνου συμβάντος, θα 

καθορίζεται με  βάση στοιχεία τα οποία θα παραχωρήσει ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 503 - ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, υποκείμενη πάντοτε στους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις αυτού του Ασφαλιστηρίου ή και των 

συνημμένων σε αυτό Προσθέτων Πράξεων και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος έχει καταβάλει το προβλεπόμενο 

επασφάλιστρο, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει τον κίνδυνο της κλοπής των ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά το

ή και μετά απο ληστεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

Σε περίπτωση κλοπής ή και απόπειρα κλοπής, ο Ασφαλιζόμενος με ποινή έκπτωσης κάθε δικαιώματος του για αποζημίωση σε 

σχέση με τη ζημιά, υποχρεώνεται :

-    Να ενημερώσει αμέσως το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, για το περιστατικό (το αργότερο σε τρείς (3) ώρες από τη

διαπίστωση της κλοπής), καταθέτοντας ότι σχετικό γνωρίζει, αλλά και υποβάλοντας ταυτόχρονα μήνυση κατά των δραστών ή

κατά αγνώστων αν οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

-    Να ενημερώσει το αργότερο μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τη διαπίστωση της κλοπής, γραπτά την Εταιρεία, 

αναφέροντας με κάθε λεπτομέρεια τα αντικείμενα που κλάπηκαν και την αξία για το κάθε ένα από αυτά. Η διάπραξη της 

κλοπής θα πρέπει να βεβαιώνεται και με την προσκόμιση επίσημου αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων της αρμόδιας 

Αστυνομικής  Αρχής.

-    Να συνεργάζεται με κάθε εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία πρόσωπο, δίνοντας ότι σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του

ζητηθούν και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για τη δίωξη και ανεύρεση των δραστών. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κάθε καταβολή αποζημίωσης για ζημιά από κλοπή εφόσον βέβαια ο Ασφαλιζόμενος δεν παραβίασε κάποια διάταξη του 

Ασφαλιστηρίου ή αυτού του Ειδικού Όρου, γίνεται αφού περάσουν σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία

της κλοπής και με την προσκόμιση από τον Ασφαλιζόμενο στην Εταιρεία του επίσημου αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων του

Αστυνομικού Τμήματος που απασχολήθηκε με το συμβάν, ότι δεν ανευρέθηκαν τα κλαπέντα αντικείμενα μέχρι την ημερομηνία αυτη.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ή ΑΠΩΛΕΙΑ

Όπως ορίζεται στην παράγραφο "ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ" του Πίνακα Ασφάλισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Της παρούσης κάλυψης εξαιρείται η απλή κλοπή ή μυστηριώδης εξαφάνιση.

χρόνο που ευρίσκονται στο χώρο που δηλώνεται στο παρόν ασφαλιστήριο ως τοποθεσία κινδύνου, μετά απο διάρρηξη (του χώρου)

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ : Είναι η βίαια και παράνομη είσοδος ή έξοδος των δραστών στο χώρο που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα ,

εξαιρουμένων των περιπτώσεων χρήσης κλειδιού ή αντικλειδιού (εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι περιήλθαν στην κατοχή

των δραστών μετά από κλοπή, απάτη ή άσκηση βίας).

ΛΗΣΤΕΙΑ : Είναι η αφαίρεση ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από άσκηση απειλής ή βίας.

ΚΛΟΠΗ : Για τους σκοπούς της κάλυψης σύμφωνα με το παράρτημα αυτό, είναι η Διάρρηξη ή/και Ληστεία όπως καθορίζονται από

τους παραπάνω ορισμούς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 504 - ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α. Έκταση κάλυψης

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

παρόντος Ασφαλιστηρίου, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα συμφωνηθέντα 

επασφάλιστρα, το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημιά στον κινητό και/ή φορητό εξοπλισμό ο 

οποίος περιγράφεται ειδικώς στα ασφαλισμένα αντικέιμενα στο Ασφαλιστήριο, ενώ αυτά είναι στάσιμα ή ενώ μεταφέρονται 

οπουδήποτε μεταξύ των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη στα πλαίσια του παρόντος ειδικού όρου για οποιαδήποτε :

- απώλεια ή ζημία η οποία λαμβάνει χώρα ενώ τα ασφαλισμένα αντικείμενα είναι χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι κλειδωμένα μέσα

σε κτίριο ή όχημα (για το όχημα ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις) 

- απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία ενώ τα ασφαλισμένα αντικείμενα βρίσκονται εγκατεστημένα ή μεταφέρονται πάνω σε

πλοίο ή αεροσκάφος ή σε οποιοδήποτε πλωτό ή εναέριο μέσο.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη μέσα σε όχημα μόνο αν :

(1) το όχημα είχε μεταλλική οροφή,

(2) το όχημα ήταν κλειδωμένο κατά τη σταθμευσή του,

(3) τα ασφαλισμένα αντικείμενα έιχαν τοποθετηθεί μέσα στο όχημα σε σημείο, που δεν ήταν με κανένα τρόπο ορατά από έξω.

