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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι, όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον
την έννοια που δίδεται κατωτέρω:
1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Tο
πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου.
Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική
σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η περιουσία του οποίου απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο
και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο
Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της
σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται
ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.
1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού ασφαλίσματος,
όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή
τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή
δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ.
τροποποίηση, ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδόμενης σχετικής Προσθέτου Πράξεως), το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.
1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) που περιλαμβάνεται στο
Ασφαλιστήριο, το οποίο επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημιά που καλύπτεται από το παρόν (ζημιά).
1.6 ΖΗΜΙΑ
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που είναι αποτέλεσμα επελεύσεως
(πραγματοποιήσεως) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της
θέλησης του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από την παρούσα
σύμβαση, κατά την έκταση και γενικά, τους όρους αυτής. Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε
μερική ή ολική βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής
αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου.
1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο
αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να
εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το/α αντικείμενο/α που περιγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης και για τα οποία ισχύει η
ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα
σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού
συμφέροντος.
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 δεν μπορεί να
υπερβεί το συνολικό ασφαλιστικό ποσό, όπως αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου.
1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και
συνιστάται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος
Ασφαλιστηρίου.
1.11 ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Πυρκαγιά είναι μία φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία, ή η
οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ ιδίας δυνάμεως. Δηλαδή, για να θεωρηθεί
ασφαλιστικά καλυπτόμενη μια ζημιά από πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν: (α) ανάφλεξη, δηλαδή
καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή "λαμπύρισμα"(ανάλογα με την φύση του αντικειμένου),(β)
αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει("εχθρική" και όχι "φιλική" φωτιά), (γ) το
στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης
("ατυχηματική" φωτιά).
1.12 ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Ακραία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος.
1.13 ΕΚΡΗΞΗ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη (απότομη)
εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμα τους και
δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
1.14 ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ
Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας
πυρκαγιάς ενός υλικού σε επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο
αντίδρασης).
1.15 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα σημαίνει πράξεις προσώπου το
οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα εγκατεστημένης
Αρχής με σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή
ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντος εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη απεργίας ή για
αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη.
1.16 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τρομοκρατία σημαίνει την χρήση βίας από άτομα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση
με οποιαδήποτε οργάνωση για πολιτικούς λόγους, που σκοπό έχει τον εκφοβισμό του κοινού ή τον
επηρεασμό της Νόμιμης Αρχής, τη βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης ή στον επηρεασμό αυτής με χρήση
τρομοκρατίας ή βίας, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου,
εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεως, πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.
1.17 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παράνομη Οργάνωση σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση, η οποία εμπλέκεται ή ασχολείται με
Τρομοκρατία, Αναρχικές δραστηριότητες ή αυτοαποκαλείται ως τέτοια.
1.18 ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Θύελλα - Καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και άνω σύμφωνα με δελτίο
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©

3

1.19 ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ή/ και βρόχινα ύδατα, την λόγω
φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνικών
υδατορευμάτων, την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημοσίου δικτύου παροχής ύδατος και την
οιανδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων
κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα.
1.20 ΚΛΟΠΗ
Κλοπή σημαίνει την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση
με βίαια και δυναμικά μέσα).
1.21 ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σαν μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες νοούνται οποιεσδήποτε ουσίες, οι οποίες μετά την
διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλουν την ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν
να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα
ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των βακτηριδίων,
μυκήτων, ιών ή επικινδύνων ουσιών.
2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
(α) Η Εταιρία ευθύνεται να αποκαταστήσει, κατά τους όρους της συμβάσεως αυτής, την ζημιά
που προέρχεται από βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων, εφόσον όμως αυτή είναι
άμεση συνέπεια της επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου που συμφωνήθηκε με το παρόν
Ασφαλιστήριο, επέφερε δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια, την βλάβη ή καταστροφή
ασφαλισμένων αντικειμένων.
(β) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και
αν τυχόν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή:
β.1. Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά.
β.2. Για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του χώρου, που επλήγη από την επέλευση
ασφαλιστικού κινδύνου, ως και αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων
κ.λπ.
2.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
(1) Ασφαλισμένος με την 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.
(2) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αμέσως στην Εταιρία κάθε
μεταβολή που επέρχεται στην κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ' όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
συμβάσεως αυτής.
(3) Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός του ιδιοκτήτου, όπως πιο πάνω, (π.χ.
υπέρ ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου δανειστή ή υπέρ νομέως ή κατόχου ή γενικά, υπέρ οιουδήποτε
έχοντος συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμφέρον για την διατήρηση του αντικειμένου ή των
αντικειμένων),
ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία και με τους όρους
αυτής.
2.3 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του
παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον και καθόσον ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει
ασφαλιστικό συμφέρον για την διατήρηση αυτών.
2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
(1) Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο
αντικείμενο, κατά τον χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
(2) Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου
λαμβάνεται η τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτού, κατά τον χρόνο που επήλθε η
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ζημία και στον τόπο, όπου επήλθε αυτή. Καμία, άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία
προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια.
(3) Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω
αξία, που είχε το βλαβών ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως πριν από την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς μετά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου. Το ασφάλισμα συνίσταται σε χρήμα, ο ασφαλιστής μπορεί όμως να προβεί σε
φυσική αποκατάσταση εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει.
(4) Ειδικότερα, βάση υπολογισμού και καθορισμού του ασφαλίσματος αποτελεί:
(4α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησης τους, μετά την
αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας.
(4β) Για κινητά κάθε είδους, (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα κοινής χρήσης,
εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές, η αξία αντικατάστασης τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς
τύπου ή προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας μείωσης της πραγματικής
τους αξίας,
(4γ) Για εμπορεύματα που κατασκευάζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ολικώς ή μερικώς ο
Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, η δαπάνη κατασκευής ομοίων νέων εμπορευμάτων , μετά την
αφαίρεση όσων εξόδων εξοικονομούνται από προϊόντα των οποίων η κατασκευή δεν είχε
ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σε καμία περίπτωση το ασφάλισμα για τα
εμπορεύματα αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την
πώληση των ασφαλισμένων αντικειμένων, αφαιρουμένου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και
στον τόπο της επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.
(4δ) Για εμπορεύματα που κατείχε ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης προοριζόμενα για
μεταπώληση κατ' επάγγελμα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων,
καθώς και για προϊόντα της φύσης, η δαπάνη για την απόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων κ.λπ.,
εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των ανωτέρω υπό στοιχείο
(4ε) όρων και προϋποθέσεων, ως προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από τον
Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης,
(4ζ) Τέλη {δημόσια βάρη κ.λπ.), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και γενικώς κάθε δαπάνη, που,
κατά νόμο, συνδέεται με την καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης και αφαιρούνται από το ασφάλισμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποίαν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας
που εξευρίσκεται με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα
καθορίζεται (και περιορίζεται) με βάση τον λόγο (αναλογία) μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και
εξευρισκόμενης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας.
(6) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρία
ασφαλισμένα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά), για να λάβει (και) την
αξία αυτών σε χρήμα,
(7) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιούται να
ζητήσει ασφάλισμα μόνον εφόσον και από την ημέρα κατά την οποία θα υποβάλει στην Εταιρία
νόμιμα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν είτε, ότι δεν υφίσταται εκκρεμής κατηγορία εναντίον του
ή των προσώπων της διάταξης της παρ. (3.4,9) για εμπρησμό σχετικό προς τα ασφαλισμένα
αντικείμενα, είτε, ότι υπήρξε μεν τέτοια κατηγορία, η οποία όμως έπαυσε να υπάρχει με τελεσίδικη
απαλλαγή αυτού ή των προσώπων της διάταξης της παρ. (3.4, 9).
(8) Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισμα στον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο του
Ασφαλίσματος είτε από την ημέρα κατά την οποία επέρχεται συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς την έκταση (το ύψος, το ποσό) του ασφαλίσματος, είτε
από την ημέρα που επιδίδεται στην Εταιρία οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής
πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου (3.11) του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
(9) Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου οφείλεται και σε δόλο των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων
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αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί
επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων.
Η Εταιρία δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο,
(10) Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό που κατεβλήθη σαν
αποζημίωση στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος.
(11) Το ασφάλισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας ούτε και το
ασφαλιστικό ποσό.
2.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(1) Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να
δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετικό ερώτημα της
Εταιρίας.
