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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
1. ΕΚΡΗΞΗ ΕΥΡΕΙΑ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την
βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως
συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη
εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από :
έκρηξη, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά προερχομένη εντός ή
εκτός του ασφαλιστικού τόπου.
2. ΚΑΠΝΟΣ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από :
Άμεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά
από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες
ευρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.
3. ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη
της Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα από την εκτόξευση
υδάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προσπάθεια της να κατασβέσει
εκδηλωθείσα πυρκαγιά μέσα στον ασφαλισμένο χώρο και/ ή σε γειτονικό
χώρο. Επίσης καλύπτονται και οι ζημίες που μπορεί να προξενήσει η
Πυροσβεστική Υπηρεσία στα ασφαλισμένα αντικείμενα στην προσπάθεια
της να εισέλθει στον ασφαλισμένο χώρο με βίαιο τρόπο με σκοπό την
καταστολή πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε.
4. ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για 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 οποιανδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και
του άμεσου κεραυνού.
Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το 5% του
ασφαλισμένου ποσού του περιεχομένου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Την οριζόμενη απαλλαγή.
5. ΚΛΟΠΗ
Κλοπή σημαίνει την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από

διάρρηξη (παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα).
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημιά:
1. στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, εφ όσον βρίσκονται στο χώρο που
καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, εξαιτίας:
1.1 Κλοπής ή απόπειρας κλοπής δια εισόδου εις η εξόδου από το χώρο
εντός του οποίου βρίσκεται το ασφαλισμένο αντικείμενο, με βίαια και
δυναμικά μέσα και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια
παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου.
1.2 Κλοπής μετά από επίθεση ή χρήση βίας (ληστεία), ή απειλή επίθεσης
ή χρήσης βίας κατά του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου
ή προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στο χώρο που καθορίζεται στο
Ασφαλιστήριο.
2. Στο κτίριο μέχρι το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, εξαιτίας κλοπής
ή απόπειρας κλοπής δια εισόδου εις ή εξόδου από το εν λόγω κτίριο, με
βίαια και δυναμικά μέσα και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή
σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου. Η Ευθύνη της Εταιρείας
για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το ποσό των 900€.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τα παρακάτω:
1. Ζημία σε :
1.1 περιουσία σε ανοικτό χώρο, στο ύπαιθρο, σε υπόστεγα ή εντός άλλου
χώρου που δεν καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
1.2 χρήματα (νομίσματα, χαρτονομίσματα), επιταγές, πιστωτικές κάρτες,
ομολογίες, ομόλογα, μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, αξιόγραφα
γενικά, χρεόγραφα γενικά.
1.3 πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, πολύτιμα κα ημιπολύτιμα μέταλλα
και λίθους, έγγραφα, χειρόγραφα, σχέδια, καλούπια, μήτρες, υποδείγματα,
σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία, μετάλλια, κύπελλα αγώνων, γραμματόσημα,
συλλογές γενικά.
2. Όσον αφορά: έργα τέχνης, πίνακες, εικόνες, γλυπτά, γουναρικά,
δερμάτινα, αντίκες, χαλιά, διακοσμητικά αντικείμενα, αντικείμενα από
ασήμι, χρυσό, πορσελάνη, σερβίτσια, κιάλια, τηλεσκόπια, μικροσκόπια,
ηλεκτρονικά μηχανήματα, μηχανήματα ήχου, τηλεοράσεις κάθε φύσης
εφόσον η αξία τους δεν είναι η συνήθης του εμπορίου, βίντεο, φωτογραφικές
μηχανές, κινηματογραφικές μηχανές λήψεως και προβολής, βιντεοκάμερες
και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ιδιαίτερης αξίας, η ζημία καλύπτεται
μέχρι ποσού ευρώ 900 ανά αντικείμενο και για το σύνολό τους μέχρι το
30% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, εκτός αν έχει γίνει ειδική
μνεία στο Ασφαλιστήριο. Περισσότερα αντικείμενα που, σύμφωνα με τον
συνηθισμένο προορισμό τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο (λ.χ. σερβίτσιο)
θεωρούνται ένα κομμάτι.
3. Ζημία του περιεχομένου, εφ όσον ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται
ασφαλισμένη περιουσία παραμένει κατά τη διάρκεια της περιόδου
ασφαλίσεως ακατοίκητος, ή χωρίς φύλακα για συνεχόμενο χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών.
4. Ζημία από ή σε συνεννόηση με συνέταιρο, στέλεχος ή υπάλληλο του
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης.
5. Ζημία σε χρηματοκιβώτιο το κλειδί του οποίου βρισκόταν μέσα στο
χώρο.
6. Ζημία με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε, ή με χρήση
αντικλειδιού.
7. Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
8. Την οριζόμενη απαλλαγή.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται όπως: καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
ασφαλίσεως, λαμβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα.
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται όπως :
1. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, λαμβάνει όλα τα
αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα φύλαξης της ασφαλισμένης
περιουσίας, σαν να μην ήταν Ασφαλισμένος.
2. θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες
ο χώρος παραμένει ακατοίκητος, όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα
συναγερμού.
3. επιθεωρεί και συντηρεί τα συστήματα συναγερμού, καθ όλη την διάρκεια
της περιόδου ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
4. ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του
συστήματος συναγερμού με την αστυνομία ή την ιδιωτική εταιρεία
προστασίας.
5. σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στις συνθήκες του κινδύνου
ειδοποιήσει αμέσως γραπτώς την Εταιρεία.
6. σε περίπτωση ζημίας ειδοποιήσει αμέσως, εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών αφότου λάβει γνώση της ζημίας, την αρμόδια Αστυνομική Αρχή,
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και
την ανάκτηση της απολεσθείσης περιουσίας και καταθέσει στην Εταιρεία
εντός δέκα (10) ημερών, με δικές του δαπάνες, αναλυτική κατάσταση των
αντικειμένων που απωλέσθηκαν ή ζημιώθηκαν.
7. σε περίπτωση ανευρέσεως μέρους ή όλης της απολεσθείσης
περιουσίας ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την
ασφαλισμένη περιουσία που υπέστη απώλεια ή ζημία.
6. ΚΛΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ (HOLD -UP)
Δηλούται 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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για την απώλεια χρημάτων συνεπεία ληστείας (Hold up).
Η ευθύνη της εταιρείας για την κάλυψη δε θα υπερβεί το ποσό των ευρώ
1.500 κατ΄έτος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τα παρακάτω:
1. Ζημία από ή σε συνεννόηση με συνέταιρο, στέλεχος ή υπάλληλο του
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης.
2. Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται όπως :
1. σε περίπτωση ζημίας ειδοποιήσει αμέσως, εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών αφότου λάβει γνώση της ζημίας, την αρμόδια Αστυνομική Αρχή,
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την
ανάκτηση της απολεσθείσης περιουσίας.
2. σε περίπτωση ανευρέσεως μέρους ή όλης της απολεσθείσης
περιουσίας ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία.
7. ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Θύελλα - Καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και άνω
σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από Θύελλα - Καταιγίδα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία από πλημμύρα.
2. Ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέρχονται.
3. Ζημία από ύδατα, βροχή, χαλάζι ή χιόνι ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται
από αέρα ή όχι.
4. Ζημία αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στην ύπαιθρο, καθώς
και ορόσημα, προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη, μανδρότοιχους,