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Βλέπε πίνακα Ασφάλισης.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 505 - ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο

Ασφαλιστήριο ή στις πρόσθετες πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η 

ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν από Σεισμό ή Ηφαιστειακή έκρηξη ή Παλιρροϊκό κύμα μέχρι του

ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 506 - ΚΑΛΥΨΗ ΘΥΕΛΛΑΣ, ΚΥΚΛΩΝΑ, ΤΥΦΩΝΑ

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο

Ασφαλιστήριο ή στις πρόσθετες πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η 

ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν από Θύελλα, Κυκλώνα και Τυφώνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 507 - ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις, αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα συμφωνηθέντα

επασφάλιστρα, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο ασφαλισμένο αντικείμενο υποστεί ολική απώλεια ή ζημιά η οποία δεν μπορεί

επισκευαστεί, η βάση υπολογισμού του ποσού αποζημίωσης στα πλαίσια του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα είναι η πλήρης αξία

αντικατάστασης του απωλεσθέντος ή κατεστραμμένου αντικειμένου.

Ως "Αξία Αντικατάστασης" θα θεωρούνται όλες οι δαπάνες που θα είχαν απαιτηθεί, αμέσως πρίν από την καταστροφή ή ολική ζημιά

ενός ασφαλισμένου αντικειμένου, για να αντικατασταθεί το κατεστραμμένο αντικείμενο με ένα ίδιο καινούργιο αντικείμενο η 

αντιστοίχων δυνατοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι :

-    Οι εργασίες αντικατάστασης θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλιώς καμία πληρωμή

δε θα γίνει πέραν του ποσού το οποίο θα ήταν καταβλητέο στα πλαίσια του παρόντος Ασφαλιστήριου αν ο παρών ειδικός 

όρος δεν είχε ενσωματωθεί.

-    Κατά το χρόνο επέλευσης κάποιας καταστροφής ή ολικής απώλειας σε ασφαλισμένο αντικέιμενο, η αυτή καταστροφή ή

απώλεια καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό 

του και η οποία δε βασίζεται σε αποζημίωση της πλήρους αξίας αντικατάστασης, καμία πληρωμή δε θα γίνει πέραν του

ποσού, το οποίο θα ήταν καταβλητέο στα πλαίσια του παρόντος Ασφαλιστηρίου αν ο παρών ειδικός όρος δεν είχε 

-    Το αντικέιμενο το οποίο καταστράφηκε ή απωλέσθηκε δε θα είναι κατά το χρόνο της ζημίας παλαιότερο των δύο (2) ετών,

της ηλικίας του υπολογιζόμενης από το έτος κατασκευής το οποίο είτε αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, είτε προκύπτει από 

ενσωματωθεί.

τεκμηριωμένες πληροφορίες. Καμία πληρωμή δεν έιναι δυνατή πέραν του ποσού το οποίο θα ήταν καταβλητέο στα πλαίσια 

του παρόντος Ασφαλιστηρίου εάν ο παρών ειδικός όρος δεν είχε ενσωματωθεί, εάν κατά το χρόνο της καταστροφής ή

απώλειας στο ασφαλισμένο αντικέιμενο, ο κατασκευαστής του έχει σταματήσει την παραγωγή του αντίστοιχου μοντέλου ή

εάν τέτοιο μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμο καινούργιο από αποθέματα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

-    Το πληρωτέο ποσό για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου ή απολεσθέντος αντικειμένου δε θα υπερβαίνει το αντίστοιχο

ασφαλιστικό ποσό για το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 532 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, υποκειμένης άλλως της ασφαλίσεως εις τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του ισχύοντος 

Ασφαλιστηρίου ή των εκδοθείσων επ'αυτού Προσθέτων Πράξεων, η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο διά απώλεια