(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της
Ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά
ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει
την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή
των περιστατικών.
(3) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα
σ' ένα μήνα από την λήψη της δεν γίνει δεκτή.
(4) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (2.5, 1) από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή
Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (2,5, 2) και επιπλέον, αν η
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (2.5,
2) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του
ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η
παράβαση.
(5) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (2.5, 1) από δόλο του Ασφαλισμένου ή
Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός
(1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της
παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του
ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας
της Εταιρίας.
(6) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των
διατάξεων των παρ. (2.5, 2) & (2.5, 4) επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός
(1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (2.5, 3).
Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. (2.5, 5), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία
δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα
αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. (2.5, 4) & (2.5, 5) περιορίζεται η ευθύνη της
ή απαλλάσσεται αυτής.
2.6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο
και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής.
(2) Στο Ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια ασφαλιστικής καλύψεως (διάρκεια
ασφάλισης),
(3) Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που
εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρία.
(4) Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην
Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός
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(1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση
δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε.
(5) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια
αυτής, η Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή
Ασφαλισμένος η Δικαιούχος τους Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η
ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται,
εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης.

2.7 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
(1) Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή
περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή
μερικώς, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός
αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται
στο Ασφαλιστήριο.
(2) Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την διάρκεια αυτής,
συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή
μερικώς ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς
καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, η Εταιρία τότε,
εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.
(3) Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής
συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση,
δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης δεδουλευμένων
ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (2.5, 5) & (2.5, 6) του
παρόντος Ασφαλιστηρίου.
(4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο
ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που
προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων
των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
(5) Εάν κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν μια ή/και περισσότερες ασφαλίσεις
μεταφορών, οι οποίες καλύπτουν τα κινητά που φέρονται σαν ασφαλισμένα με το παρόν
ασφαλιστήριο ή που αυτές οι ασφαλίσεις μεταφορών θα τα κάλυπταν αν το παρόν ασφαλιστήριο δεν
είχε γίνει, ο ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται, παρά μόνον για τις ζημιές που θα υπερβαίνουν το ποσό της
αποζημίωσης που ο ασφαλιστής μεταφορών θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε
συναφθεί το παρόν ασφαλιστήριο.
2.8 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(1) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία
κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου, εκτάσεως κ.λπ., που επέρχεται στο
ασφαλισμένο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, εκποίηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής 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
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό
εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς.
(2) Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, Εταιρία και Λήπτης της
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος 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 Λήπτη της
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο.
(3) Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της
παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που
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εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν 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.
2.9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
(1) Κατά την διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να
δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε
στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που,
αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους
όρους.
(2) Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη
σύμβαση ή να ζητήσει τη τροποποίηση της. Οι διατάξεις των παρ. (2.5, 2), (2.5, 3),(2.5, 4), (2.5, 5), (2.5,
6) του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια
ασφάλισης.
2.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΖΗΜΙΑΣ
(1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που
έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει την Εταιρία. Ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και
έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του
ζητάει η Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε
την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.
(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας. Ανεξάρτητα από
τις ενέργειες των Αρχών να μεταχειρισθείτε όλα τα δυνατά μέσα για να περιορισθεί η ζημία και να
διασώσετε τα ασφαλισμένα αντικείμενα τα οποία δεν ζημιώθηκαν.
(3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να προμηθεύσει στην Εταιρία όλα τα
απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος της ζημίας.
(4) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιδώσει στην Εταιρία αναλυτική
κατάσταση της απαίτησής τους στην οποία θα αναγράφονται τα ζημιωθέντα αντικείμενα καθώς και η
αξία τους.
(5) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την
Αστυνομία για οποιαδήποτε ζημία κλοπής, κακόβουλης βλάβης κλπ.
(6) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος οφείλει να διαφυλάσσει τα διασωθέντα
αντικείμενα ή υπολείμματα και να τα έχουν διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον πραγματογνώμονα της
Εταιρίας, να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να
μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή του ασφαλισμένου χώρου χωρίς την γραπτή έγκριση της
εταιρίας.
(7) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος οφείλει να παραδίδει άμεσα στην εταιρία κάθε
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά στην εκτέλεση του ασφαλισμένου κινδύνου από
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αυτό προέρχεται
(8) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος οφείλει να μην κάνει οποιαδήποτε ενέργεια που
θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτομένου
κινδύνου χωρίς την γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.
(9) Η υπαίτια παράβαση από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου των υποχρεώσεων των
ανωτέρω διατάξεων των παρ, (2.10, 1) και (2.10, 2) παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την
αποκατάσταση της ζημιάς της και καθιστά την παρούσα ασφάλιση άκυρη.
2.11 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
(1) Εάν προκύπτει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο
από την Εταιρία και υπό την προϋπόθεση ότι, η Εταιρία δεν αρνείται την κατ' αρχή ύπαρξη
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του
ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική
πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.
Αν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική
πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή
ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε
σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν
θα ορισθεί διαιτητικώς , δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά
μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι,
υφίσταται κατ' αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος.
(2) Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε,
διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως τον
διαιτητή του, τότε, το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει τον δικόν του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός
ημερολογιακού μηνός, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου
διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία,
χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.
(3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου
διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, ένα επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο
πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.
(4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε
περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν, ομόφωνα, απόφαση επί της διαφοράς,
μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ' οιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το
ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος,
πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ' αυτόν η όλη υπόθεση.
Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου,
επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως
ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα
ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων
των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν
την εύλογη αμοιβή αυτών.
(5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο
διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον εξερέθισαν όλα
τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος.
2.12 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(1) Η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος
χρόνος διαρκείας αυτής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε αυτός
είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενεστέρως.
(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
(3) Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο.
(4) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα.
(5) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως. Η Εταιρία
δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
(6) Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού
ασφαλίστρων όταν, μετά από τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου
2.13 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων της Αθήνας.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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2.14 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(1) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς
κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.
(2) Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του
Δικαιούχου Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που
συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των 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 Ασφαλισμένος και
ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους
κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία.
Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση
κάθε ζημιάς της Εταιρίας.
(4) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας , η παραγραφή των Αξιώσεων του Λήπτη της
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών
από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών
των αξιώσεων.
(5) Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελματικούς λόγους, μπορεί να συμφωνηθεί η απαλλαγή του ασφαλιστή στο μέτρο που από
υπαιτιότητα των υπόχρεων ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος.
2.15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4)
χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
2.16 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά
γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Πίνδου, αριθμός 56-58 είτε αποστέλλονται
με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@qudos.gr είτε με τηλεομοιοτυπία
στους αριθμούς 216-4004198, 216-4004199 είτε με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία στον αριθμό
216-4004150.
Οι επιδόσεις οποιωνδήποτε δικογράφων ή άλλων εγγράφων κατά του Ασφαλιστή για την κίνηση
δικαστικών διαδικασιών εναντίον του σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Ασφαλιστηρίου γίνονται
σε πρόσωπο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του
Ασφαλιστή στην εξής διεύθυνση: QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15233, οι
οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να παραλαμβάνουν τα δικόγραφα για λογαριασμό τους.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που προξενήθηκε άρεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη
συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος όπως:
3.1 ΠΟΛΕΜΟΥ
Πολέμου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που μοιάζουν με
πολεμικές (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου.
3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ
Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών (που μπορούν
να καλυφθούν με πρόσθετες καλύψεις), ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, κινήματος,
αντίστασης εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη σφετερίστηκαν,
στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα
που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης
πολιορκίας.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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3.3 ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθο τους. Επίσης, από ιονίζουσες
ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία την ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο
ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθο
τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.
3.4 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Από διαταγή της δημόσιας αρχής.
3.5 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Από ζυμώσεις και/ή αυτανάφλεξη του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο
ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ' αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με
οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.
3.6 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Σεισμού, πλημμύρας, θύελλας, - καταιγίδας (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετες
καλύψεις) ηφαιστειακής έκρηξης ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου,
κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινομένων που
αναφέρθηκαν, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πυρκαγιά.
3.7 ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στις περιπτώσεις που είναι εναποθηκευμένα στο κτίριο που ασφαλίστηκε μ' αυτό το
Ασφαλιστήριο, βενζινέλαιο, ανθρακασβέστιο, βενζίνη, γκαζολίνη, ή νάφθα ή άλλες ομοειδείς ύλες,
σπίρτα κάθε είδους δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες εκρηκτικές ή εμπρηστικές
ύλες, εκτός κι αν ρητά έχει επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο, που σ' αυτήν την περίπτωση, ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων του
για την αποζημίωση, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και
που ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των πιο πάνω ειδών.
3.8 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Από την παρούσα ασφάλιση αποκλείονται εντελώς:
(α) Πολύτιμοι λίθοι, σχέδια, πρωτότυπα και τύποι (καλούπια), μήτρες,
(β) Οι εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.
(γ) Τα αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, παραστατικά, πιστωτικοί τίτλοι, ομολογίες,
ομόλογα, μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεόγραφα, τραπεζογραμμάτια, επιταγές και γενικά
χαρτονομίσματα οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως
οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή
μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κ.λπ.
(δ)
Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή
μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία κ.λπ.
(ε) Δίσκοι, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών),
καλύπτονται μόνο ως προς την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης,
αναπαραγωγής καθώς και της αξίας των περιεχομένων σ' αυτά πληροφοριών.
(στ) Δένδρα, φυτά και λοιπή βλάστηση μέσα και έξω από την ασφαλισμένη κατοικία.
Στην ασφάλιση δεν συμπεριλαμβάνονται, αν δεν γίνει ειδική μνεία στο Ασφαλιστήριο και
καταγραφούν σε αυτό σε ειδικά άρθρα και για ορισμένα ποσά τα εξής αντικείμενα:
1.
Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο παρόν
Ασφαλιστήριο,
2.
Τα αντικείμενα που τα έχουν εμπιστευτεί στην φύλαξη κάποιου, για παρακαταθήκη
(εκτός ειδικής αναφοράς), για πώληση με προμήθεια ή για συνεταιρικό λογαριασμό με άλλους, ή όσα
πουλήθηκαν και δεν παραδόθηκαν ή, τέλος, όσα παρέμειναν για ενέχυρο έχοντας πληρωθεί μερικά ή
ολικά,
3.
Αντικείμενα από χρυσό, κοσμήματα (κάθε φύσεως, ειδικού υλικού κλπ), «μετάλλια»,
«αρχαία νομίσματα», «μη κυκλοφορούντα νομίσματα», σπάνια αντικείμενα, σπάνια έργα τέχνης,
κύπελλα αγώνων, χειρόγραφα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τηλεκάρτες, εισιτήρια , τρόφιμα και
οινοπνευματώδη ποτά (προς ιδιωτική κατανάλωση), τσιγάρα, δέντρα και φυτά, ζώα καθώς και
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
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οχήματα, τροχόσπιτα, σιδηροδρομικές άμαξες ή σιδηροδρομικά οχήματα, ρυμουλκούμενα, σκάφη,
αεροσκάφη και τα παρελκόμενά τους, λογισμικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών, γούνες και
όπλα, εκτός εάν ρητά δηλώνονται στο Ασφαλιστήριο με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα κεφάλαια σε
κάθε περίπτωση.
4.
Τα παρακάτω αντικείμενα ασφαλίζονται μέχρι του ποσού των € 700 για κάθε ένα
χωριστά και συνολικά μέχρι 10% της συνολικής ασφαλισμένης αξίας του περιεχομένου, εκτός αν
περιγραφούν συγκεκριμένα στο ασφαλιστήριο αυτό και αναφερθεί συγκεκριμένη αξία τους,
μεγαλύτερη από € 700. Αντικείμενα από πορσελάνη, από κρύσταλλο, από ασήμι, μηχανήματα ήχου
και εικόνας, ωρολόγια, εικονογραφίες, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, ιχνογραφίες, αντίγραφα εικόνων,
αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα και εργαλεία των μαθηματικών, φυσικών και λοιπών
επιστημών. Σε περίπτωση ζημίας ασφαλισμένων αντικειμένων που συνθέτουν ένα ζευγάρι ή ένα
σύνολο (σετ) δεν θα καταβληθεί αποζημίωση μεγαλύτερη από την αξία κάθε αντικειμένου ή
αντικειμένων ξεχωριστά και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε ιδιαίτερη αξία την οποία το
συγκεκριμένο αντικείμενο ή τα αντικείμενα μπορεί να έχουν, επειδή αποτελούν μέρος ζευγαριού ή
συνόλου (σετ), ούτε θα καταβληθεί μεγαλύτερη αποζημίωση από την αξία που αντιπροσωπεύει
αναλογικά το αντικείμενο αυτό ή τα αντικείμενα αυτά ως μέρος του ζευγαριού ή συνόλου (σετ).
3.9 ΜΗΧΑΝΩΝ
Σε μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό,
κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κ.λπ.), από υπέρβαση ταχύτητας,
υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού
ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και του
κεραυνού). Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα
μηχανήματα και συσκευές , εργαλεία κ.λπ. ή για το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για
ότι έχει πραγματικά και άμεσα ζημιωθεί από το συμβάν και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή
εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το
ατύχημα που προκλήθηκε στην ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργαλεία που
προμνημονεύθηκαν.
3.10 ΚΛΟΠΗΣ
Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλοπής (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των
ασφαλισμένων αντικειμένων ακόμη και αν συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα απ' αυτή.
3.11 ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
Από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, συστάδων δέντρων και θάμνων, λιβαδιών και
βοσκοτόπων ή από ξεχέρσωμα της γης με φωτιά (που μπορεί να καλυφθεί από πρόσθετη κάλυψη).
3.12 ΕΚΡΗΞΗΣ/ΕΝΡΗΞΗΣ
*Από έκρηξη μηχανήματος, συσκευής ή εγκατάστασης (εκτός φυσικά των οικιακών ή
εξομοιουμένων με οικιακές) που μπορεί να καλυφθεί από πρόσθετη κάλυψη.
* Από έκρηξη (δηλαδή υπό πίεση).
* Από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ).
* Από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες κ.λπ.) που λειτουργούν με αέρα ή
αέριο υπό πίεση.
Επίσης εξαιρείται η ζημιά σε αυτό τούτο το μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για οικιακούς ή εξομοιούμενους με οικιακούς
σκοπούς).
3.13 ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Από αιφνιδιαστική καθίζηση και /ή κατολίσθηση του εδάφους (που μπορούν να καλυφτούν με
πρόσθετη κάλυψη) που ευρίσκονται τα εν λόγω ασφαλισμένα αντικείμενα, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος
ή Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η καθίζηση και /ή κατολίσθηση επήλθαν σαν συνέπεια
πυρκαγιάς ή άλλων ασφαλιστικών κινδύνων.
3.14 ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Από μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του
περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή/και άλλης αιτίας.
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3.15 ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κάθε ζημία που συμβαίνει στη διάρκεια ανώμαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων) όπως και κάθε
ζημιά που προξενείτε από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο
πάνω ειπωμένα γεγονότα, θα θεωρείται πως είναι ζημιά που δεν καλύπτεται μ' αυτή την ασφάλιση,
εκτός για όσο μέρος ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης θα μπορούσε να αποδείξει ότι τέτοια
ζημιά συνέβηκε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πιο πάνω συνθηκών, από κινδύνους που καλύπτονται
μ' αυτό το Ασφαλιστήριο.
3.16 Βαρεία αμέλεια ή δόλο του Συμβαλλόμενου ή/ και του Ασφαλισμένου ή / και των νομίμων
αντιπροσώπων ή τρίτων που συγκατοικούν με αυτούς ή με τους νομίμους αντιπροσώπους τους στους
οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματική η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης.
3.17 Αποθετικές ζημίες οποιασδήποτε φύσης.
3.18 Χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών.
3.19 Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα και τα οποία
ήταν γνωστά στον συμβαλλόμενο ή / και στον ασφαλισμένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της
ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην εταιρία.
3.20 Λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρήση ελαττωματικών υλικών που
ήταν γνωστά στον Συμβαλλόμενο ή / και ασφαλισμένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της ασφάλισης
και δεν δηλώθηκαν στην εταιρία.
3.21 Οποιαδήποτε κάλυψη που δεν αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο.
3.22 Φυσιολογική φθορά.
3.23 Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του συμβαλλομένου ή / και του ασφαλισμένου.
3.24 Ζημίες σε κτίρια με άνω των 25 ορόφων καθώς επίσης σε γέφυρες και τούνελ.
EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ/Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο Ασφάλισης
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/ Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του
παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται διά του παρόντος), το παρόν
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα
ασφαλισμένα αντικείμενα που θα προκληθεί άμεσα από Σεισμό και/ή Πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού και
με την ρητή προϋπόθεση η οικοδομή που ασφαλίζεται και ευρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
να έχει αναγερθεί βάσει τη σχετικής μελέτης της νόμιμης οικοδομικής αδείας.
Προϋποθέσεις
1. Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και
απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη οικοδομή και το περιεχόμενο
της, εάν ασφαλίζεται καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα
πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της ζημιάς, εάν οποιοδήποτε
ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2. Η μελέτη και η ανέγερση της ασφαλιζόμενης οικοδομής έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό
κανονισμό που ίσχυε κατά την ημερομηνία της εν ισχύ αδείας της οικοδομής ή κατασκευής της. Σε
περίπτωση τροποποιήσεων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε κατά
τον χρόνο τροποποίησης.
Ειδικές εξαιρέσεις
1. Ζημιά που προκλήθηκε ,ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες
της παρούσης ασφάλισης καταπονήσεις και/η ζημιές στην ασφαλισμένη οικοδομή.
2. Ζημιά που προκλήθηκε ,ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό
ελάττωμα της ασφαλισμένης οικοδομής.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
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3. Ζημιά σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα οικοδομών που έχουν άδεια οικοδομής πριν το 1960 και
που δεν έχουν κτισθεί βάσει του αντισεισμικού κανονισμού Οικοδομικών
έργων της Διεύθυνσης Οικισμού και με κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη.
4. Απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης
2.
ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ Ή ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε κατά τη διενέργεια ή
οποιαδήποτε απόπειρα βίαιης εισόδου στο χώρο που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα,
ληστεία μετά ή χωρίς βίας, διάρρηξης (με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιείται αντικλείδι),
αναρρίχησης, με σκοπό την κλοπή, είτε με την αφαίρεση από κλέφτες, που παραβίασαν τον χώρο του
ασφαλιζομένου με ένα από τους παραπάνω τρόπους των ασφαλισμένων αντικειμένων υπό τον όρο/
προϋπόθεση ο χώρος που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα του ασφαλισμένου ή λήπτη της
ασφάλισης ή δικαιούχου του ασφαλίσματος να μην παρέμεινε ακατοίκητος πέραν των 45 ημερών.
Προϋποθέσεις
- Κανένα αντικείμενο (με εξαίρεση έπιπλα) δεν θα θεωρείται ότι έχει αξία μεγαλύτερη από €
1.000 εκτός εάν έχει αναφερθεί ή επισυναφθεί στο συμβόλαιο αναλυτική κατάσταση με τν περιγραφή
τους και την ασφαλιζόμενη αξία του κάθε ενός. Περισσότερα αντικείμενα που σύμφωνα με τον
συνηθισμένο προορισμό τους αποτελούν ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσια) θεωρούνται ένα κομμάτι.
Διευκρινίζεται ότι και στις αξίες των παραπάνω αναφερομένων αντικειμένων σε περίπτωση ζημίας θα
εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος αν προέκυψε υπασφάλιση για το σύνολο της ασφαλιζόμενης
περιουσίας.
- Για τα καλλιτεχνήματα, πίνακες ζωγραφικής κάθε είδους, ιχνογραφίες, εικόνες, αντίγραφα
εικόνων, εικονογραφίες, αντικείμενα γλυπτικής, κυνηγετικά όπλα, ρολόγια, μετάλλια, αρχαία
νομίσματα, καθρέπτες, ασημένια σκεύη, πορσελάνες και γυαλικά, δαντέλες και λαχούρια, μουσικά
όργανα και εργαλεία μαθηματικών και φυσικών επιστημών, φωτογραφικές μηχανές, μηχανές λήψης
και προβολής, γουναρικά, τάπητες χειροποίητοι και άλλα σπάνια αντικείμενα, εφόσον αυτά δεν
ασφαλίζονται με ιδιαίτερο άρθρο στο ασφαλιστήριο μετά και από καθορισμό της αξίας καθενός απ'
αυτά τα συγκεκριμένα, συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει για αυτά ποσό
που να ξεπερνάει τα EURO 700,00 κατ' αντικείμενο η δε ασφαλιζόμενη αξία τους αθροιστικά δεν
μπορεί να υπερβεί το 10% της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας των οικιακών αντικειμένων, εκτός αν
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
- Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης ή δικαιούχος του ασφαλίσματος έχει την
υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις για την ασφάλεια του χώρου που
βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, σαν να μην ήταν αυτή ασφαλισμένη κατά του κινδύνου
κλοπής.
- Οφείλει επίσης αμέσως μόλις αντιληφθεί την κλοπή και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών, να την καταγγείλει στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου όπου ευρίσκεται η οικοδομή
και να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες με σκοπό την διευκόλυνση των αρχών για την ανακάλυψη
του ή των ενόχων και την ανάκτηση του συνόλου ή τμήματος της ιδιοκτησίας που κλάπηκε και
καταθέτει στην εταιρία εντός δέκα (10) ημερών με δικές τους δαπάνες αναλυτική κατάσταση των
αντικειμένων που απωλέσθηκαν ή ζημιώθηκαν.
- Σε περίπτωση ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που κλάπηκαν ο ασφαλισμένος ή λήπτης
της ασφάλισης ή δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στην Εταιρία τη
σχετική αναλογία που αντιστοιχεί στο ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε αυτόν.
- Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά
τις οποίες ο χώρος παραμένει ακατοίκητος όλα τα μέτρα ασφαλείας και συναγερμού που διαθέτει.
Ειδικές εξαιρέσεις
- Από την ασφάλιση εξαιρούνται κοσμήματα, αξίες, τίτλοι, ομολογίες, μετοχές, γραμμάτια και
συναλλαγματικές, επιταγές, νομίσματα και χαρτονομίσματα, χαρτόσημα, γραμματόσημα, συλλογές
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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γραμματοσήμων ή άλλων αντικειμένων, έγγραφα και σχεδιαγράμματα κάθε είδους, χειρόγραφα,
αυτόγραφα.
- Εξαιρούνται από την κάλυψη αντικείμενα που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο, σε
υπόστεγο, σε αυλές, σε εισόδους κτιρίων, σε κήπους, γκαράζ ή μέσα σε άλλο χώρο που δεν
καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
- Εξαιρούνται ζημίες από ή σε συνεννόηση με συνέταιρο, στέλεχος ή υπάλληλο του
ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης (ή συγκάτοικο, μέλος της οικογένειας του υπηρετικού
προσωπικού του ασφαλισμένου ή Λήπτη της ασφάλισης).
- Εξαιρείται κλοπή με χρήση αντικλειδιού ή κλειδιών που έχουν χαθεί ή κλαπεί.
- Εξαιρείται κάθε έμμεση ή αποθετική ζημία, ή στέρηση κέρδους, ή απώλεια τόκων που τυχόν
προκύψουν από την απώλεια στα ασφαλιζόμενα περιεχόμενα.
- Αντικείμενα που αναφέρονται ως μη καλυπτόμενα στα μη ασφαλιζόμενα αντικείμενα των
Γενικών Όρων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
3.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν από πυρκαγιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, περιέχον
ή περιεχόμενο, εξαιτίας ανοιχτής φλόγας η οποία εκδηλώνεται εξ οιασδήποτε τυχαίας αιτίας
(συμπεριλαμβανόμενου του βραχυκυκλώματος) ή από άμεση ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική
εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος (πτώση κεραυνού) ή που θα προκληθούν λόγω της
προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή μετά από εντολή των Αρχών για να εμποδιστεί η επέκτασή
της στο ακίνητο που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ως οι γενικοί όροι του
παρόντος).
Ειδικές εξαιρέσεις
- Εξαιρείται της κάλυψης πυρκαγιά που προήλθε από σεισμό.
- Εξαιρούνται της κάλυψης ηλεκτρικές ή μηχανικές απορρυθμίσεις ηλεκτρικών συσκευών ή
εγκαταστάσεων από κεραυνό εάν δεν συνυπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας.
- Εξαιρούνται ζημίες από κεραυνό οι οποίες δεν είναι άμεσες και ορατές στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
4.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΚ ΔΑΣΟΥΣ
Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα προερχόμενη από πυρκαγιά που προέρχεται
από δάσος, συστάδα δένδρων ή θάμνων, λιβάδι ή από εκχέρσωση εδάφους με φωτιά.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
5.
ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Καλύπτονται ζημίες προερχόμενες από οποιαδήποτε έκρηξη που μπορεί να συμβεί εντός ή εκτός
των χώρων της ασφαλιζόμενης κατοικίας έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά και με την
προϋπόθεση ότι δεν οφείλεται σε πράξεις τρομοκρατίας.
Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται ζημίες που θα προκληθούν στον ίδιο τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή
θερμοσίφωνα ή άλλη συσκευή.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
5.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους ορισμούς, Γενικές εξαιρέσεις, Γενικούς
όρους / Διατάξεις και Ειδικές συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του
παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης, την / τον
σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του / της για έκτακτα Ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα
συνεπεία πυρκαγιάς.
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το ποσό των 300€
κατά ατύχημα.
Ειδικές εξαιρέσεις
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει άτομα άνω των 70 ετών.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης
6.
ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα), το παρόν Ασφαλιστήριο
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από Καταιγίδα-Θύελλα-Χιονοθύελλα-Πλημμύρα.
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου αποθήκης όπου φυλάσσονται αντικείμενα του Ασφαλιζομένου
τα οποία καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαραίτητη προϋπόθεση να απέχουν
από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστά.
Προϋποθέσεις
1.
Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα
ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία
και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ' όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την παρούσα κάλυψη και το Ασφαλιστήριο και
σε σχέση με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασφαλιστικής
περιόδου, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
3.
Η εξαίρεση (2) δεν θα ισχύει εφόσον το ασφαλισμένο κτίριο ή/και περιεχόμενο αρχικά
υποστούν πραγματική ζημιά στην οροφή ή στους τοίχους του από την απευθείας δύναμη της
Καταιγίδας-Θύελλας.
Ειδικές εξαιρέσεις
1.
Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
2.
Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής (ων) και ανοιγμάτων, θυρών
και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά.
3.
Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς
και ορόσημα, προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες.
4.
Ζημιά αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου
(π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες
ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και στύλων.
5.
Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν
όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και άλλα ανοίγματά τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η
ιδιοκτησία προστατεύεται από Καταιγίδα-Θύελλα-Πλημμύρα.
6.
Ζημιά από παλιρροιακά κλίματα είτε επακόλουθα σεισμού (τσουνάμι) είτε όχι.
7.
Ζημιά από υπερχείλιση δεξαμενών.
8.
Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση
κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
9.
Ζημιά από Παγετό.
10.
Την οριζόμενη απαλλαγή.
11.
Ζημία όταν το κτίριο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο άνω
των 45 συνεχόμενων ημερών.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
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12.
Ζημία συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πλημμελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας του
κτιρίου και των
μονίμων εγκαταστάσεων του.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
7.
ΧΙΟΝΙ – ΧΑΛΑΖΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα), το παρόν Ασφαλιστήριο
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από χιονόπτωση, χαλαζόπτωση ή παγετό.
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου αποθήκης όπου φυλάσσονται αντικείμενα του Ασφαλιζομένου
τα οποία καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαραίτητη προϋπόθεση να απέχουν
από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστά.
Προϋποθέσεις
1.
Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα
ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία
και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ' όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την παρούσα κάλυψη και το Ασφαλιστήριο και
σε σχέση με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασφαλιστικής
περιόδου, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
3.
Η εξαίρεση (2) δεν θα ισχύει εφόσον το ασφαλισμένο κτίριο ή/και περιεχόμενο αρχικά
υποστούν πραγματική ζημιά στην οροφή ή στους τοίχους του από την απευθείας δύναμη της
Καταιγίδας-Θύελλας.
Ειδικές εξαιρέσεις
1.
Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
2.
Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής (ων) και ανοιγμάτων, θυρών
και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά.
3.
Ζημιά αντικειμένων τα οποία ευρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς
και ορόσημα, προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες.
4.
Ζημιά αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου
(π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες
ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και στύλων.
5.
Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν
όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και άλλα ανοίγματά τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η
ιδιοκτησία προστατεύεται από χιόνι, χαλάζι, παγετό.
6.
Ζημιά από υπερχείλιση δεξαμενών.
7.
Την οριζόμενη απαλλαγή.
8.
Ζημία όταν το κτίριο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο άνω
των 45 συνεχόμενων ημερών.
9.
Ζημία συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πλημμελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας του
κτιρίου και των μονίμων εγκαταστάσεων του.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
8.
ΚΑΠΝΟΣ
Καλύπτονται ζημίες που προέρχονται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από
άμεση επίδραση από καπνό, επικάθηση αιθάλης από γειτνιάζουσα εστία τυχαίας πυρκαγιάς,
ανεξάρτητης της θέλησης του ασφαλιζομένου ή που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλισμένων
εγκαταστάσεων.

Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι ζημίες που οφείλονται σε βιομηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστημα
εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων και ζημίες από
την έλκυση θερμότητας που παράγουν συσκευές ή μηχανήματα.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
9.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Καλύπτεται απώλεια ή ζημία σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο
αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου,
διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή
ασφαλείας που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένου και του άμεσου κεραυνού.
Προϋποθέσεις
Το ασφαλιστικό ποσό είναι ίσο με την αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ασφαλιστικού
κινδύνου και την συνολική των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων της μηχανής ή συσκευής όταν
είναι σαφής ο σχετικός διαχωρισμός. Εάν ο διαχωρισμός δεν είναι σαφής τότε το ασφαλιστικό ποσό
είναι ίσο με την συνολική αξία της μηχανής ή συσκευής.
Ειδικές εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται σε φυσική φθορά των στοιχείων του αντικειμένου
όπου εκδηλώνεται το βραχυκύκλωμα.
Απαλλαγές
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
10.
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ / ΚΛΑΔΙΩΝ / ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία / απώλεια που θα προκληθεί στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση
δένδρων ή κλαδιών δένδρων ή δημοσίων στηλών ρεύματος ή τηλεφώνου καθώς και κεραιών
ραδιοφώνου, τηλεοράσεως ή καλώδια αυτών κ.λπ.
Ειδικές εξαιρέσεις
- Δεν καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν από κοπή δένδρων ή κλαδιών δένδρων εντός
του χώρου που βρίσκεται η κατοικία του ασφαλισμένου.
- Δεν καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν σε φράκτες και αυλόπορτες.
- Δεν καλύπτονται ζημίες στις ίδιες τις κεραίες ραδιοφώνου, τηλεοράσεως κλπ.
- Δεν καλύπτονται ζημίες από πτώση κεραιών που οφείλονται σε κακή ή εσφαλμένη
τοποθέτηση ή σύνδεση ή συντήρησή τους, συναρμολόγηση στήριξη ή σε εργασίες τοποθέτησης
σύνδεσης, επισκευής κ.λπ.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
11.
ΚΑΛΥΨΗ ΠΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προκληθούν από πτώση
αεροσκάφους,, ή αεροπορικού μέσου ή από αντικείμενα που αποσπάστηκαν από αυτό,
Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται ζημίες που προκαλούνται από αεροσκάφος ή άλλο αεροπορικό μέσο που τελεί υπό
τον έλεγχο ή την κατοχή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του μέλους της οικογένειάς
του ή του προσωπικού του.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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12.
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πρόσκρουση
οχήματος εφ' όσον το όχημα δεν τελεί υπό έλεγχο ή την κατοχή του ασφαλισμένου ή λήπτη της
ασφάλισης ή δικαιούχου του ασφαλίσματος ή μέλους της οικογενείας του ή του προσωπικού του.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση αποζημίωσης, η Εταιρία υποκαθίσταται στα
δικαιώματα του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή δικαιούχου του ασφαλίσματος έναντι του
τρίτου ο οποίος είναι υπαίτιος της ζημίας.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
13.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Τροποποιώντας κάθε αντίθετη διάταξη του ασφαλιστηρίου, με αυτό τον ειδικό όρο καλύπτονται
οι ζημίες στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο από φωτιά ή/και έκρηξη που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα
από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη, με τον όρο ότι αυτές οι ενέργειες δεν
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επαναστάσεων και άλλων
ανωμάλων καταστάσεων για τις οποίες προβλέπεται εξαίρεση στους Γενικούς Όρους του
ασφαλιστηρίου.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
14.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Καλύπτονται κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου οι απώλειες ή ζημίες του ασφαλιζόμενου
αντικειμένου οφειλόμενες σε οχλαγωγίες, στάσεις απεργίες και πολιτικές ταραχές που σε αυτό το
άρθρο θα σημαίνουν απώλειες ή ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από:
1.
Πράξεις κάθε προσώπου που μαζί με άλλους μετέχει σε οποιαδήποτε διατάραξη της
δημόσιας τάξης (είτε σε σχέση με απεργία ή ανταπεργία είτε όχι).
2.
Ενέργειες ή πράξεις κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για την καταστολή, ή απόπειρα
καταστολής οποιασδήποτε διατάραξης (της δημόσιας τάξης), ή για τον περιορισμό στο ελάχιστο των
συνεπειών αυτής.
3.
Ηθελημένη ενέργεια οποιουδήποτε απεργού ή ανταπεργού προσώπου που γίνεται για
να ενισχύσει την απεργία ή να εμποδίσει την ανταπεργία.
4.
Ενέργειες κάθε νόμιμα εγκατεστημένης αρχής για την πρόληψη ή την προσπάθεια
πρόληψης οποιασδήποτε ενέργειας της προηγούμενης παραγράφου, ή για τον περιορισμό στο
ελάχιστο των συνεπειών αυτής.
Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:
Ζημία που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του
ασφαλισμένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από
οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή.
Ζημία που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης
οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου στις
ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.
Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής.
Ζημία που προκαλείται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρα κλοπής
Ζημία που προκαλείται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο που είναι κενό ή δεν
χρησιμοποιείται εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρία.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
15.
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και οφείλονται άμεσα ή
έμμεσα σε κακόβουλες ενέργειες. Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από
τρίτο πρόσωπο με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά με αποτέλεσμα την ζημία των
ασφαλισμένων αντικειμένων.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη ζημίες:
που προέρχονται από έκρηξη
από κακόβουλες ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια ή με σκοπό την ληστεία
ή κλοπή μετά από διάρρηξη ή απόπειρα αυτών και σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι
κενό και δεν χρησιμοποιείται.
που προκλήθηκαν από τρίτους στους οποίους είχε εκμισθωθεί ή παραχωρήθηκε με
οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του ακινήτου.
που προκλήθηκαν από μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου
οι επιφανειακές ζημίες που θα προκληθούν από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή
συνθημάτων
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
16.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΟΥ
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν στο κτίριο συνεπεία κλοπής (βιαίας εισόδου) με
διάρρηξη ή με αναρρίχηση και/ή κατά την απόπειρα κλοπής μέχρι του ορίου ευθύνης που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
17.
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ (κατοικιών)
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα), το παρόν Ασφαλιστήριο
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις ή διάρρηξη
ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρική
θέρμανσης ή κλιματισμού, αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού δικτύου της ασφαλισμένης
οικοδομής.
Η κάλυψη περιλαμβάνει και τις ζημίες στις ίδιες τις σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις καθώς και τις
δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής εφ’ όσον ασφαλίζεται η οικοδομή.
Προϋποθέσεις
1.
Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα
ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία
και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εάν όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την παρούσα κάλυψη και το Ασφαλιστήριο και
σε σχέση με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασφαλιστικής
περιόδου, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται τα κάτωθι:
1.
Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση
κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
2.
Δεν καλύπτονται δαπάνες για ζημιές από φυσιολογική φθορά εξαιτίας πολύχρονης
χρήσης. Οπωσδήποτε δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε διαρροή σιδηροσωλήνων ύδρευσης
ή/και κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού ή αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού δικτύου ηλικίας
πάνω από 25 ετών.
3.
Την οριζόμενη απαλλαγή.

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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4.
Ζημία όταν το κτίριο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο άνω
των 45 συνεχόμενων ημερών.
5.
Που οφείλονται στην οξείδωση σωληνώσεων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
18.
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ (εμπορικών επιχειρήσεων)
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα), το παρόν Ασφαλιστήριο
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις ή διάρρηξη
ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρική
θέρμανσης ή κλιματισμού.
Προϋποθέσεις
1.
Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα
ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία
και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εάν όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2.
Τα εμπορεύματα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 13 cm από το έδαφος σε
παλέτες ή σε ράφια και σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστά από τα τοιχία της οικοδομής.
3.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την παρούσα κάλυψη και το Ασφαλιστήριο και
σε σχέση με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασφαλιστικής
περιόδου, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται τα κάτωθι:
1.
Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση
κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
2.
Δεν καλύπτονται δαπάνες για τον εντοπισμό, αντικατάσταση και επισκευή των
σωληνώσεων και εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσιολογική φθορά εξαιτίας
πολύχρονης χρήσης. Οπωσδήποτε δεν καλύπτονται ζημιές από διαρροή σιδηροσωλήνων ύδρευσης
ή/και κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού που οφείλεται σε σταδιακή επιδείνωση ή εγκαταστάσεις
πάνω από 25 ετών.
3.
Από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά καθώς επίσης και και οι ζημίες που θα
προκληθούν στις ίδιες αυτές τις εγκαταστάσεις - σωληνώσεις αποχέτευσης.
4.
Την οριζόμενη απαλλαγή.
5.
ζημία όταν το κτίριο έχει παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο άνω
των 45 συνεχόμενων ημερών.
6.
που οφείλονται στην οξείδωση σωληνώσεων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
19.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σύμφωνα με τους ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς όρους/
Διατάξεις και Ειδικές συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύπτονται οι ζημίες στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ύδρευσης και
θέρμανσης υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα ασφάλιση περιλαμβάνει το κτίριο και μέχρι του ορίου
ευθύνης που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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Η αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό της ζημίας που αναλογεί βάσει χιλιοστών στο διαμέρισμα
του ασφαλιζόμενου.
Ειδικές εξαιρέσεις
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται τα κάτωθι:
- ζημία όταν η κατοικία έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο άνω των
45 συνεχόμενων ημερών.
- Ζημία από εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά
- Ζημίες σε προαυλιους υπαίθριους χώρους, βεράντες και λοιπούς εξωτερικούς νοούμενους
χώρους ή στοιχεία οικοδομής εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την εταιρία.
- Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση
κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
- Δεν καλύπτονται δαπάνες για τον εντοπισμό, αντικατάσταση και επισκευή των σωληνώσεων
και εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσιολογική φθορά εξαιτίας πολύχρονης χρήσης.
Οπωσδήποτε δεν καλύπτονται ζημιές από διαρροή σιδηροσωλήνων ύδρευσης ή/και κεντρικής
θέρμανσης ή κλιματισμού πάνω από 25 ετών.
- Επίσης εξαιρούνται οι ζημίες που θα προκληθούν στις ίδιες αυτές τις εγκαταστάσεις σωληνώσεις αποχέτευσης.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης
20.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ
Καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα έως 10 ετών, που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της
οικοδομής και είναι σταθερά προσδεδεμένα σε αυτή, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο, μόνο για ζημίες που θα προκληθούν από κινδύνους
πυρκαγιάς, κεραυνού, ευρείας έκρηξης, πτώσης αεροσκαφών και σεισμό.
21.
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τυχαία ή οφειλόμενη σε υπαιτιότητα
τρίτων θραύση εξωτερικών υαλοπινάκων της οικοδομής σε τιμή αντικατάστασης με ίδιου πάχους και
τύπου υαλοπίνακα πλέον των εξόδων τοποθέτησής τους με την προϋπόθεση ότι ασφαλίζεται το κτίριο
και σε περίπτωση που ασφαλίζεται το περιεχόμενο καλύπτονται επίσης οι ζημίες στα εσωτερικά
τζάμια καθώς και στους καθρέπτες της κατοικίας μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα
ασφάλισης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Η παρούσα ασφάλιση, εκτός των Γενικών Εξαιρέσεων, δεν ισχύει για απώλεια ή ζημία
- που προκαλείται στους υαλοπίνακες πριν ή κατά την τοποθέτησή τους ή κατά την μεταφορά
τους.
- που προκαλείται στους υαλοπίνακες κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες,
στα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες / καθρέφτες καθώς και κατά την διάρκεια επισκευών,
επεκτάσεων και μεταβολών στο ασφαλιζόμενο κτίριο.
- που οφείλεται σε λανθασμένη τοποθέτηση των υαλοπινάκων.
- στα πλαίσια ή και στους σκελετούς. Επίσης για έξοδα αφαίρεσης ή αντικατάστασης πλαισίων
η/και σκελετών.
- σε αντικείμενα, που συνέβη κατά τη διάρκεια της καταστροφής του υαλοπίνακα ή στη
διάρκεια αντικατάστασης του.
- Που αφορά το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών επί των
υαλοπινάκων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
22.
ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται η οικοδομή καλύπτονται ζημίες σε είδη υγιεινής που θα
προέλθει από θραύση τους από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός και μέχρι του ποσού που αναφέρεται
στον πίνακα ασφάλισης.
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
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Ειδικές εξαιρέσεις
- Εξαιρούνται οι ζημίες κατά την διάρκεια επισκευής, εγκατάστασης ή αντικατάστασης των
ειδών υγιεινής.
- Εξαιρούνται ραγίσματα και χαράγματα που δεν συνιστούν θραύση.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης
23.
ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
όρους/ Διατάξεις και Ειδικές συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος
ασφαλιστηρίου καλύπτονται οι ζημίες σε εσωτερικές / εξωτερικές επιγραφές της ασφαλιζόμενης
επωνυμίας από καλυπτομένους κινδύνους και τυχαία θραύση και μέχρι των ορίων ευθύνης που
αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων.
Ειδικές εξαιρέσεις
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται τα κάτωθι:
- το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων ή ραγισμάτων επί των επιγραφών
- οι ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένη τοποθέτηση
- οι ζημίες που προκαλούνται στις επιγραφές πριν ή κατά την τοποθέτησή τους ή κατά την
μεταφορά τους ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασής τους.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίσεως.
24.
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν με έγκριση της Εταιρίας για την κατεδάφιση ερειπίων
και την απομάκρυνση των συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπά
αντικείμενα) που εβλήθησαν ή κατεστράφησαν συνεπεία ενός ή περισσοτέρων από τους
καλυπτόμενους από το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνους, με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που
επήλθε και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι απώλειες ή ζημίες:
- Για εκκαθάριση συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός του οικοπέδου όπου ευρίσκονται τα
ασφαλισμένα αντικείμενα που έπαθαν την ζημία.
- Που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας μη ασφαλισμένης με το παρόν Ασφαλιστήριο.
- Που θα προκύψουν από μόλυνση των ασφαλισμένων ή / και την μετάδοση της μόλυνσης σε
αντικείμενα τρίτων.
Απαλλαγές
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
25.
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα έκτακτα έξοδα μεταστέγασης
(εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη και βάσει επισήμων αποδείξεων) μετά την επέλευση καλυπτόμενου
κινδύνου στην ασφαλιζόμενη οικοδομή και η οποία θα την καταστήσει μη κατοικήσιμη/ λειτουργική
βάσει πιστοποίησης των αρμοδίων αρχών και μέχρι του ορίου που αναφέρεται στον πίνακα
ασφάλισης και για όσο διάστημα απαιτείται αναγκαίως για αποκατάσταση των ζημιών της
ασφαλιζόμενης οικοδομής και οπωσδήποτε για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξη μήνες.
Ειδικές εξαιρέσεις
- Κατά τη διάρκεια της μεταστέγασης, αναστέλλεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
- Δεν καλύπτονται έξοδα μεταστέγασης και έξοδα μετακόμισης εφόσον πρόκειται για εξοχική
κατοικία.
Απαλλαγές
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
26.
ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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Το παρόν επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα έκτακτα έξοδα για την μετακόμιση του
περιεχομένου (εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη και βάσει επισήμων αποδείξεων) μετά την επέλευση
καλυπτομένου κινδύνου στην ασφαλιζόμενη οικοδομή και η οποία θα την καταστήσει μη κατοικήσιμη
/ λειτουργική βάσει πιστοποίησης των αρμοδίων αρχών και μέχρι του ορίου ευθύνης που αναφέρεται
στον πίνακα ασφάλισης.
Ειδικές εξαιρέσεις
- Κατά τη διάρκεια της μεταστέγασης, αναστέλλεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
- Δεν καλύπτονται έξοδα μεταστέγασης και έξοδα μετακόμισης εφόσον πρόκειται για εξοχική
κατοικία.
Απαλλαγές
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
27.
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ
Καλύπτονται ζημίες λόγω κλοπής ή/και ληστείας των ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά την
διάρκεια φύλαξής τους σε τραπεζική θυρίδα και μέχρι του ορίου ευθύνης που αναφέρεται στον
πίνακα καλύψεων.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
28.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Σε περίπτωση επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου που καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνεπεία του οποίου θα καταστεί η ασφαλιζόμενη κατοικία ΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ, καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου προς τον τραπεζικό ή άλλο οργανισμό
που αφορούν αποδεδειγμένα την ασφαλιζόμενη κατοικία.
Η παρεχόμενη αποζημίωση καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για το χρονικό διάστημα που
αντικειμενικά και με την συμφωνία των πραγματογνωμόνων απαιτείται για την αποκατάσταση των
ζημιών .
Το ανώτατο όριο ευθύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δόσεων για χρονικό διάστημα
μέχρι 12 μήνες και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μεγαλύτερο από το 10% του ασφαλιζομένου
κεφαλαίου της οικοδομής σε ετήσια βάσει εφόσον αυτή παραμένει ασφαλισμένη στην εταιρία.
Το ως άνω ασφαλιζόμενο ανώτατο όριο ευθύνης συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και σε καμία
περίπτωση δεν το προσαυξάνει.
Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη τυχόν χρεώσεις ρητρών / προστίμων από τυχόν
καθυστερήσεις καταβολών.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΩΝ -ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Κατά τροποποίηση παντός τυχόν αντιθέτου Γενικού εντύπου όρου συμφωνείται ότι η ασφάλιση
ισχύει υπέρ της Τράπεζας ή του οργανισμού που αναφέρεται στο Συμβόλαιο ως ενεχυρούχου ή / και
ενυπόθηκου δανειστού ως και υπέρ της Ασφαλιζόμενης Επωνυμίας ως ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη.
Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ισχύουν μόνο εφ’ όσον δεν τροποποιούνται από τις
ακόλουθες ρήτρες.
(1) Ο δανειστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση να δηλώσει προς τον Ασφαλιστή, άλλες
ασφαλίσεις που συνομολογήθηκαν με άλλους Ασφαλιστές για αντικείμενα που ασφαλίζονται με το
ασφαλιστήριο αυτό, είναι όμως υποχρεωμένος να κάνει τέτοια δήλωση σε περίπτωση ζημίας και με την
προϋπόθεση ότι, θα γνωρίζει τις άλλες ασφαλίσεις.
(2) Η απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος, από τον ενεχυράσαντα ή τον παράσχοντα υποθήκη, για
την εκτίμηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή εσφαλμένη δήλωσή του ή κάθε κακή περιγραφή των
ασφαλιζομένων αντικειμένων ή τμήματος αυτών και γενικά κάθε παράβαση υποχρεώσεως που
προβλέπεται από το ασφαλιστήριο και η οποία συνίσταται στη μη συμμόρφωση σε οποιονδήποτε όρο
του, έστω και αν αυτή η δήλωση ή απόκρυψη ή κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρεώσεως θα
Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
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αποτελούσε αιτία αρνήσεως του Ασφαλιστή να δεχθεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει την ζημία, δεν
θα επηρεάζει αυτή την ασφάλιση και δεν θα γίνεται επίκλησή της, όσον αφορά τον δανειστή, με τον
όρο όμως ότι, αυτός είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια παράβαση όρου
ή υποχρεώσεως ως και κάθε τέτοια κακή περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή εσφαλμένη
δήλωση μόλις λάβει γνώση αυτής.
Εάν η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε αμέλεια, πταίσμα ή δόλο του ενεχυράσαντος ή
παράσχοντος υποθήκη ή στα προστεθέντα ή στην υπηρεσία του ευρισκόμενα πρόσωπα ή εάν
οφείλεται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή επίταση των κινδύνων, ο δανειστής θα έχει το δικαίωμα
αποζημιώσεως σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τις ρήτρες
αυτές. με τον όρο ότι, ο δανειστής αυτός οφείλει να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια
μεταβολή ή επίταση των κινδύνων μόλις λάβει γνώση αυτής.
(3) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας ο δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί, απευθείας και
χωρίς την ανάμιξη του ενεχυράσαντος ή του παράσχοντος την υποθήκη για κάθε κεφάλαιο με τους
τόκους, προμήθειες και άλλα έξοδά του, όχι μόνο για τα καταβληθέντα από τον δανειστή στον
ενεχυράσαντα ή στον παράσχοντα υποθήκη με εμπράγματο ασφάλεια των περιγραφομένων ως
ασφαλιζομένων αντικειμένων στο ασφαλιστήριο συμβόλαια πόσα, αλλά επίσης και για κάθε προς τον
δανειστή οφειλή του ενεχυράσαντος ή παραχωρήσαντος την υποθήκη προσώπου, που προέρχεται από
οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ του δανειστού και του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την
υποθήκη, με τον όρο ότι αυτές οι οφειλές θα έχουν διασφαλισθεί με ρήτρα στο συμβόλαιο υποθήκης
ή ενεχύρου και με τον όρο πάντοτε ότι, το καταβλητέο στον δανειστή ποσό για το οποίο ο Ασφαλιστής
υποχρεώνεται από τις συνήθεις διατάξεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως αυτές τροποποιούνται
για τον δανειστή, σύμφωνα με τις παραπάνω 1 και 2 ρήτρες.
Κάθε τυχόν οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πέρα από το
καταβλητέο προς την Τράπεζα, θα μπορεί να εισπράξει ο ενεχυράσας ή ο παραχωρήσας την υποθήκη,
με τον όρο πάντοτε ότι, θα έχουν τηρηθεί και εκτελεσθεί από αυτόν όλοι οι όροι, οι συνομολογίες, οι
ρήτρες και οι υποχρεώσεις που περιέχονται ή που προστέθηκαν με πρόσθετες πράξεις στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
(4) Σε περίπτωση ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Ασφαλιστή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του, ο δανειστής θα ειδοποιείται για την ακύρωση από τον Ασφαλιστή, αλλά το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραμένει σε ισχύ όσον αφορά στον δανειστή για 15 ημέρες μετά την
ημέρα της κοινοποιήσεως προς αυτόν της ακυρώσεως.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ/ΥΔΑΤΩΝ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου σε περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί να
καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους μέχρι του ορίου ευθύνης (30.000€) που αναφέρεται στον πίνακα
καλύψεων για αποκλειστικά υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε αυτούς συνεπεία
πυρκαγιάς, έκρηξης λέβητα ή οποιαδήποτε άλλης αιτίας που την προκάλεσε, υδάτων (πλημμύρα,
διάρρηξη σωληνώσεων κ.λπ.), από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα για την οποία ευθύνεται ο
Ασφαλισμένος ως κύριος νομέας, ή από οποιαδήποτε αιτία κάτοχος ή / και χρήστης των
ασφαλισμένων χώρων που στεγάζεται η επιχείρηση ή κατοικία του.
Στο ασφαλισμένο ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις που προστίθενται και
επαυξάνουν το κύριο ποσό της οφειλής του ασφαλιζομένου έναντι του τρίτου όπως είναι ενδεικτικά
φόροι, τέλη ή άλλα δημόσια βάρη, τόκοι, δικαστικά έξοδα ή εξώδικες δαπάνες πάσης φύσεως κλπ.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή τμήμα
αυτής πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του ασφαλισμένου. Η κάλυψη αστικής ευθύνης
παρέχεται έναντι τρίτων. Ως τρίτοι δεν θεωρούνται οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και τα
πρόσωπα που συγκατοικούν, ελέγχονται, εποπτεύονται ή έχουν σχέση πρόσκτησης με τον
συμβαλλόμενο.
Προϋποθέσεις
Ο ασφαλιζόμενος / λήπτης της ασφάλισης με ποινή έκπτωσης του δικαιώματός του που
απορρέει από την παρούσα κάλυψη υποχρεούται:
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1.
να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης ή σε υπόσχεση τέτοιας
πληρωμής ή σε ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής υποχρέωσης ή σε σχετική προσφορά ή σε
αναγνώριση υποχρέωσης κλπ προς οποιονδήποτε υπέστη υλική ζημία, χωρίς την έγγραφη, σαφή και
ειδική συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρίας.
2.
να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την ασφαλιστική εταιρία για κάθε εξώδικη ή
δικαστική ενέργεια οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει απαίτηση και να διεξάγει κάθε
σχετική δίκη με δαπάνη της εταιρίας, εφόσον αυτή δεν επιλέγει να αναλάβει η ίδια διεξαγωγή της
δίκης επ’ ονόματι του.
3.
να βοηθά την εταιρία με κάθε νόμιμο και κατάλληλο μέσο κατά την διεξαγωγή τυχόν
δίκης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται τα κάτωθι:
1.
συμβατικές υποχρεώσεις εκ συμβάσεων, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο
ασφαλιζόμενος.
2.
Ενέργειες ή παραλείψεις του ασφαλισμένου ή των υπό αυτού προστεθέντων
προσώπων, εάν και καθόσον αυτές έγιναν από δόλο (έστω και ενδεχόμενο δόλο) ή από βαρεία
αμέλεια ή οποιουδήποτε από τους προστεθέντες.
3.
Διαφυγόν κέρδος (αποθετική ή αρνητική ζημία) οποιασδήποτε φύσης
4.
Περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης, που συνέβησαν ή υπήρχαν κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά ένεκα της φύσης
αυτών) στον ασφαλιζόμενο.
5.
Οποιαδήποτε μόλυνση τρίτων ή προσβολή κτιρίων ή άλλων κατασκευών ή του νερού
του εδάφους ή της ατμόσφαιρας άμεσα ή έμμεσα προξενούμενη από την μόλυνση ή προσβολή.
Επίσης δεν καλύπτεται το κόστος καθαρισμού ή απομάκρυνση αυτών των μολυσματικών ουσιών.
6.
Ζημίες που οφείλονται στην εκ της χρήσεως φθορά ή κακή κατασκευή ή κακή
συντήρηση των δεξαμενών, σωληνώσεων και της εν γένει εγκαταστάσεως ύδρευσης, θέρμανσης ή
κλιματισμού.
7.
Σωματικές βλάβες τρίτων.
8.
Ατυχήματα που θα προκληθούν από παράνομη ή αξιόποινη πράξη ή κατά την διάρκεια
μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
9.
Από ενέργειες του ή παραλείψεις σας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε μορφής
επαγγελματικής σας δραστηριότητα.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Καλύπτονται τα έξοδα που υποχρεώθηκε να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος για την
αποκατάσταση ζημίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων που καλύπτονται από το παρόν
ασφαλιστήριο σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς κλπ. καθώς και σε Δημόσιες Αρχές μέχρι του ορίου
ευθύνης που αναφέρεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Απαλλαγή
Σύμφωνα με τον πίνακα ασφάλισης.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντίθετου όρου του παρόντος
Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση αυτή καλύπτει έξοδα που έγιναν από τον Ασφαλιζόμενο κατά την
διάρκεια της ζημιάς, προκειμένου να αποτρέψει ή μετριάσει τη ζημιά καθώς επίσης και τα έξοδα
άντλησης των υδάτων σύμφωνα με τις ασφαλιζόμενες καλύψεις του συμβολαίου μέχρι του ορίου
ευθύνης που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων και με την προϋπόθεση ότι:
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- η ζημιά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί νωρίτερα και θα είχε πραγματοποιηθεί εάν δεν
είχαν γίνει τα έξοδα
- τα έξοδα που έγιναν πράγματι απέτρεψαν ή μετρίασαν τη ζημιά
- η ευθύνη της Εταιρίας με τον όρο αυτό δε θα υπερβαίνει το ποσοστό της συνολικής ζημιάς
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σειράς ζημιών που απορρέουν από το ίδιο
περιστατικό και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το συνολικό όριο ευθύνης που αναγράφεται
στο περίγραμμα ασφάλισης ανά ασφαλιζόμενο αντικείμενο και διεύθυνση.
ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς
Όρους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος
ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με τα παρόντα), στο παρόν ασφαλιστήριο η
ασφάλιση του κτιρίου ισχύει για αξία αποκατάστασης με καινούργιο με την προϋπόθεση ότι οι
ασφαλιζόμενες αξίες των προς ασφάλιση αντικειμένων αντιπροσωπεύουν τις αξίες ως καινούργια και
με την προϋπόθεση ότι η ηλικία της οικοδομής δεν υπερβαίνει τα 20 έτη.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η βάση αποζημίωσης είναι σε
τρέχουσα πραγματική αξία.
Ως αξία αποκατάστασης με καινούργιο θεωρείται η συνηθισμένη αναγκαία κα πραγματική
δαπάνη για την ανοικοδόμηση ολοκλήρου της οικοδομής, εφόσον πρόκειται για ολοσχερή
καταστροφή , ή μέρους της οικοδομής εφόσον πρόκειται για μερική καταστροφή συνεπεία ζημίας από
καλυπτόμενο από το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνο χωρίς την αφαίρεση παλαιότητας λόγω χρήσης.
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