περιφράξεις και αυλόθυρες.
5. Ζημία αντικειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική
πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών,
τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές
συμπεριλαμβανο-μένων των ορθοστατών και στύλων.
6. Ζημία σε κτίρια κατά την 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 θύελλα - καταιγίδα.
7. Την οριζόμενη απαλλαγή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η εξαίρεση (3) δεν θα ισχύσει εφ όσον το ασφαλισμένο κτίριο ή το
ασφαλισμένο περιεχόμενό του αρχικά υποστούν πραγματική ζημία στην
οροφή ή στους τοίχους του από την απ ευθείας δύναμη της θύελλας καταιγίδας.
Στην περίπτωση δε αυτή θα αναγνωρισθούν μόνο αυτές οι ζημίες στο
περιεχόμενο του κτιρίου ή στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία που προήλθαν
από νερά, βροχή, χαλάζι ή χιόνι τα οποία έχουν εισέλθει στο κτίριο από
τα ανοίγματα της οροφής, τοίχων που δημιουργήθηκαν από την απευθείας
δύναμη των προαναφερθέντων κινδύνων.
2. 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, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα
πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας
εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
3. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας, 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.
8. ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την
λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια
απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, 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.
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από πλημμύρα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία από παγετό.
2. Ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέρχονται.
3. Ζημία από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής (ων) και
ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά.
4. Ζημία αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στην ύπαιθρο ή κάτω από
υπόστεγα.
5. Ζημία σε μανδρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόθυρες.
6. Ζημία από παλιρροιακά κύματα επακόλουθα σεισμού ή παλιρροϊκά
κύματα (tsunami).
7. Ζημία από θραύση σωληνώσεων των εγκαταστάσεων υδρεύσεως,
αποχετεύσεως, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού.
8. Ζημία από υπερχείλιση δεξαμενών.
9. Την οριζόμενη απαλλαγή
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να διατηρεί τα
ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα
των κτιρίων σε καλή κατάσταση.
2. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας, 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.
9. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς,
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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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από :
διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εν γένει
εγκαταστάσεων υδρεύσεως, κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία σ’ αυτές τις ίδιες τις δεξαμενές, συσκευές ή σωληνώσεις, που
προκάλεσαν την ζημία, καθώς και το κόστος των διερευνητικών εργασιών
για τον εντοπισμό της ζημίας.
2. Ζημία σε ασφαλισμένη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις τριάντα (30) συνεχόμενες
ημέρες.
3. Ζημία από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη
εγκατάσταση κατασβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).
4. Ζημία από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά.
5. Την οριζόμενη απαλλαγή
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα
πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας
εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας, 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.
10. ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΧΑΛΑΖΙ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από χιόνι - παγετό - χαλάζι.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία αντικειμένων τα οποία ευρίσκοντο στην ύπαιθρο, ορόσημα,
προσωρινά τοιχία διακοσμητικά, μαντρότοιχους, περιφράξεις, σήματα,
τέντες, πινακίδες και οποιοδήποτε εξωτερικό προσάρτημα του κτιρίου.
2. Ζημία προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτιρίου
και των μόνιμων εγκαταστάσεων.
3. Ζημία σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή
επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα ή άλλα
ανοίγματα του έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται
από θύελλα και καταιγίδα.
4. Ζημία από διαρροή ύδατος προερχόμενου από οποιαδήποτε
οροφή, θύρα ή παράθυρο τα οποία αφέθησαν ανοικτά ή ευρίσκοντο σε
ελαττωματική κατάσταση.
5. Την οριζόμενη απαλλαγή.
11. ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΚΛΑΔΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ   ΣΤΗΛΩΝ.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές
Εξαιρέσεις και Γενικούς Όρους /Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά
τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την
έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης
για κάθε ζημιά που προξενήθηκε στο ασφαλισμένο κτίριο από πτώση
δένδρων, κλαδιών δένδρων, ηλεκτρικών, τηλεφωνικών στήλων και η οποία
οφείλεται σε φυσικά και μόνο αίτια, καθώς και το κόστος απομάκρυνσης
αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία που προκαλείται από κοπή ή κλάδεμα δένδρων ή κλαδιών.
12. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, 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.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς,
Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Ορους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά
κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου
(κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
συνεπεία, ή κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, ανταπεργιών, οχλαγωγίας
και πολιτικών ταραχών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει :
1. 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.
2. 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.
3. Ζημία που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης
υπό του Ασφαλισμένου οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής
του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως ότι
η Εταιρεία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω (2) και (3) περιπτώσεις
έναντι του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης από ευθύνη για φυσική
ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της
κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης της
χρήσης.
4. Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής,
οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των υλικών
ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ’ αυτόν τον Ειδικό Όρο.
5. Ζημία που προκαλείται κατά τη διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής.
6. Ζημία που προκαλείται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι
κενό ή δεν χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως τυχόν
καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης, έχει την έννοια του περιορισμού του
ορίου αποζημίωσης για όλες τις απώλειες ή ζημίες, οι οποίες καλύπτονται
από αυτό τον ειδικό όρο, κατά τη διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από
τη στιγμή της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.
13. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παράνομη Οργάνωση σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση η οποία εμπλέκεται
ή ασχολείται με Τρομοκρατία, Αναρχικές δραστηριότητες ή αυτοαποκαλείται
ως τέτοια.
Τρομοκρατία ή τρομοκρατικές ενέργειες σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων
ή οργανωμένων 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 ή όχι χώρα
κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων οχλαγωγιών, απεργιών ή
κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη
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της Ασφάλισης για ζημία από πυρκαγιά ή/και έκρηξη στα ασφαλισμένα
αντικείμενα αμέσως προερχομένη από άμεσες ή έμμεσες Τρομοκρατικές
Ενέργειες μεμονωμένες ή μη, καθώς και από οποιεσδήποτε παράνομες ή/
και κακόβουλες δραστηριότητες ή ενέργειες που διαπράττονται κακόβουλα
από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με
οποιαδήποτε Παράνομη Οργάνωση.
14. KAKOΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς,
Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Ορους/Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά
κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου
(κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα ή ενέργεια που διαπράττεται
κακόβουλα από τρίτα προς τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης
πρόσωπα (άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου 2496\97), υπό τον όρο ότι οι ενέργειες
αυτές δεν έλαβαν χώρα :
1.Κατά τη διάρκεια ή με σκοπό την ληστεία ή κλοπή μετά από διάρρηξη ή
απόπειρα αυτών.
2.Σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται.
15. ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ\MHXANIKOY
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με Ορισμούς, Γενικές
Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά
τροποποίηση παντός αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστήριου
(κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος) το παρόν
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για το ασφαλισμένο ποσό εξόδων, του Αρχιτέκτονα /Μηχανικού
ή της Πολεοδομίας, για την επισκευή του κτιρίου. Το ποσό αυτό παρέχεται
για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, για την επισκευή του κτιρίου με
ανώτατο όριο τους 12 συνεχείς μήνες από την ημερομηνία της πυρκαγιάς.
Η ευθύνη της εταιρείας για την κάλυψη αυτή δε θα υπερβεί το ποσό των
ευρώ 1.500 κατ΄έτος.
16. ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ
ΑΥΤΟ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από :
Αεροπλάνο ή από αεροπορικά μέσα και/ ή από αντικείμενα που πέφτουν
από αυτά. Με την έννοια αυτής της κάλυψης κάθε απώλεια ή ζημία όπως
αναφέρεται παραπάνω, θα θεωρείται σαν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε
από πυρκαγιά.
17. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχομένη
από :
πρόσκρουση οχήματος ή ζώου μη ανήκοντα ή ελεγχόμενα από τον
Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης.
Η ευθύνη της εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το 5% του
ασφαλισμένου ποσού.
18. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη
της Ασφάλισης για ζημία των εξωτερικών κρυστάλλων ή υαλοπινάκων από
θραύση ασχέτως αιτίας. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν
θα υπερβεί το ποσό των 900 ευρώ κατ΄ έτος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Την οριζόμενη απαλλαγή.
19. ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία των καθρεπτών καθώς και των σταθερών κρυστάλλων
που αποτελούν τμήμα επίπλων από θραύση ασχέτως αιτίας. Η ευθύνη της
Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το ποσό των 600 ευρώ κατ’
έτος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτές οι Ασφαλίσεις δεν καλύπτουν:
1. Τις ζημίες στα πλαίσια των καθρεπτών και των κρυστάλλων.
2. Το κόστος αποκατάστασης των χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών που
τυχόν υπάρχουν επί των καθρεπτών και των κρυστάλλων.
3. Τις ζημίες που προκαλούνται στους καθρέπτες και στα κρύσταλλα πριν
ή κατά την τοποθέτηση τους ή κατά την μεταφορά τους ή κατά την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, στα παράθυρα, στα έπιπλα ή στους
ίδιους τους καθρέπτες και τα κρύσταλλα.
4. Τις ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένη τοποθέτηση.
5. Την οριζόμενη απαλλαγή.
20.  ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για τις ζημίες από πυρκαγιά που θα υποστούν τα ασφαλισμένα
αντικείμενα κατά την προσωρινή μεταφορά τους μέσα στην Ελληνική
επικράτεια εφόσον το κτίριο που βρίσκονταν θεωρηθεί ακατάλληλο για
χρήση από κίνδυνο που καλύπτεται με το παρόν συμβόλαιο. Η ευθύνη της
Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το 5% του ασφαλισμένου
ποσού του περιεχομένου.
21. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν με έγκριση της Εταιρείας
για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμμάτων
ασφαλισμένων αντικειμένων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπά αντικείμενα)
που εβλάβησαν ή κατεστράφησαν συνεπεία ενός ή περισσοτέρων από
τους ασφαλιστικούς κινδύνους με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που
επήλθε. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το 2%
του ασφαλισμένου ποσού του κτιρίου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμφωνείται και συνομολογείται ρητά ότι από την επέκταση αυτή
εξαιρούνται τα έξοδα:
1. Για εκκαθάριση συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός του οικοπέδου
όπου ευρίσκονται τα ασφαλισμένα που έπαθαν την ζημία.
2. Που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας μη ασφαλισμένης με το
παρόν Ασφαλιστήριο.
3. Που θα προκύψουν από μόλυνση των ασφαλισμένων ή /και την
μετάδοση της μόλυνσης σε αντικείμενα τρίτων.
22. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠYΡΚΑΓΙΑΣ - ΕΚΡΗΞΗΣ
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Λήπτη της Ασφάλισης
ή τον Ασφαλισμένο για την σύμφωνα με τους νόμους, αστική ευθύνη ως
ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του γραφείου, φροντιστηρίου ή ιατρείου.
Η κάλυψη ισχύει στις περιπτώσεις που ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αποζημίωση:
Για υλικές μόνον ζημίες που θα προξενηθούν σε γειτνιάζοντα κτίρια
ιδιοκτησίας τρίτων, εφ όσον αυτά έχουν υποστεί ζημία από πυρκαγιά,
έκρηξη που προξενήθηκε στον ασφαλιζόμενο χώρο και για την οποία
ευθύνεται ο ίδιος με τις παρακάτω περιοριστικά ιδιότητες του.
1. ως κύριος, νομέας ή από οποιαδήποτε αιτία κάτοχος και/ ή χρήστης
των ασφαλισμένων με το παρόν χώρων όπου στεγάζει το γραφείο,
φροντιστήριο ή ιατρείο.
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2. ως εργοδότης των προσώπων τα οποία ασχολούνται στο γραφείο,
φροντιστήριο ή ιατρείο.
Καλύπτεται επίσης, η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου με την ιδιότητα
του ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής στην οποία βρίσκεται το
γραφείο, φροντιστήριο ή ιατρείο.
Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το ποσό που
θα αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του Συμβολαίου.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει συνέπειες ζημιογόνων γεγονότων που
προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα :
1. Από πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του Λήπτη
της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου.
2. Από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου που προκάλεσε την ζημία ή
απώλεια από πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
3. Την οριζόμενη απαλλαγή
23. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΝΟ)
Ως επισυναπτόμενοι γενικοί και ειδικοί όροι

2. Ζημία που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα
από κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλισμένης οικοδομής.
3. Απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά.
4. Την οριζόμενη απαλλαγή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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 περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή
κατάσταση και συντήρηση. Εφ’ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα
πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας
εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2. Η ασφαλισμένη οικοδομή είναι εξαιρετικής κατασκευής και/ ή
πρώτης τάξης, έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τον από
15/06/1955 κανονισμό αντισεισμικών οικοδομικών έργων του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων (Διεύθυνσης Οικισμού) καθώς και με
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή διάταξη αυτού.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

24. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης με ημερήσιο επίδομα εάν διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης
κατόπιν υλικής ζημίας λόγω επέλευσης ενός απο τους καλυπτομένους
κινδύνους.
Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβεί το ποσό
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του Συμβολαίου για περίοδο
αποζημίωσης 3 μηνών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει:
1. Απώλεια κερδών που προκλήθηκε από καταστροφή, βλάβη ή απώλεια
χρημάτων, πιστωτικών τίτλων, εγγράφων, σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων,
μαγνητοταινιών διάτρητων καρτελών, λογιστικών βιβλίων και συγγραμμάτων
κάθε είδους.
2. Απώλεια κερδών που προκλήθηκε από εμφάνιση απρόβλεπτων
γεγονότων κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας της Επιχείρησης.
3. Απώλεια κερδών που προκλήθηκε από παρεμπόδιση της
ανοικοδόμησης ή επιβολής περιορισμών από τις Αρμόδιες Αρχές ή αδυναμία
του ασφαλιζόμενου να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
4. Απώλεια κερδών που προκλήθηκε επειδή ο ασφαλισμένος δεν διέθετε
έγκαιρα το απαραίτητο κεφάλαιο για ανακατασκευή ή απόκτηση εκ νέου των
αντικειμένων που καταστράφηκαν, που έχουν υποστεί βλάβη ή χάθηκαν.
5. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί αποζημίωση η
οποία θα οφείλεται σε συνέχιση της διακοπής των εργασιών με ευθύνη του
ασφαλιζομένου.
6. Την οριζόμενη απαλλαγή.
25. ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ/ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ    
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)
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
Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα, που θα προκληθεί
άμεσα από Σεισμό και/ ή Πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ζημία που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα
από προγενέστερες της παρούσης ασφάλισης καταπονήσεις και /ή ζημιές
στην ασφαλισμένη οικοδομή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY
Δεδομένου ότι ο αναφερόμενος στον Πίνακα Ασφάλισης Ασφαλισμένος
υπέβαλε στην INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. (αναφέρεται στο εξής ως η «Εταιρεία»)
γραπτή πρόταση, και συμπλήρωσε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο
μαζί με κάθε άλλη γραπτή δήλωση του Ασφαλισμένου με σκοπό τη σύναψη
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θεωρούνται ενσωματωμένα σε
αυτό και αποτελούν ενιαίο συμβόλαιο. Ήδη με το παρόν Ασφαλιστήριο
πιστοποιείται ότι, υπό τον όρο ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος
θα πληρώσει στην Εταιρεία τα ασφάλιστρα που καθορίζονται στον Πίνακα
Ασφάλισης και σύμφωνα με τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις διατάξεις
που περιέχονται ή ενδεχομένως να προστεθούν στο παρόν, η Εταιρεία θα
αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο κατά τον τρόπο
και την έκταση που ορίζεται πιο κάτω.
Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε βρίσκονται
σε λειτουργία, είτε σε αδράνεια, ή είναι αποσυναρμολογημένα με σκοπό
τον καθαρισμό, την επιθεώρηση ή την μετακίνησή τους στο χώρο
εγκατάστασής τους ή κατά τη διάρκεια των εργασιών ή της μετέπειτα
επανασυναρμολόγησής τους αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από
επιτυχή έναρξη λειτουργίας αυτών κατά τη σύναψη του παρόντος.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική
Σύμβαση, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω:
1. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε την
παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση. Το 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.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), με το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο
κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα
με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση. 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 καταρτίστηκε για λογαριασμό του
Λήπτη της Ασφάλισης.
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.
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4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση, φέρει δε την
υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρείας 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, εκδιδομένης σχετικής Πρόσθετης Πράξης) το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Διέπεται από τους Όρους
της Ασφαλιστικής Σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με
το Ασφαλιστήριο.
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) που
καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύμβαση.
6. 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 Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ –  ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με
την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρεία, συνολικά ή
κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)
Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρείας, που προκύπτει από επέλευση
ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια
αποκατάσταση της ζημιάς, κατά τους όρους της παρούσας Ασφαλιστικής
Σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο για ζημιές ή απώλειες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα κατά
οποιονδήποτε τρόπο από:
(α) πόλεμο, εισβολή, πράξεις, αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες (είτε
έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία επανάσταση,
εξέγερση, στάση, οχλαγωγία, απεργία, ανταπεργία, πολιτικές ταραχές,
στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία, πράξεις ομάδος κακόβουλων
ανθρώπων ή ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με
οποιαδήποτε
πολιτική οργάνωση, συνωμοσία, δήμευση, επίταξη,
κατάσχεση ή καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς σε περιουσία μετά από
εντολή οποιασδήποτε de jure ή de facto κυβέρνησης ή οποιασδήποτε
δημόσιας αρχής,
β) πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση
γ)σκόπιμη ενέργεια ή βαρεία αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των
αντιπροσώπων του ή των προστηθέντων απ’ αυτόν
δ) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Από την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία
Εξοπλισμού ή Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών.
Η παρούσα εξαίρεση θα ισχύει και θα εφαρμόζεται αναφορικά με όλες
τις ημερομηνίες ακόμη και αν αυτές υπάρχουν ή εμφανίζονται σε σχέση
(σχετίζονται με την μετάβαση στη νέα (τρίτη) χιλιετία ή οποιαδήποτε άλλη
χρονική στιγμή. Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης ο όρος
i.
«Ημερομηνία» θα σημαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισμένη
σε ημερολογιακό σύστημα, όταν αυτή η ένδειξη χρόνου λειτουργεί ως
πληροφορία, κώδικας, σύνθημα /σινιάλο ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο
σε εξοπλισμό, συστήματα ή συνδυασμούς αυτών.
ii. «Εξοπλισμός» θα σημαίνει οποιοδήποτε μηχάνημα, προϊόν ή άλλο
ενσώματο αντικείμενο ή ομάδες αντικειμένων (είτε ανήκουν και αποτελούν
συστατικό μέρος ακίνητης περιουσίας είτε περιέχονται εντός αυτής)
συμπεριλαμβανόμενων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - τεχνικομηχανικού
εξοπλισμού (hardware) ή /και λογισμικού (software) ηλεκτρονικών
υπολογιστικών
συστημάτων ή ολοκληρωμένων/ αναπόσπαστων/
ενσωματωμένων
ηλεκτρονικών μερών, κυκλωμάτων ή συστατικών
αυτών (συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών και ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων).
iii. «Σύστημα» θα σημαίνει οποιαδήποτε μηχανογραφική ή γραπτή,

μεμονωμένη ή ομαδοποιημένη πληροφορία ή οδηγία, καθώς και
οποιονδήποτε φορέα
τέτοιων μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων
πληροφοριών ή οδηγιών, είτε υπό τη μορφή ακτινών, κυμάτων, φυσική
επιρροής/ επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης ενσώματης ή ασώματης
φύσης.
Τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας
Ασφάλισης, η εξαίρεση αυτή δεν θα έχει εφαρμογή αναφορικά με
οποιαδήποτε επακόλουθη /παρεπόμενη ζημία από πυρκαγιά, έκρηξη ή
οποιοδήποτε άλλο κατονομαζόμενο κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν
Ασφαλιστήριο ή δεν εξαιρείται συγκεκριμένα από αυτό.
Σε περίπτωση διεκδίκησης με αγωγή ή αίτησης ή άλλης διαδικασίας όπου
η Εταιρεία ισχυρίζεται, ότι σύμφωνα με τις παραπάνω εξαιρέσεις, κάποια
ζημία ή απώλεια δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της
απόδειξης, ότι αυτή η ζημιά ή η απώλεια αυτή πράγματι καλύπτεται από το
παρόν, βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Το παρόν Ασφαλιστήριο, ο πίνακας ασφάλισης, η πρόταση και όποια
πρόσθετη πράξη θα διαβάζονται στο σύνολο ως ένα ενιαίο συμβόλαιο.
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδικό νόημα θα
έχει το ίδιο νόημα οπουδήποτε και αν αναφέρεται αυτή στο παρόν.
2. ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο των Γενικών και Ειδικών Όρων και Πρόσθετων Πράξεων που
αναφέρονται στις υποχρεώσεις αυτού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για κάθε ευθύνη της Εταιρείας να ενεργήσει οποιαδήποτε πληρωμή
σύμφωνα με το παρόν.
3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται με έξοδά
του, να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα και να
συμμορφώνεται με όλες τις λογικές συστάσεις της Εταιρείας για την
πρόληψη ή αποτροπή της ζημίας ή απώλειας και να συμμορφώνεται με
όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του και τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η εταιρεία δικαιούται σε κάθε κατάλληλη ώρα να επιθεωρεί και να εξετάζει
τον κίνδυνο και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται
να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την
εκτίμηση του κινδύνου και που θα ζητήσει η Εταιρεία.
5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί
αμέσως την Εταιρεία τηλεγραφικά και γραπτά για κάθε ουσιαστική μεταβολή
του κινδύνου και με δικά του έξοδα να λαμβάνει όλες τις πρόσθετες
προφυλάξεις που απαιτούνται για την διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας
των ασφαλισμένων αντικειμένων και η έκτασή της κάλυψης ή/ και το ύψος
των ασφαλίστρων εάν είναι αναγκαίο θα προσαρμόζονται ανάλογα.
Ουσιαστική μεταβολή, που αυξάνει τον κίνδυνο ζημίας μπορεί να γίνει
δεκτή, από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο μόνο μετά από
γραπτή βεβαίωση της Εταιρείας για τη συνέχιση της παρούσας ασφάλισης.
6. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Εάν κατά τον χρόνο επέλευσης της απώλειας ή ζημίας, τα ασφαλισμένα με
το παρόν Ασφαλιστήριο αντικείμενα έχουν αξία μεγαλύτερη από το ποσό
για το οποίο έχουν ασφαλιστεί, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος
θεωρείται ότι είναι ασφαλιστής του εαυτού του για επιπλέον ποσό και
πρέπει να συμμετέχει κατά το μερίδιο που του αναλογεί στις απώλειες ή
ζημίες. Εάν η ασφάλιση καλύπτει περισσότερα από ένα αντικείμενα, για
κάθε ένα από αυτά εφαρμόζεται ξεχωριστά το παρόν άρθρο.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που μπορεί να θεμελιώσει
απαίτηση αποζημίωσης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
Α) να το γνωστοποιεί αμέσως στην Εταιρεία τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς
καθώς επίσης και γραπτώς, παρέχοντας και ενδείξεις για τη φύση και την
έκταση της ζημίας.
Β) να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης της
ζημίας ή απώλειας.
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Γ) να διαφυλάξει τα ζημιωθέντα μέρη και να τα έχει διαθέσιμα για
επιθεώρηση από αντιπρόσωπο ή πραγματογνώμονα της Εταιρείας,
Δ) να παράσχει κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο που θα του
ζητήσει η Εταιρεία,
Ε) να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας
λόγω κλοπής ή/ και διάρρηξης.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που δεν θα της
γνωστοποιηθεί μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα που συνέβη αυτή.
Αφού ειδοποιηθεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τον παρόντα όρο, ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορεί να επιδιορθώσει κάθε ζημία μικρής
έκτασης ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα που έχουν υποστεί μικρή ζημιά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει πριν από κάθε επισκευή ή μετατροπή,
να επιθεωρήσει τη ζημία ή την απώλεια, αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
Αν η Εταιρεία δεν προβεί στην επιθεώρηση αυτή μέσα σε επαρκή για τις
περιστάσεις χρονικά όρια, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος
δικαιούται να προχωρήσει στην επισκευή ή αντικατάσταση.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, για κάθε
ασφαλισμένο αντικείμενο όταν το σχετικό ασφαλισμένο αντικείμενο
διατηρηθεί σε λειτουργία μετά το ζημιογόνο γεγονός, χωρίς να επισκευασθεί
ικανοποιητικά κατά τη γνώμη της Εταιρείας ή αν έγιναν προσωρινές
επισκευές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αυτής.
O Ασφαλισμένος οφείλει, με έξοδα της Εταιρείας, να ενεργεί, να συντρέχει
και να επιτρέπει όλες τις ενέργειες και πράξεις που θεωρούνται αναγκαίες
ή θα ζητηθούν από την Εταιρεία για τη διασφάλιση κάθε δικαιώματος ή
επανόρθωσης ή επίτευξης εκ μέρους τρίτων (άλλων από εκείνους που έχουν
ασφαλιστεί με το παρόν Ασφαλιστήριο) επανόρθωσης ή αποζημίωσης για
την οποία η Εταιρεία θα είχε ή θα μπορούσε να αποκτήσει δικαιώματα άμεσα
ή μετά από την υποκατάστασή της στα δικαιώματα του Ασφαλισμένου
μετά από πληρωμή ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας με
βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, ανεξάρτητα αν οι ενέργειες και πράξεις
αυτές είναι ή θα καταστούν αναγκαίες πριν ή μετά την αποζημίωση του
Ασφαλισμένου από την Εταιρεία.
8. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εάν η πρόταση ή δήλωση του Ασφαλισμένου είναι αναληθής, αν
οποιοδήποτε πραγματικό γεγονός που αφορά τον κίνδυνο δηλωθεί κατά
τρόπο ανακριβή ή παραλειφθεί ή αν η παρούσα ασφάλιση ή οποιαδήποτε
ανανέωσή της επιτευχθεί με οποιαδήποτε παραπλανητική δήλωση,
ανακοίνωση ή παράλειψη, ή εάν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης που
διατυπώνεται είναι δόλια ή υπερβολική ή χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε
ψευδής ή απατηλή δήλωση, ανακοίνωση ή μέσο για την υποστήριξής της,
τότε το παρόν Ασφαλιστήριο θεωρείται άκυρο και η Εταιρεία απαλλάσσεται
από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό.
9. ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εάν κατά το χρόνο επέλευσης της απώλειας ή ζημίας στα ασφαλισμένα
αντικείμενα υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις που καλύπτουν τα ίδια
αντικείμενα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να πληρώσει ή να συνεισφέρει
περισσότερα από την αναλογική της συμμετοχή στο ποσόν της απώλειας
ή ζημίας αυτής.
10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε με αίτηση
του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα κρατήσει το
ασφάλιστρο που συνηθίζεται για βραχυπρόθεσμες ασφαλίσεις για το
χρονικό διάστημα για το οποίο ίσχυε η ασφάλιση.
Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ακυρώσει οποτεδήποτε το Ασφαλιστήριο,
αφού ειδοποιήσει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο με
συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη διεύθυνση του κινδύνου πριν από
7 μέρες.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται μετά από αίτηση του
Ασφαλισμένου, να επιστρέψει το ποσό του ασφαλίστρου που είναι ανάλογο
με το χρόνο που απομένει από την ημέρα της ακύρωσης μέχρι τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου και μετά την αφαίρεση κάθε δαπάνης επιθεώρησης στην
οποία αυτή θα έχει υποβληθεί και κάθε έκπτωσης που έχει αυτή χορηγήσει
στα ασφάλιστρα λόγω μεγάλης διάρκειας.

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ
Αν η παρούσα Ασφάλιση έχει γίνει για λογαριασμό τρίτου, ο δικαιούχος
δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα αυτού για λογαριασμό του, χωρίς να
απαιτείται η έγκριση του Ασφαλισμένου. Ο δικαιούχος δικαιούται επίσης, να
εισπράττει κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με το παρόν
Ασφαλιστήριο και να μεταβιβάζει τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου, ακόμη
και αν δεν έχει στην κατοχή του το Ασφαλιστήριο.
Κατά το διακανονισμό της αποζημίωσης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από
τον δικαιούχο απόδειξη ότι αυτός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την
παρούσα ασφάλιση και από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο
απόδειξη ότι έχει δώσει την συγκατάθεση του για την είσπραξη της
αποζημίωσης από το δικαιούχο.
12. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Η πληρωμή ασφαλίστρων θεωρείται έγκυρη προς την Εταιρεία μόνο μετά
την παράδοση στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο της σχετική
έντυπης απόδειξης της Εταιρείας εξοφλημένης και μετά την υπογραφή
εκπροσώπου αυτής ή εξουσιοδοτημένου πράκτορά της.
13. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το ποσό που πρέπει
να καταβληθεί σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, αυτή παραπέμπεται
σε διαιτησία και διεξάγεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δύο διαιτητές που ορίζονται ένας από
κάθε συμβαλλόμενο μέρος με γραπτή πρόσκληση του άλλου μέρους. Οι
διαιτητές ορίζουν επιδιαιτητή που αποφαίνεται σε περίπτωση διαφωνίας
αυτών. Η απόφαση της διαιτησίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την έγερση αγωγής κατά της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ή υποχρεούται για απώλεια ή ζημία σύμφωνα
με το παρόν Ασφαλιστήριο μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από
την επέλευση της απώλειας ή ζημίας και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος εκπίπτει από κάθε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν,
εκτός εάν η απαίτηση βρίσκεται στην κρίση διαιτησίας ή έχει εγερθεί αγωγή.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν Ασφαλιστήριο,
που δεν επιλύθηκε με διαιτησία, είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια
της Αθήνας.
14. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη ανακοίνωση στην Εταιρεία που προβλέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να γίνεται εγγράφως
ή εντύπως.
15. ΦΟΡΟΙ
Οι νόμιμες επιβαρύνσεις και φόροι πάνω στα ασφάλιστρα ή τις παροχές και
τα τέλη και τυχόν έξοδα και συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης
αποζημίωσης ή άλλης καταβολής με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο
βαρύνουν τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.
ΤΜΗΜΑ 1- ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Έκταση κάλυψης.
Η Εταιρεία συμφωνεί και συνομολογεί με τον Λήπτη της Ασφάλισης ή
τον Ασφαλισμένο ότι αν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της
ασφαλιστικής περιόδου που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή σε κάθε
επόμενη περίοδο, για την οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος
θα πληρώσει και η Εταιρεία θα αποδεχθεί τα ασφάλιστρα για την ανανέωση
του παρόντος, τα αντικείμενα ή μέρος αυτών που αναφέρονται στον
Πίνακα Ασφάλισης υποστούν οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια φυσική
απώλεια ή ζημία από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από όσες εξαιρούνται
ρητά παρακάτω, και η οποία απώλεια ή ζημιά συνεπάγεται την ανάγκη
επισκευής ή αντικατάστασής τους, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Λήπτη
της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για κάθε τέτοια απώλεια ή ζημία, όπως
προβλέπεται παρακάτω, με πληρωμή σε μετρητά ή με αντικατάσταση ή
επισκευή (κατ’ επιλογή της Εταιρείας) και πάντοτε μέχρι το ποσό που δεν
θα υπερβαίνει για κάθε ασφαλιστική περίοδο και για κάθε αντικείμενο που
περιλαμβάνεται στον πίνακα ασφάλισης, το όριο που αναγράφεται για
κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα και συνολικά το συνολικό ασφαλιζόμενο
ποσό όπως αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης.
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Ειδικές Εξαιρέσεις του Τμήματος 1:
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για:
Α) την αφαιρετέα απαλλαγή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης
και η οποία βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για κάθε
ζημιογόνο γεγονός. Αν περισσότερα από ένα αντικείμενα απολεσθούν ή
υποστούν ζημία από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός, ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή ο Ασφαλισμένος θα επιβαρυνθεί μόνο με τη μεγαλύτερη αφαιρετέα
απαλλαγή που θα έχει εφαρμογή σ΄ αυτά τα αντικείμενα,
Β) απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα ή προέρχεται από
σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, παλιρροϊκό κύμα, λαίλαπα ή τυφώνα,
Γ) απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κλοπή. Ζημία
ή απώλεια που είναι συνέπεια όμως διάρρηξης καλύπτεται από το παρόν
συμβόλαιο,
Δ)
απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιοδήποτε σφάλμα ή
ελάττωμα που ήταν γνωστό στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο
ή στους αντιπροσώπους του κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα αν το σφάλμα ή το ελάττωμα ήταν γνωστό
στην Εταιρεία ή όχι,
Ε) απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από παύση ή δια
κοπή της παροχής αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος,
Στ) απώλεια ή ζημία που είναι άμεση συνέπεια της συνεχούς επίδρασης της
λειτουργίας (π.χ. φθορά από συνηθισμένη χρήση, δημιουργία κοιλωμάτων,
διάβρωση, οξείδωση, συσσώρευση αλάτων ή από προοδευτική επίδραση
των ατμοσφαιρικών συνθηκών),
Ζ) οποιαδήποτε έξοδα, που απαιτούνται για την εξάλειψη λειτουργικών
βλαβών, εκτός αν οι βλάβες αυτές προέρχονται από απώλειες ή ζημιές
των ασφαλισμένων και ζημιωθέντων αντικειμένων που αποζημιώνονται
σύμφωνα με το παρόν,
Η) οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για τη συντήρηση των ασφαλισμένων
αντικειμένων. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και για τα εξαρτήματα που πρέπει να
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια αυτής της συντήρησης,
Θ) απώλεια ή ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής ή
ο προμηθευτής από το νόμο ή συμβατικά,
Ι) απώλεια ή ζημία σε μισθωμένα μηχανήματα για τα οποία ευθύνεται ο
ιδιοκτήτης από το νόμο ή από το συμβόλαιο μίσθωσης και /ή συντήρησης.
Ια) επακόλουθη απώλεια ή ευθύνη κάθε είδους ή περιγραφής,
Ιβ) απώλεια ή ζημία σε λυχνίες, βαλβίδες, ταινίες, ασφάλειες, σφραγίδες
ασφ αλείας, ιμάντες, σύρματα, αλυσίδες, ελαστικά επίσωτρα, εργαλεία
αναλώσιμα, εγχάρακτους κυλίνδρους, αντικείμενα κατασκευασμένα από
γυαλί, πορσελάνη ή κεραμικά φίλτρα ή υφάσματα και κάθε μέσο που
χρησιμεύει στη λειτουργία, (π.χ. λάδι λίπανσης, καύσιμα, χημικά),
Ιγ) αισθητικά ελαττώματα, όπως χαράξεις των χρωματισμένων,
στιλβωμένων ή επισμαλτωμένων επιφανειών.
Αναφορικά με τις παραπάνω εξαιρέσεις ιβ) και ιγ) η Εταιρεία ευθύνεται
για την καταβολή αποζημίωσης μόνο σε περίπτωση που τα τμήματα αυτά
επηρεάζονται από απώλεια ή ζημία των ασφαλισμένων ζημιωθέντων
αντικειμένων η οποία αποζημιώνεται σύμφωνα με το παρόν.
Ειδικές Διατάξεις Τμήματος 1:
1. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι, ότι το ασφαλισμένο
ποσό θα ισούται με το κόστος αντικατάστασης των ασφαλισμένων
αντικειμένων με καινούργια του αυτού είδους και ικανότητας, δηλαδή το
κόστος αντικατάστασης περιλαμβάνει, ναύλο, φόρους και τελωνειακούς
δασμούς, αν υπάρχουν, καθώς και έξοδα ανέγερσης – συναρμολόγησης
(μοντάρισμα). Αν το ασφαλισμένο ποσό είναι μικρότερο από το ποσό που
θα έπρεπε να ασφαλισθεί, η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο την αναλογία επί
του ασφαλισμένου ποσού και του ποσού που θα έπρεπε να είχε ασφαλισθεί
για κάθε ασφαλιζόμενο αντικείμενο. Εάν η ασφάλιση καλύπτει περισσότερα
από ένα αντικείμενα, για κάθε ένα από αυτά εφαρμόζεται ξεχωριστά το
παρόν άρθρο.
2. Βάση καθορισμού αποζημίωσης
α) Σε περιπτώσεις που η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί
να επισκευασθεί, η Εταιρεία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες
για την επαναφορά του βλαβέντος αντικειμένου στην προτέρα του
κατάσταση λειτουργίας, καθώς και την δαπάνη αποσυναρμολόγησης και
επανασυναρμολόγησης που έγινε για την διενέργεια των επισκευών και
τον συνήθη μεταφορικό ναύλο προς και από το συνεργείο επισκευών,
τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους, αν υπάρχουν και στη έκταση που
αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλισμένο ποσό. Αν οι επισκευές γίνουν

σε συνεργείο του Ασφαλισμένου, η Εταιρεία θα πληρώσει τη δαπάνη των
υλικών και των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν για την επισκευή, καθώς και
ένα λογικό ποσοστό για την κάλυψη των γενικών εξόδων. Δεν υπολογίζεται
μείωση λόγω παλαιότητας των εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν, αλλά
θα λαμβάνεται υπόψη η αξία των τυχόν σώστρων. Αν η δαπάνη επισκευών,
όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
πραγματική αξία του ασφαλισμένου μηχανήματος αμέσως πριν από την
επέλευση της ζημιάς, ο διακανονισμός θα γίνεται με βάση την παρακάτω
παράγραφο β.
β) Σε περιπτώσεις καταστροφής ασφαλισμένου αντικειμένου, η
Εταιρεία θα πληρώσει την πραγματική αξία που αυτό είχε αμέσως πριν
από την επέλευση της ζημίας, περιλαμβανομένων των δαπανών για
συνήθη μεταφορικά έξοδα, της δαπάνης ανέγερσης – συναρμολόγησης
(μονταρίσματος) και τελωνειακών δασμών, εάν υπάρχουν, και με την
προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές έχουν περιληφθεί στο ασφαλισμένο
ποσό, όπως αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Αυτή η πραγματική αξία θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί η ενδεδειγμένη
μείωση λόγω παλαιότητας από την αξία αντικατάστασης του αντικειμένου.
Η Εταιρεία θα πληρώσει ακόμη κάθε εύλογη επιβάρυνση για την
αποσυναρμολόγηση του καταστραφέντος αντικειμένου, αλλά η αξία των
σώστρων θα λαμβάνεται υπόψη. Τα καταστραφέντα αντικείμενα δεν θα
καλύπτονται πλέον από το παρόν Ασφαλιστήριο, και όλα τα απαραίτητα
στοιχεία των αντικειμένων που αντικατέστησαν τα καταστραφέντα, πρέπει
να δηλωθούν και να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Ασφάλισης. (Η Εταιρεία
μπορεί να συμφωνήσει – με την εφαρμογή του σχετικού Ειδικού Όρου
στην επέκταση αυτής της ασφάλισης ώστε να καλύπτει την αποζημίωση
της πλήρους αξίας αντικατάστασης). Μετά την καταβολή αποζημίωσης
μειώνεται το ασφαλισμένο ποσό από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας
κατά το ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης, εκτός εάν το συνολικό
ασφαλισμένο ποσό αποκατασταθεί. Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για
υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες επίσημων αργιών
ή επείγοντα ναύλο θα καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο μόνο αν
έχει συμφωνηθεί εγγράφως.
Οι δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές
επιθεωρήσεις δεν καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο. Οι δαπάνες
για κάθε προσωρινή επισκευή θα βαρύνουν την Εταιρεία μόνο εφ΄ όσον
αποτελούν μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν τα συνολικά
έξοδα επισκευής. Η Εταιρεία θα αποζημιώσει μόνο εφ’ όσον πεισθεί από
τους αναγκαίους λογαριασμούς και στοιχεία που θα της προσκομισθούν,
ότι όσον αφορά την κάθε περίπτωση έχουν γίνει οι ανάλογες επισκευές ή
αντικαταστάσεις.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΥΨΗ)
Έκταση κάλυψης
Η Εταιρεία συμφωνεί και συνομολογεί με τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο ότι αν οι εξωτερικοί φορείς πληροφοριών που αναφέρονται
στον Πίνακα Ασφάλισης περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που
είναι καταχωρημένες σ’ αυτούς, και που είναι δυνατό να επεξεργασθούν
ευθέως από ηλεκτρονικά συστήματα, υποστούν οποιαδήποτε υλική ζημία
που καλύπτεται από το Τμήμα 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία
θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, όπως
προβλέπεται πιο κάτω, σε σχέση με αυτή την απώλεια ή ζημία μέχρι ποσό
που δεν θα υπερβαίνει για κάθε ασφαλιστική περίοδο και για κάθε φορέα
πληροφοριών που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, το αντίστοιχο
ασφαλισμένο ποσό του Πίνακα Ασφάλισης, και για το σύνολο των φορέων
πληροφοριών το συνολικό ασφαλισμένο ποσό του Τμήματος 2, όπως
αναγράφεται στον πίνακα Ασφάλισης, με την προϋπόθεση πάντοτε, ότι αυτή
η απώλεια ή ζημία θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου
που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια κάθε επόμενης
περιόδου για την οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος
κατέβαλε και η Εταιρεία αποδέχθηκε τα ασφάλιστρα για την ανανέωση του
παρόντος Ασφαλιστηρίου. Η κάλυψη του παρόντος Τμήματος εφαρμόζεται
μόνο όταν οι φορείς πληροφοριών βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του
Ασφαλισμένου που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Ειδικές Εξαιρέσεις Τμήματος ΙΙ:
H Εταιρεία δεν ευθύνεται για:
Α) την αφαιρετέα απαλλαγή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και
βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για κάθε ζημιογόνο
γεγονός,
Β) οποιεσδήποτε δαπάνες λόγω λανθασμένου προγραμματισμού,
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διάτρησης, επιγραφής ή εισαγωγής, ακύρωσης των πληροφοριών λόγω
απροσεξίας ή απόρριψης των και από οποιαδήποτε απώλεια πληροφορίας
λόγω επίδρασης μαγνητικών πεδίων,
Γ) κάθε επακόλουθη απώλεια ή ζημία κάθε είδους ή περιγραφής.
Ειδικές Διατάξεις Τμήματος ΙΙ:
1. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Για την παρούσα ασφάλιση βασική προϋπόθεση είναι το ασφαλισμένο
ποσό να είναι ίσο με την αξία που απαιτείται για την αντικατάσταση των
ασφαλισμένων φορέων πληροφοριών με καινούργιους και με το κόστος
αναπαραγωγής που απαιτείται για τις πληροφορίες που χάθηκαν.
2. Καθορισμός αποζημίωσης
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε ποσό που μπορεί να αποδειχθεί ότι
καταβλήθηκε από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο
αποκλειστικά μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα επέλευσης του
ζημιογόνου γεγονότος, και μόνο για την επαναποθήκευση /αναπαραγωγή
των εξωτερικών φορέων πληροφοριών στη κατάσταση που αυτοί
βρίσκονταν αμέσως πριν από το ζημιογόνο γεγονός, ώστε να είναι δυνατή η
συνέχιση των εργασιών επεξεργασίας των στοιχείων κατά κανονικό τρόπο.
Αν δεν υπάρχει ανάγκη αναπαραγωγής /επαναποθήκευσης των φορέων ή
πληροφοριών που χάθηκαν ή αν αυτή η αναπαραγωγή /επαναποθήκευση
δεν γίνει μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την ημέρα επέλευσης του
ζημιογόνου γεγονότος, η Εταιρεία θα ευθύνεται για την καταβολή των
εξόδων που απαιτούνται για την αντικατάσταση των απολεσθέντων ή
βλαβέντων φορέων πληροφοριών με καινούργιους. Από την ημερομηνία
του ζημιογόνου γεγονότος το ασφαλισμένο ποσό θα μειώνεται για την
περίοδο της ασφάλισης που απομένει, κατά το ποσό της αποζημίωσης που
καταβλήθηκε, εκτός αν το συνολικό ασφαλισμένο ποσό αποκατασταθεί κατά
το ποσό της αποζημίωσης, μετά από γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, την
αποδοχή της Εταιρείας και την καταβολή του αντιστοιχούντος ασφαλίστρου.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ)
Έκταση κάλυψης
Η Εταιρεία συμφωνεί και συνομολογεί με τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο ότι αν λόγω υλικής ζημίας, που αποζημιώνεται με βάση το
Τμήμα 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου, έγινε ολική ή τμηματική διακοπή
της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, που αναφέρεται στον πίνακα
Ασφάλισης, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον
Ασφαλισμένο όπως προβλέπεται πιο κάτω, για οποιαδήποτε πρόσθετα
έξοδα απαιτούνται για τη χρήση ενός υποκατάστατου ηλεκτρονικού
συστήματος, το οποίο δεν καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο και
μέχρι ποσό που δεν θα υπερβαίνει αυτό που συμφωνήθηκε στον Πίνακα
Ασφάλισης για κάθε μέρα και για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
περιόδου το συνολικό ασφαλισμένο ποσό, με την προϋπόθεση ότι η
διακοπή της λειτουργίας έγινε κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου,
όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή σε κάθε επόμενη περίοδο
για την οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος κατέβαλε και
η Εταιρεία αποδέχθηκε τα ασφάλιστρα για την ανανέωση του παρόντος
Ασφαλιστηρίου.

Πίνακα Ασφάλισης πρέπει να ισούται με το ποσό που ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον, για
χρήση ίση με την περίοδο αποζημίωσης όπως αναγράφεται στον Πίνακα
Ασφάλισης ενός υποκατάστατου συστήματος με την ίδια δυναμικότητα με
το ασφαλισμένο με το παρόν σύστημα. Το ασφαλισμένο ποσό πρέπει να
βασίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί για κάθε μέρα ή κάθε μήνα όπως
αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης. Η Εταιρεία θα αποζημιώνει ακόμη τον
Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για έξοδα προσωπικού και έξοδα
μεταφοράς των υλικών, σε περίπτωση που μπορεί να εγερθεί απαίτηση με
βάση τους όρους αυτού του τμήματος και εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή ο Ασφαλισμένος έχει μεριμνήσει και συμπεριλάβει ειδικό ποσό προς τούτο
στο ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης.
2. Καθορισμός της Αποζημίωσης.
Σε περίπτωση βλάβης του ασφαλισμένου ηλεκτρονικού συστήματος
η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε πρόσθετα έξοδα που θα αποδειχθεί ότι
καταβλήθηκαν για την περίοδο κατά την οποία ήταν απαραίτητη η χρήση
ενός υποκατάστατου ηλεκτρονικού συστήματος, όχι όμως για διάστημα
μεγαλύτερο από την περίοδο αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί και
αναγράφεται στο Πίνακα Ασφάλισης.
Η περίοδος αποζημίωσης αρχίζει αμέσως μόλις αρχίσει να λειτουργεί το
υποκατάστατο σύστημα.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα βαρύνεται σε κάθε
ζημία, με την αναλογία του συμφωνηθέντος χρόνου ή ποσού αφαιρετέας
απαλλαγής στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης.
Αν λόγω διακοπής της λειτουργίας του ασφαλισμένου ηλεκτρονικού
συστήματος, τα επιπρόσθετα έξοδα που απαιτούνται, για τη χρήση ενός
υποκατάστατου συστήματος, είναι περισσότερα από αυτά που αντιστοιχούν
αναλογικά για την περίοδο αυτής της διακοπής, με βάση το ετήσιο
ασφαλισμένο ποσό όπως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, η Εταιρεία
ευθύνεται για αποζημίωση του Ασφαλισμένου μόνο για την αναλογία που
αντιστοιχεί στην περίοδο διακοπής και αφού ληφθεί υπόψη η περίοδος
αποζημίωσης που συμφωνήθηκε και αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Κάθε περιορισμός του κόστους θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της
αποζημίωσης που θα καταβάλει η Εταιρεία.
Από την ημερομηνία του ζημιογόνου γεγονότος, το ασφαλισμένο ποσό
θα μειώνεται για την περίοδο ασφάλισης που απομένει, κατά το ποσό
της αποζημίωσης που καταβλήθηκε, εκτός αν το ασφαλισμένο ποσό
αποκατασταθεί κατά το ποσό της αποζημίωσης μετά από γραπτή αίτηση
του Ασφαλισμένου, την αποδοχή της Εταιρείας για την καταβολή του
αντιστοιχούντος ασφαλίστρου.

Ειδικές Εξαιρέσεις Τμήματος ΙΙΙ:
H Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πληρωμή κάθε επιπλέον δαπάνης που
προέρχεται από:
Α) περιορισμούς κρατικών αρχών οι οποίοι αφορούν την ανακατασκευή
ή τη λειτουργία του ασφαλισμένου ηλεκτρονικού συστήματος.
Β) την έλλειψη απαιτούμενων οικονομικών μέσων από τον Λήπτη της
Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για την έγκαιρη επισκευή ή αντικατάσταση
του βλαβέντος ή καταστραφέντος εξοπλισμού.
Ειδικοί Όροι Τμήματος ΙΙΙ:
1. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο:
Για την παρούσα ασφάλιση το ασφαλισμένο ποσό που αναφέρεται στον
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΩΝ (ειδικός όρος 502)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή στις
Πρόσθετες Πράξεις του, η ασφάλιση αυτή καλύπτει και ζημίες ή απώλειες
σε βαλβίδες ή λυχνίες.
Η αποζημίωση θα περιορίζεται στην πραγματική αξία των αντικειμένων
αυτών (βλ. 1-7) αμέσως πριν από την επέλευση της απώλειας ή
ζημίας περιλαμβανομένων και του συνήθους ναύλου, των εξόδων
συναρμολόγησης και των δασμών και τελών, εάν υπάρχουν.
1. Πραγματικές αξίες
Ακτινολογικής λυχνίας σταθερής ανόδου σε μονοτυμπανική κεφαλή και
τέτοιας περιστρεφόμενης ανόδου χωρίς μετρητή ακτινογραφιών για
διαγνωστική χρήση.
Ακτινολογικών λυχνιών για ακτινοθεραπεία επιφάνειας δέρματος και
άμεσης επαφής καθώς και βαλβίδων.
Λυχνιών ενισχυτών video.
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2. Πραγματικές αξίες βαλβίδων διαγνωστικών μηχανημάτων
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3. Πραγματικές αξίες ακτινολογικών λυχνιών περιστρεφόμενης ανόδου με
μετρητή με μολυβένια προστασία για διαγνωστικά μηχανήματα.
Αριθμός λήψεων
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4. Πραγματικές αξίες ακτινολογικών λυχνιών για ακτινοθεραπείες βάθους
και βαλβίδες.
Περίοδος λειτουργίας
(ώρες)

Ή (1) ηλικία
(μήνες)

Πραγματική αξία επί
% της νέας αξίας
αντικατάστασης.
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5. Πραγματική αξία βαλβίδων και λυχνιών ακτινών Χ και υλικά αντικειμένων
εξέτασης.
Περίοδος λειτουργίας
(ώρες)

Ή ηλικία
(μήνες)

Πραγματική αξία επί
% της νέας αξίας
αντικατάστασης.
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(1) Οποιοδήποτε από τα δύο αποτελέσματα καταλήγει στην μικρότερη
πραγματική αξία.
6. Πραγματικές αξίες λυχνιών εικόνας και πικ-απ για συσκευές τηλεόρασης.
Μετά 12μηνο χρήση, η πραγματική αξία των λυχνιών εικόνας και πικ- απ
θα πρέπει να μειωθεί κατά 3% το μήνα με ελάχιστο 20% της νέας αξίας
αντικατάστασης.
7. Πραγματική αξία των άλλων τύπων βαλβίδων και λυχνιών. Για όλους
τους τύπους βαλβίδων και λυχνιών η πραγματική αξία των ημέρα του
ζημιογόνου γεγονότος θα καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που θα χορηγήσει
ο κατασκευαστής.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 503)
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 Λήπτης της Ασφάλισης ή
ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η
ασφάλιση αυτή καλύπτει και τον κίνδυνο κλοπής των ασφαλισμένων
αντικειμένων εφόσον αυτά βρίσκονται στο χώρο τοποθεσίας του κινδύνου,
με την προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα έχει
ενημερώσει τις Αστυνομικές Αρχές αμέσως μετά τη διαπίστωση ζημίας ή
απώλειας οφειλομένης σε κλοπή.
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 505)
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 Λήπτης της Ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος θα πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η ασφάλιση
αυτή καλύπτει και τον κίνδυνο σεισμού, έκρηξης ηφαιστείου και
παλιρροιακού κύματος.
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ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΚΥΚΛΩΝΑΣ, ΤΥΦΩΝΑΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 506)
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 Λήπτης της Ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος θα πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η ασφάλιση
αυτή θα καλύπτει και τους κινδύνους καταιγίδας, κυκλώνα και τυφώνα,
μέχρι το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης για κάθε συμβάν.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 532)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή στις
Πρόσθετες Πράξεις του, η Εταιρεία δεν θα αποζημιώσει τον Λήπτη της
Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για ζημία ή απώλεια που θα προέλθει από
μηχανική ή /και ηλεκτρική βλάβη των ασφαλισμένων αντικειμένων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ  ΤΑΣΗ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 538)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο στις
Πρόσθετες Πράξεις του, η Εταιρεία αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης
ή τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
εξωτερικών φορέων πληροφοριών και αυξημένου κόστους εργασιών, η
οποία οφείλεται σε κεραυνό ή υψηλή τάση, μόνον με την προϋπόθεση ότι ο
ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με μηχανισμούς προστασίας
έναντι κεραυνών και υψηλής τάσης καθώς και με μηχανισμούς έγκαιρης
ειδοποίησης και ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν εγκατασταθεί και συντηρηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τόσο του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού όσο και των μηχανισμών προστασίας έναντι κεραυνών και
υψηλής τάσης.
Οι μηχανισμοί προστασίας έναντι κεραυνών, υψηλής τάσης και έγκαιρης
ειδοποίησης πρέπει να:
- συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή ή
του προμηθευτή.
- είναι υπό την εποπτεία εκπαιδευμένου προσωπικού,
- είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό διακοπής που ενεργοποιείται αυτόματα,
σύμφωνα με τις τελευταίου τύπου προδιαγραφές για ηλεκτρονικό εξοπλισμό
καθώς και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 563)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις
πρόσθετές πράξεις του, η ευθύνη της Εταιρείας για εξοπλισμό ηλεκτρονικών
υπολογιστών, η παραγωγή του οποίου έχει διακοπεί από τον κατασκευαστή
και για τον οποίο εξοπλισμό δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ανταλλακτικά
(απαρχαιωμένος εξοπλισμός), περιορίζεται σε εκείνη τη περίοδο διακοπή
της εργασίας που θα ήταν αναγκαία για να επισκευασθεί ή αντικατασταθεί
ένα σύγχρονο μοντέλο ή τύπος ηλεκτρονικού μηχανήματος της αυτής
αποδοτικότητας.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 564)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή
στις Πρόσθετες Πράξεις του, η Εταιρεία ευθύνεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου αποζημίωσης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
(4) εβδομάδες, για τις πρόσθετες δαπάνες που θα δημιουργηθούν λόγω
καθυστέρησης της επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού ξένης προέλευσης
λόγω της απόστασης μεταξύ του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων
και του τόπου επισκευής ή κατασκευής (καθυστερήσεις επισκευής
λόγω προμήθειας ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων από το εξωτερικό,
χρησιμοποίηση ξένων ειδικών, αποστολή του βλαβέντος αντικειμένου στο
εξωτερικό και επιστροφή (κ.λ.π.)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η/Υ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 565)
Συμφωνείται και συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους
όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή
στις Πρόσθετες Πράξεις του, τα παρακάτω θα ισχύουν για εξοπλισμό
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που ασφαλίζεται με ξεχωριστό Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο σε σχέση με σύμβαση εκμίσθωσης.
Τα τμήματα 2 και 3 του Ασφαλιστηρίου θα θεωρούνται σαν να ήταν τα
μηχανήματα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ασφαλισμένα από το Τμήμα
1 του Ασφαλιστηρίου. Αυτό θα εφαρμόζεται μόνο μέχρι την έκταση της
κάλυψης που παρέχει το ξεχωριστό ασφαλιστήριο και σε καμία περίπτωση
δεν θα υπερβαίνει το όριο κάλυψης που παρέχεται από το Τμήμα 1 του
Ασφαλιστηρίου.
Το ξεχωριστό Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται και θα αποτελεί αναπόσπαστό
μέρος του παρόντος ειδικού όρου.
ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Ε4)
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 Λήπτης της Ασφάλισης ή ο
Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει το συμφωνημένο ασφάλιστρο, η ασφάλιση
αυτή καλύπτει ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν από Τρομοκρατικές
Ενέργειες μεμονωμένες ή μη και που σκοπό έχουν τον εκφοβισμό του
κοινού ή τον επηρεασμό της νόμιμης αρχής.

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.

ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 11