ή ζημία επί των ασφαλισμένων αντικειμένων, οφειλομένη σε μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη αυτών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 534 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(AIR-CONDITIONING)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, υποκειμένης πάντοτε της παρούσης ασφάλισης στους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις αυτού του

Ασφαλιστηρίου ή και των συννημένων σε αυτό προσθέτων Πράξεων, αν εξαιτίας βλάβης ή ανωμαλίας στην εγκατάσταση κλιματισμού

προκληθεί οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στον ασφαλιζόμενο εξοπλισμό κάτω από το Τμήμα Ι ή στους Εξωτερικούς Φορείς 

Πληροφοριών (Τμήμα ΙΙ), ή προκύψει Αυξημένο κόστος εργασίας (Τμήμα ΙΙΙ), η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει το Λήπτη της Ασφάλισης 

για αυτή την απώλεια ή ζημιά αν η εγκατάσταση κλιματισμού δεν καλύπτεται από το Τμήμα Ι - Υλικές Ζημιές αυτού του 

ασφαλιστηρίου και δεν έχει εξοπλισθεί, εγκατασταθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών του

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της εγκατάστασης κλιματισμού.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιζόμενη εγκατάσταση κλιματισμού :

α) αλλά και τα συστήματα συναγερμού και αυτόματης διακοπής λειτουργίας συντηρούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του 

κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.

β) είναι εφοδιασμένη με ανεξάρτητους αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας, οι οποίοι επίσης ανιχνεύουν 

τον καπνό και ενεργοποιούν οπτικό και ακουστικό συναγερμό.

γ) βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη εκπαιδευμένου προσωπικού ικανού να πάρει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά 

μέτρα σε περίπτωση συναγερμού.

δ) είναι εφοδιασμένη με συστήματα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων σε περίπτωση ανάγκης, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις, απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευστή του 

Ασφαλιζομένου εξοπλισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 537 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥΣ

γεγονός το οποίο επενέργησε στο σύστημα ή από πυρκαϊά η οποία ξεκίνησε μέσα στο σύστημα.

κατασκευαστικών στοιχείων ή εξαρτημάτων, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η ζημιά έχει προκληθεί από κάποιο εξωτερικό

παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά αφορά την αστοχία ή βλάβη επιμέρους

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του 

Σε αντίθεση με την κλίμακα αποζημιώσεως του ειδικού όρου 502 για Καθοδικούς Σωλήνες και Ηλεκτρονικές Λυχνίες, οι οποίες είναι

ενσωματωμένες εν γένει σε ιατρικό εξοπλισμό, οι επόμενες βαθμίδες θα εφαρμόζονται για τους κάτωθι τύπους Λυχνιών οι οποίες

είναι ενσωματωμένες σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους ελεγχόμενους από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

1.  ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ

Με χρονομετρητή υψηλής τάσης
(λυχνίες σταθερής ανόδου)
Ώρες λειτουργίας μέχρι :

Με καταμετρητή εκθέσεων
(λυχνίες περιστρεφόμενης ανόδου)

Αριθμός εκθέσεων μέχρι :

Πραγματική αξία επί τοις % της 
αξίας αντικατάστασης με 

καινούργια.

400

440

480

520

600

720

840

960

1080

1200

10.000

11.000

12.000

13.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

   30.000

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

2.  ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Περίοδος χρήσης :
(μήνες)

Έως 36

Έως 39 

Έως 41

Έως 44

Έως 47

Έως 49

Έως 52

Έως 55

Έως 57

Έως 60

Πραγματική αξία επί τοις % της αξίας αντικατάστασης με καινούργια.
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90

80

70

60

50

40

30
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10

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 538 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ 
ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΕΡΑΥΝΟ

οι οποίες είναι αποτέλεσμα κεραυνού ή υπέρτασης, μόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι 

εφοδιασμένος με συσκευές προστασίας από κεραυνό, υπέρταση και αντίστοιχο σύστημα ειδοποίησης / συναγερμού, τα οποία έχουν

τοποθετηθεί και συντηρούνται  σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των συσκευών π

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι συσκευές προστασίας από κεραυνό και υπέρταση, καθώς και το σύστημα ειδοποίησης/συναγερμού :

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο

Ασφαλιστήριο ή στις πρόσθετες πράξεις του και εφόσον ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η 

ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή μέσα αποθήκευσης δεδομένων ή αυξημένο κόστος εργασίας,

-    επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους,

-    επιβλέπονται από εκπαιδευμένο προσωπικό,

-    διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό διακοπής λειτουργίας ο οποίος είναι σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες σχετικές προδιαγραφές

 για ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

προστασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 561 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΜΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία δε θα αποζημιώσει τον Ασφαλιζόμενο για οποιαδηποτε δαπάνη η οποία πραγματοποιείται

σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Φίλμ τα οποία χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό Ακτίνων-Χ, εκτός εάν αυτή η απώλεια ή

ζημία προέκυψε ως άμεση συνέπεια μίας αποζημιωτέας απώλειας ή ζημίας στις κασέτες των φίλμ των Ακτίνων-Χ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 591 - ΟΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εφόσον

κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου υφίσταται σε ισχύ μια σύμβαση συντήρησης.

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη σύμβαση αυτή καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά τον

Ασφαλιζόμενο.

Ως "συντήρηση" στα πλαίσια του παρόντος προσαρτήματος συμφωνείται ότι θα νοούνται τα εξής :

- έλεγχοι ασφαλέιας

- προληπτική συντήρηση

- αποκατάσταση απώλειας ή ζημιάς ή βλαβών οι οποίες οφείλονται στη συνήθη λειτουργία, καθώς και σε γήρανση και 

παλαιότητα των ασφαλιζομένων αντικειμένων.Τούτο σημαίνει ότι, ειδικά εξαιρούνται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο 

Ασφαλιζόμενος για την επισκευή ή/και την αντικατάσταση ηλεκτρονικών βαθμίδων λειτουργίας, πλακετών, ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων (modules), κατασκευαστικών  τμημάτων (sections), ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών στοιχείων (assemblies) και 

Σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι ανωτέρω δαπάνες συντήρησης είναι μη ασφαλιστέες.

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (components).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 592 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι υπηρεσίες συντήρησης θα θεωρείται ότι καθορίζονται κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ως κάτωθι :

- έλεγχοι ασφαλείας,

- προληπτική συντήρηση,

- αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών οι οποίες συνέβησαν ως αποτέλεσμα της συνήθους λειτουργίας ή της παλαιότητας,

  φυσιολογικής φθοράς ή κόπωσης και οι οποίες απαιτούν επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων, πλακετών, εξαρτημάτων και 

Σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, το κόστος αυτών των υπηρεσιών συντήρησης δεν 

ασφαλίζεται.

  στοιχείων αυτών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 605 -  ΔΙΑΚΥΜΑNΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι βάσει των Όρων, Διατάξεων και Εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο ή των 

Προσθέτων Πράξεων που εκδόθηκαν πάνω σε αυτό, η Εταιρεία δε θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για ζημία ή απώλεια στα

Ασφαλιζόμενα αντικείμενα, οφειλόμενη σε διακυμάνσεις, αυξομειώσεις ή διακοπές της τάσης  του Δημοσίου δικτύου παροχής 

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Ο Ειδικός αυτός όρος θα θεωρείται άκυρος και δε θα έχει καμία ισχύ, αν η τάση λειτουργίας του ασφαλισμένου εξοπλισμού παρέχεται

σ'αυτόν, μέσω ενός συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) και με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία και

συντήρηση αυτού (δηλ. του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες και

προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:



ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του

παρόντος Ασφαλιστηρίου, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα συμφωνηθέντα

επασφάλιστρα, το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ζημίες σε Σκληρούς Δίσκους (Hard Disks).

Στα πλαίσια του παρόντος προσαρτήματος θα εφαρμόζεται η κάτωθι κλίμακα αποζημιώσεως για Σκληρους Δίσκους οι οποίοι είναι

ενσωματωμένοι είτε σε αυτόνομους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είτε σε ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς

υπολογιστές:

Ηλικία (μήνες) Πραγματική αξία επι της % της αξίας αντικατάστασης με καινούργιες

Μικρότερη από 12 100

Μικρότερη από 18   90

Μικρότερη από 24   80

Μικρότερη από 30   70

Μικρότερη από 36   60

Μικρότερη από 42   50

Μικρότερη από 48   40

Μικρότερη από 54   30

Μικρότερη από 60   20

Μεγαλύτερη από 60   20

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπονται

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΕΣ

Δεν προβλέπονται

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η Αναφερόμενη στο Ασφαλιστήριο

Επασφάλιστρα: Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:




