ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του:
Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, Ειδικές Συµφωνίες, Ειδικές ∆ιατάξεις των Καλύψεων, Ειδικοί Όροι,
οι ∆ηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο
έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους και Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
___________________________________________________________________________

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερµηνεία θα έχει την ίδια ερµηνεία οπουδήποτε
και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
▪

ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

▪

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασµό δικό του ή τρίτου και
κατονοµάζεται στο Ασφαλιστήριο.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονοµάζεται στο
Ασφαλιστήριο.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο Κίνδυνο ή ανά ασφαλισµένο αντικείµενο.

▪

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.

▪

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζηµίωση.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του οποίου
η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

▪

ΖHMIA

Η µερική ή ολική ζηµιά, καταστροφή ή απώλεια της ασφαλισµένης περιουσίας που οφείλεται άµεσα ή
έµµεσα σε τυχαίο, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
▪

ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ)
Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο περιστατικό που προκλήθηκε ανεξάρτητα από την βούληση
του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου και έχει σαν συνέπεια υλική ζηµιά ή απώλεια ασφαλισµένων
αντικειµένων ή σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά τρίτου προσώπου.

▪

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως αποζηµίωση, βαρύνει τον
Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας αποζηµίωσης.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονοµική σχέση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου µε ένα περιουσιακό στοιχείο, που
κινδυνεύει από την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου και έχει ανάγκη από ασφαλιστική προστασία.

▪

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν την αιτία
ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική έκθεση πραγµατογνωµοσύνης.

▪

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειµένου, που οφείλεται στη φθορά
από την κανονική χρήση του µε την πάροδο του χρόνου.

▪

ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο είναι µικρότερο από την αξία
αντικατάστασης των ασφαλισµένων αντικειµένων όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 22 των ΓΕΝΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ του ασφαλιστηρίου.

▪

ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο από την αξία
αντικατάστασης των ασφαλισµένων αντικειµένων όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 22 των ΓΕΝΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ του ασφαλιστηρίου.

▪

ΤΡΙΤΟΣ
Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που δεν:
συνδέεται µε τον Ασφαλισµένο µε σύµβαση έργου ή µαθητείας ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
αλλά µόνο στο βαθµό που η ζηµιά σχετίζεται µε την ιδιότητά του αυτή.
ενεργεί σε σχέση µε το Συµβάν (ατύχηµα), µε οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασµό του
Ασφαλισµένου.

▪

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για το σύνολο των καλυπτοµένων ζηµιών κατά
τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, συνολικά ή ανά αντικείµενο ασφάλισης ή ανά ασφαλισµένο
κίνδυνο που αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου.

▪

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικοδοµή: Το σύνολο των κυρίων και βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του
ακινήτου που χρησιµοποιούνται ως επιχείρηση, κατάστηµα, γραφείο ή κάθε είδους επαγγελµατική
στέγη, συµπεριλαµβανόµενης της αναλογίας τους στα θεµέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους, σύµφωνα µε τον κανονισµό και την σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή το ακίνητο
µέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισµένη περιουσία. Στην οικοδοµή ανήκουν και αντικείµενα που είναι
αδιάρρηκτα και στερεά συνδεδεµένα ή και ενσωµατωµένα σε αυτήν και αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική
γραµµή του κτίσµατος όπως ενδεικτικά µάρµαρα, αλουµίνια κ.λ.π.
Βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:
Εξωτερικά βοηθητικά κτίσµατα, ειδικές κατασκευές ή αντικείµενα που ανήκουν στην
ασφαλισµένη οικοδοµή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυµβητική δεξαµενή,
µηχανοστάσιο πισίνας, υδάτινη δεξαµενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, χώροι στάθµευσης, πέργκολες,
κιόσκια, BBQ, µαντρότοιχοι, αυλόπορτες.

Αντικείµενα τοποθετηµένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδοµής που ασφαλίζεται ή που
στεγάζει το ασφαλισµένο περιεχόµενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες,
εγκαταστάσεις επιγραφών φωτεινών ή µη, τέντες, κεραίες, ή ποµποί λήψης ή εκποµπής σηµάτων,
στύλοι / ορθοστάτες/ καλώδια.
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός τους, είτε είναι ενσωµατωµένος στο
ασφαλισµένο ακίνητο είτε η λειτουργία του είναι σε συνάφεια µε την λειτουργία, χρήση, και
λειτουργικότητα του ακινήτου και περιεχοµένου και ή περιβάλλοντος χώρου των κτισµάτων.
Περιεχόµενο: Το σύνολο του εξοπλισµού και εµπορευµάτων, (συµπεριλαµβανοµένων πρώτων υλών,
υλικών συσκευασίας, διαφηµιστικού υλικού, µηχανηµάτων κ.λ.π.) που ανήκουν στον Συµβαλλόµενο ή
και Ασφαλισµένο ή για τα οποία αυτός ευθύνεται και έχει αναλάβει την ασφάλισή τους. Περιεχόµενο
θεωρούνται επίσης και τα αντικείµενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, μέσα στον
περιφραγµένο χώρο της ασφαλισµένης επιχείρησης.

Άρθρο 2
___________________________________________________________________________

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο που
φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.

Άρθρο 3
___________________________________________________________________________

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του Ασφαλιστηρίου ο
Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο
υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε
συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2,Η του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της υποβολής της Αίτησης για
Ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση,
έχει δικαίωµα εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την
ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις παραπάνω
περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης / Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το Ασφαλιστήριο
ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.

Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο.

2.

Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα µε το
Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.

Άρθρο 4
___________________________________________________________________________

∆ΗΛΩΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται στην
Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις
και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος, κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια ισχύος της,
έχει την υποχρέωση να δηλώσει:
▪

κάθε στοιχείο που γνωρίζει για τον ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία
που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία.

▪

κάθε στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισµό του ασφαλισµένου αντικειµένου (ακινήτου / κινητού) και του
ασφαλιστικού συµφέροντος σε αυτό. Ειδικότερα εάν πρόκειται για ασφάλιση: α) ακινήτου ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά να προσδιορίζουν ακριβή τοποθεσία, είδος και υλικά κατασκευής και στέγασης, χρήση
και την ασκούµενη σε αυτά δραστηριότητα κ.λ.π. και β) κινητού ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να
προσδιορίζουν το είδος αυτών, τον χώρο (εντός ή εκτός ακινήτου) όπου βρίσκονται, την τοποθεσία µε
ακριβή περιγραφή (ύλη και είδος κατασκευής και στέγασης) του ακινήτου στο οποίο περιέχονται κ.λ.π..

▪

κάθε στοιχείο για την κυριότητα αυτού επί των ασφαλισµένων αντικειµένων (ακινήτων / κινητών) ή εάν
συνάπτει την ασφάλιση για λογαριασµό άλλου προσώπου (νοµικού ή φυσικού) κάθε στοιχείο που
αποδεικνύει το ασφαλιστικό συµφέρον του τρίτου για την διατήρηση του ασφαλισµένου αντικειµένου.

▪

εάν έχει ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε άλλη
εταιρία.

▪

εάν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Συµβαλλόµενου ή και
του Ασφαλισµένου δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο πάνω στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να
καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή του µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που έλαβε
γνώση αυτών. Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν µέσα σε ένα (1)
µήνα από την γνωστοποίησή της στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο δεν έχει γίνει αποδεκτή.

▪

εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος παραβεί από αµέλειά του την υποχρέωση του γνωστοποίησης
των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την
τροποποίησή του µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. Εάν επέλθει ασφαλιστικός
κίνδυνος πριν την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζηµίωση
µειώνεται κατά τον λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση µε το ασφάλιστρο που θα είχε
καθορισθεί εάν δεν υπήρχε η παράβαση, µε δικαίωµα αναγωγής της Εταιρίας για την διαφορά του ποσού
της αποζηµίωσης.

▪

στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την Εταιρία επιφέρει
αποτελέσµατα µετά από δέκα πέντε (15) ηµέρες από τότε που θα περιέλθει στον Συµβαλλόµενο ή και
Ασφαλισµένο ή µετά από ένα (1) µήνα από την παραλαβή της πρότασης τροποποίησης από αυτόν.

▪

εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος από δόλο αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει
ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να
καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων. Η καταγγελία επιφέρει άµεσα
αποτελέσµατα. Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. Ο
Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.

Άρθρο 5
___________________________________________________________________________

ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και µε
ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που αναλογεί.

Άρθρο 6
___________________________________________________________________________

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία µεταξύ
Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις ισχύουν µόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής πρόσθετης
πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που γίνονται από
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και δε δεσµεύουν την
Εταιρία.

Άρθρο 7
___________________________________________________________________________

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
7.1 Μεταβολή Κινδύνου
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άµεσα την Εταιρία, για κάθε
ουσιαστική µεταβολή του κινδύνου και να λαµβάνει µε δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα µέτρα που
επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισµένων αντικειµένων. Στην περίπτωση
αυτή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρµόσει την έκταση της
ασφαλιστικής κάλυψης ή και το ύψος των ασφαλίστρων. Ουσιαστική µεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο
ζηµιάς µπορεί να γίνει δεκτή µόνο µετά από γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας για τη συνέχιση της ασφάλισης.
7.2 Επίταση Κινδύνου
Κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει
στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή
περιστατικό, που µπορεί, να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
συγχώνευση, εξαγορά, πώληση περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή µεθόδων κατασκευής, αλλαγή λειτουργίας
µέτρων προστασίας, εργασίες επισκευής/ κατασκευής κλπ) σε βαθµό, που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα
είχε συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
▪

να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή

▪

να αποδεχθεί τις µεταβολές του και να εκδώσει πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της µεταβολής ή επίτασης του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο ή
και Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 « ∆ΗΛΩΣΕΙΣ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», του Ασφαλιστηρίου.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον ασφαλισµένο κίνδυνο, να εξετάζει και να ελέγχει τα βιβλία και
στοιχεία του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται
µεταβολές του.

Άρθρο 8
___________________________________________________________________________

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Πληρωµή Ασφάλιστρου

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη ισχύος του
Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του σε τµηµατικές
καταβολές.
Μη Πληρωµή Ασφαλίστρου
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών από
την έναρξη ισχύος της ασφάλισης, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην
ακύρωσή του, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου ασφαλίστρου ή της πρώτης τµηµατικής καταβολής, η Ασφάλιση δεν
τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

Άρθρο 9
___________________________________________________________________________

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 4
« ∆ΗΛΩΣΕΙΣ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», 7 «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»
και 8 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» και για τους παρακάτω λόγους:
▪

Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που ο
Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί την
ασφάλιση.

▪

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του
Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου ή αν αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική
διαχείριση.

Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός (1)
µήνα από την παραλαβή της από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο. Η Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο
που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε
επιστολή του στην Εταιρία. Η Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο
ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή και πληρωθεί ζηµιά.
Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος διατηρούν
το δικαίωµα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου µε γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών. Στην περίπτωση
αυτή το ασφάλιστρο οφείλεται µέχρι τη λήξη του ασφαλιστικού έτους.

Άρθρο 10
___________________________________________________________________________

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να λαµβάνει µε δική του
δαπάνη όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά µέτρα προστασίας και φύλαξης της ασφαλισµένης
περιουσίας σαν να µην ήταν ασφαλισµένος και εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις πρέπει να λάβει και
πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζηµιάς στα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος πρέπει να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία
όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή κατασταλτικά) που υποχρεούται να έχει από το Νόµο
ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή του έχει συστήσει εύλογα η Εταιρία.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος οφείλει να µην επιχειρεί ή να µην παραλείπει σκόπιµα οποιαδήποτε
ενέργεια που γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς περιουσιακού στοιχείου ή
σωµατικής βλάβης. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και οτιδήποτε
χρησιµοποιείται στις ασφαλισµένες εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση, να κάνει την κατάλληλη συντήρηση,
να τηρεί συστάσεις και προδιαγραφές κατασκευαστών και προµηθευτών και να συµµορφώνεται µε όλες τις
διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας και τους κανονισµούς και αποφάσεις που επιβάλλονται από
οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει γραπτά άµεσα την Εταιρία εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα µέτρα/ συστήµατα αυτά δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν.

Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου ή και να
επανεξετάσει τους όρους ασφάλισης.

Άρθρο 11
___________________________________________________________________________

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται:
▪

να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ζηµιάς ή της πράξης ή
παράλειψης από την οποία µπορεί να προκύψει απαίτηση τρίτου για αποζηµίωση και να προσκοµίσει
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες για τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης του
ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι πραγµατογνώµονες.

▪

να ενηµερώσει γραπτά την Εταιρία για την αιτία της ζηµιάς, τα πραγµατικά περιστατικά και όλες τις
πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτή καθώς και να υποβάλει λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή
απωλειών που προκλήθηκαν και το ύψος αυτών, λαµβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειµένων κατά
την χρονική στιγµή της επέλευσης ζηµιάς.

▪

να καλέσει σε βοήθεια και να καταγγείλει άµεσα το γεγονός στις αρµόδιες αστυνοµικές και λοιπές
Αρχές.

▪

να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς των
ασφαλισµένων αντικειµένων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις ενέργειες για την αποτροπή ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καλύπτονται από την Εταιρία και περιλαµβάνονται στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
οικοδοµής ή περιεχοµένου.

▪

να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό
της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός
επιµελούς προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.

▪

να προωθεί άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που
αφορά στην επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου, από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αυτό
προέρχεται.

▪

να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου κινδύνου ή οµολογία ευθύνης προς τρίτους χωρίς τη
γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

▪

να µην αλλάξει την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώνεται µετά τη ζηµιά χωρίς την γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρίας.

▪

να διαφυλάσσει τα διασωθέντα αντικείµενα ή υπολείµµατα ζηµιωθέντων αντικειµένων και να τα έχει
διαθέσιµα για επιθεώρηση από την Εταιρία ή και τον πραγµατογνώµονα της και να µην προβαίνει σε
οποιαδήποτε επισκευή, µετακίνηση ή καταστροφή των ζηµιωθέντων αντικειµένων και γενικά να µην
προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή του ασφαλισµένου χώρου, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της
Εταιρίας.

Η τήρηση από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό υποχρεώσεών του
αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης από την Εταιρία. Ο Συµβαλλόµενος ή και
Ασφαλισµένος φέρει το βάρος απόδειξης επέλευσης ζηµιάς από ασφαλισµένο και µη εξαιρούµενο κίνδυνο
και τήρησης από αυτόν των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.
Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου ή
και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά του, αλλά και για
δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης
αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, να προβεί στην διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων
ή σε διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο οποιοδήποτε πιστοποιητικό
ή άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό µέσο ή στοιχείο, που νόµιµα είναι απαραίτητο ή και αναγκαίο για την
εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους της ζηµιάς.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την ύπαρξη και αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά την στιγµή της ζηµιάς στην ασφαλισµένη διεύθυνση
καθώς και να εξετάζει και να ελέγχει τα βιβλία του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης δεν λαµβάνεται υπόψη προσωπική ή συναισθηµατική αξία του
ζηµιωθέντος αντικειµένου.
Σε περίπτωση που κατά την χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς, διαπιστωθεί ότι η ασφαλισµένη αξία είναι
µικρότερη από την αξία αντικατάστασης (Υπασφάλιση), η αποζηµίωση περιορίζεται ανάλογα.
Σε περίπτωση που κατά την χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς, διαπιστωθεί ότι η ασφαλισµένη αξία είναι
µεγαλύτερη από την αξία αντικατάστασης (Yπερασφάλιση), η Εταιρία δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον.
Από την καταβλητέα αποζηµίωση αφαιρείται η εναποµείνασα αξία ζηµιωθέντων αντικειµένων και η
απαλλαγή, όπου αυτή έχει συµφωνηθεί.
Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, µέχρι τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου, για το εναποµείναν ασφαλισµένο κεφάλαιο όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση
καταβληθείσας αποζηµίωσης.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατά από το ποσό της καταβλητέας αποζηµίωσης τα τυχόν
οφειλόµενα ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για αποκατάσταση
ζηµιάς που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο νόµισµα η αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή fixing του
ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος δεν δικαιούται να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα ζηµιωθέντα
αντικείµενα σε (οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσει την αξία τους σε χρήµα,
εκτός εάν υπάρξει αντίθετη συµφωνία µε την Εταιρία.
Εάν τα αποζηµιωθέντα αντικείµενα βρεθούν µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της
Εταιρίας και ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να συµπράξει µε κάθε νόµιµη
ενέργεια για τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους στην Εταιρία.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής αποζηµίωσης, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.

Άρθρο 12
___________________________________________________________________________

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη, άλλο, ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια που
καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα, ολικά ή µερικά, ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει γραπτά αυτό το γεγονός στην Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισµένα κεφάλαια
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν, µετά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του, ο Συµβαλλόµενος ή και
Ασφαλισµένος συνάψει άλλο Ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα, ολικά ή µερικά,
υποχρεούται να δηλώσει γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην Εταιρία, γνωστοποιώντας τα
ασφαλισµένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η Εταιρία εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, όπως παραπάνω, ή ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία έχει
το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα µέχρι τον χρόνο καταγγελίας
του Ασφαλιστηρίου δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος παραλείψει από
δόλο την δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 «∆ΗΛΩΣΕΙΣ/
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης του
Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισµα που τυχόν καταβάλλεται σύµφωνα µε αυτό θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν
καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία θα υποχρεούται σε καταβολή
ποσοστού µόνον, του ασφαλίσµατος που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει,
εάν ληφθούν υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη στιγµή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλίσεις

(αναλογική συµµετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζηµιάς), αποκλειόµενης σε κάθε
περίπτωση της καταβολής αποζηµίωσης µεγαλύτερης από το ασφαλισµένο κεφάλαιο.
Η συνολική αποζηµίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν µπορεί να υπερβεί την
έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου.
Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια
(ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ΄ αναλογία του ασφαλισµένου σ΄ αυτή
ποσοστού (συνασφάλιση).

Άρθρο 13
___________________________________________________________________________

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από τρίτο,
εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε τρίτου υπαίτιου της ζηµιάς
και χορηγεί σε αυτήν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά
της ή και στο όνοµα του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Εάν οι αξιώσεις του Συµβαλλόµενου στρέφονται κατά του Ασφαλισµένου ή του ∆ικαιούχου του 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.
Ο Συµβαλλόµενος και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό, ο Ασφαλισµένος και ο τυχόν τρίτος
∆ικαιούχος του ασφαλίσµατος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
διαφύλαξη των νοµίµων δικαιωµάτων τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Η Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος στο µέτρο που από υπαιτιότητα των παραπάνω
υπόχρεων προσώπων, µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώµατός της κατά του τρίτου .
Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Συµβαλλόµενου ή και
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.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς
λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται, στο µέτρο που από υπαιτιότητά του µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού
της δικαιώµατος.

Άρθρο 14
___________________________________________________________________________

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 15
___________________________________________________________________________

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή απορρέει
από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 16
___________________________________________________________________________

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας που
ορίζεται από το Νόµο.

Άρθρο 17
___________________________________________________________________________

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών), ειδικών συµφωνιών, ειδικών διατάξεων και πρόσθετων
πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον Συµβαλλόµενο ή και τον Ασφαλισµένο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύµφωνα µε αυτό.

Άρθρο 18
___________________________________________________________________________

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος, µε γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε γραπτή δήλωσή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει τα δικαιώµατα που
απορρέουν από το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής δήλωσης από την Εταιρία
και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 19
___________________________________________________________________________

∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση µεταβολής του Συµβαλλοµένου ή και Ασφαλισµένου, η Εταιρία ή ο Συµβαλλόµενος ή και
Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της διαδοχής.
Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει µετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτή
περιήλθε στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών ή
πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που αυτή άσκησε εµπρόθεσµα και εφόσον η Εταιρία
αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους εάν γνώριζε
την διαδοχή.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η παράγραφος αυτή
δεν εφαρµόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την διαδοχή.

Άρθρο 20
___________________________________________________________________________

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσµατος που είναι καταβλητέο από την Εταιρία
και µε την προϋπόθεση, ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ΄ αρχήν ύπαρξη υποχρέωσης για καταβολή
ασφαλίσµατος, τότε το ζήτηµα αποκλειστικά και µόνον του ύψους του ασφαλίσµατος µπορεί µε κοινή
συµφωνία των µερών να παραπέµπεται σε ∆ιαιτησία, η οποία διεξάγεται στην Αθήνα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 21
___________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία τηρεί αρχείο δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου, είτε η ίδια είτε µέσω άλλων φυσικών ή

νοµικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν άµεσα ή έµµεσα
στο Ασφαλιστήριο και στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, συµβατικών ή άλλων, που απορρέουν από αυτό. Η
επεξεργασία αυτών των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το Νόµο.
Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος αποδέχεται και εξουσιοδοτεί την Εταιρία να
συλλέγει, ιδίως από εκείνους που η ίδια έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία
των προσωπικών δεδοµένων του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που αυτό περιέχει, στοιχεία που
αφορούν στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο και συνδέονται µε την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό.

Άρθρο 22
___________________________________________________________________________

ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η ασφαλισµένη αξία και βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης θα είναι:
▪

για την οικοδοµή/ βελτιώσεις και πάγιο εξοπλισµό (περιεχόµενο), η "Αξία Αντικατάστασης µε
Καινούργιο" των ασφαλισµένων αντικειµένων κατά την χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.

▪

για εµπορεύµατα (περιεχόµενο), η «Αξία Κόστους» των ασφαλισµένων αντικειµένων.

Ειδικότερα, αξία αντικατάστασης θεωρείται για:
▪

την οικοδοµή / βελτιώσεις το ποσό που απαιτείται για την επισκευή ή και κατασκευή µιας καινούργιας,
πανοµοιότυπης, αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας χρήσης οικοδοµής στο ίδιο οικόπεδο. Το ασφαλισµένο
κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το ποσό που απαιτείται για την πλήρη ανοικοδόµηση
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών εξόδων (έκδοση άδειας οικοδόµησης, αµοιβές
αρχιτεκτόνων, µηχανικών), δαπανών, τελών.

▪

το περιεχόµενο / πάγιος εξοπλισµός το ποσό που απαιτείται για την επισκευή ή και αντικατάσταση κάθε
αντικειµένου µε ένα καινούργιο της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών/ ποιότητας που θα τοποθετείται
στον ίδιο χώρο. Το ασφαλισµένο κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το συνολικό ποσό αντικατάστασης του
αντικειµένου συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών δαπανών όπως µεταφορά, συναρµολόγηση,
εγκατάσταση.

▪

Τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό η αναγκαία δαπάνη αντικατάστασής του µε ίδιο ή παροµοίων
χαρακτηριστικών / δυνατοτήτων εξοπλισµό α) εφόσον έχει αγορασθεί ως τρία (3) έτη πριν από την
επέλευση της ζηµιάς και β) µετά την αφαίρεση της αξίας λόγω χρήσης ή παλαιότητας ή άλλων συνθηκών
µείωσης της αξίας του, εφόσον έχει αγορασθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τριών (3) ετών πριν από την
επέλευση της ζηµιάς.

▪

Ειδικά για την ασφάλιση εµπορευµάτων, διευκρινίζεται ότι η αξία θα υπολογίζεται, θα ασφαλίζεται και
θα αποζηµιώνεται µε βάση το κόστος αγοράς του εµπορεύµατος που προκύπτει αποκλειστικά από
νόµιµα παραστατικά αγοράς και δεν θα υπολογίζεται ούτε θα λαµβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσοστό
κέρδους.

Σε περίπτωση ζηµιάς σε ασφαλισµένα αντικείµενα που αποτελούν σύνολο (set) µαζί µε άλλα οµοειδή ή µέρος
συνόλου ή ζεύγους, η Εταιρία θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ζηµιωθέν µέρος µε βάση την αξία του
πριν την επέλευση της ζηµιάς και όχι το σύνολο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο κατάσταση κατονοµαζοµένων
αντικειµένων, αυτή θεωρείται και είναι ενδεικτική ως προς τις αναγραφόµενες αξίες για κάθε αντικείµενο,
σε περίπτωση δε ζηµιάς, η ευθύνη της Εταιρίας για αποζηµίωση δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
υπερβεί την αξία αντικατάστασης κάθε αντικειµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό και την βάση
υπολογισµού αποζηµίωσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
Σε περίπτωση που ασφαλίζονται βελτιώσεις οικοδοµής, αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο
κατάσταση µε αναλυτική αναφορά κάθε βελτίωσης. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση
σε περίπτωση ζηµιάς βελτιώσεων οικοδοµής, αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Άρθρο 23
___________________________________________________________________________

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα

Άρθρο 24
___________________________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζηµιές ή απώλειες που προέρχονται /προκαλούνται/ οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
1.

πολεµικές επιχειρήσεις, εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, στάση, πραξικόπηµα, κίνηµα, λαϊκές ή
στρατιωτικές εξεγέρσεις, κατάσταση πολιορκίας και παρόµοιες περιπτώσεις.

2.

εντολή που δίνεται από ∆ηµόσια Αρχή εκτός εάν δίνεται στο πλαίσιο περιορισµού ή καταστολής ζηµιάς
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

3.

πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική αντίδραση,
πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργό µόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό ή και πυρηνικό απόρριµµα ή
κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού.

4.

οποιαδήποτε µορφής µόλυνση ή ρύπανση ή ζηµιά ή υποβάθµιση του εδάφους, του υπεδάφους, των
θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της ατµόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων,
της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος, γενικά οφειλόµενη σε οποιαδήποτε αιτία.

5.

χρήση εύφλεκτων υλικών, εκρηκτικών ή εµπρηστικών υλών ή άλλων οµοειδών επικίνδυνων υλών.

6.

χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Συµβαλλόµενο ή και
Ασφαλισµένο ή τους προστηθέντες αυτού.

7.

σφάλµατα ή ελαττώµατα που προϋπήρχαν στα ασφαλισµένα αντικείµενα, λανθασµένο σχεδιασµό ή
ελαττωµατική κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών και τα οποία ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενο
ή και Ασφαλισµένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία.

8.

φυσιολογική φθορά.

9.

ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο, κυκλώνα, σεισµό, παλιρροϊκό κύµα (tsunami) ή άλλη
βίαιη ατµοσφαιρική – γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινοµένων,
όπως η πυρκαγιά.

10. αιφνίδια κατολίσθηση / καθίζηση / ύψωση του εδάφους, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους από
οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την Εταιρία και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.
11. ηλεκτρική ή ηλεκτρονική ή µηχανική βλάβη σε κάθε είδους µηχανήµατα, συσκευές και εγκαταστάσεις
που λειτουργούν µε ηλεκτρισµό, εργαλεία, ή άλλα µηχανήµατα που προκαλείται από ή οφείλεται σε
υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, σχηµατισµό τόξου και διαφυγή ή
αυξοµείωση τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία της διαταραχής αυτής
(συµπεριλαµβανοµένου και του κεραυνού), εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την
Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Η εξαίρεση αυτή ισχύει µόνο για το ηλεκτρικό µηχάνηµα ή
συσκευές, εργαλεία κλπ ή για το τµήµα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχει άµεσα πληγεί από τις
παραπάνω αιτίες και όχι για τις λοιπές ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή εγκαταστάσεις ή τµήµατα αυτών
που καταστράφηκαν ή ζηµιώθηκαν από την πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από τις παραπάνω αιτίες.
12. εργασίες επέκτασης ή επισκευής ή ανακατασκευής ή συντήρησης στην ασφαλισµένη περιουσία.
13. δόλο ή βαρεία αµέλεια του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου ή δόλο του ∆ικαιούχου του
ασφαλίσµατος ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των
εκπροσώπων τους ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς.
14. µη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου προς τρίτους εφόσον
υπάρχει υπαιτιότητα και συνάφεια.
15. αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.

16. δαπάνες αποκατάστασης ζηµιάς, που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης ζηµιωθέντων
ασφαλισµένων αντικειµένων σε σχέση µε την κατάστασή τους πριν την επέλευση της ζηµιάς.
17. ζηµιές που υπήρχαν στη ασφαλισµένη περιουσία πριν από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης, ήταν
γνωστές στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν
στην Εταιρία.
18. χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για παραδειγµατισµό ή και τιµωρία
(exemplary damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης και συµβατικές ρήτρες.
Αντικείµενα που Εξαιρούνται από την Ασφαλιστική Κάλυψη
1.

ράβδοι ή πλάκες χρυσού, πολύτιµοι ή ηµιπολύτιµοι λίθοι ή µέταλλα, λίρες χρυσού, κοσµήµατα, ρολόγια.

2.

νοµίσµατα κάθε είδους, χρήµατα, χαρτονοµίσµατα (ελληνικά και ξένα), παραστατικά αξίας, έγγραφα,
έντυπα και τίτλοι κάθε είδους και περιεχοµένου, µετοχές, επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια και
κάθε είδους χρεόγραφα και αξιόγραφα, τραπεζικές κάρτες κάθε είδους, κάρτες τηλεπικοινωνίας και
κινητής τηλεφωνίας κάθε είδους.

3.

χαρτόσηµα, ένσηµα, γραµµατόσηµα, λαχνοί και δελτία κάθε είδους τυχερών παιγνιδιών.

4.

συλλογές κάθε είδους, σχέδια, µήτρες µακέτες πρωτότυπο φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό υλικό
(φιλµ), κάθε είδους χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικά και φορολογικά έγγραφα και βιβλία και
στοιχεία, κειµήλια, µετάλλια και κύπελλα αγώνων.

5.

Ηλεκτρονικοί εξωτερικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd΄s, dvd’s, δισκέτες, ταινίες κλπ) όσον αφορά
στο κόστος παραγωγής, καταχώρησης ή αναπαραγωγής καθώς και η αξία των περιεχοµένων σε αυτούς
πληροφοριών, δεδοµένων ή και λογισµικού.

6.

ζώντα ζώα και οργανισµοί, δένδρα, φυτά και κάθε είδους βλάστηση µέσα και έξω από την ασφαλισµένη
περιουσία, αγροτεµάχια, οικόπεδα.

7.

εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες.

8.

εµπορεύµατα ή αντικείµενα τρίτων που ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει στην κατοχή του ως
παρακαταθήκη ή φυλάσσονται ή χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά από αυτόν, εκτός εάν έχει
συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 25
___________________________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου 24 των Γενικών Όρων, εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη
και δεν καλύπτεται ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου για ζηµιές (σωµατικές βλάβες ή υλικές
ζηµιές) που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε:
1.

κυριότητα, συντήρηση, εκµετάλλευση ή χρήση αυτοκινούµενων ή µη χερσαίων οχηµάτων κάθε είδους.

2.

αναµενόµενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός, καθώς επίσης και σε καταστάσεις, ατυχήµατα,
περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος της ασφάλισης
και ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο ή λόγω της φύσης τους όφειλε ο Συµβαλλόµενος
ή και Ασφαλισµένος να τα γνωρίζει.

3.

κυριότητα κάθε είδους ζώων.

4.

φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή και/ η συλλογή εµπορευµάτων και άλλων πραγµάτων από
κάθε είδους µεταφορικά µέσα (χερσαία, πλωτά ή εναέρια) συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών στα
ίδια τα µεταφερόµενα αντικείµενα.

5.

οποιασδήποτε µορφής µόλυνση ή ρύπανση ή ζηµιά ή υποβάθµιση του εδάφους, του υπεδάφους, των
θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της ατµόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων,
της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος γενικά, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε αιτία.
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
οποιαδήποτε Ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά
στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµιάς» και κάθε τροποποιητική ή συµπληρωµατική
πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική εθνική ή άλλη νοµοθεσία που αφορά στην ευθύνη για
πρόληψη και αποκατάσταση της ζηµιάς στο περιβάλλον γενικά.

6.

επικάθιση σκόνης, χρωστικών ή πτητικών ουσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε προέλευσης.

7.

φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανώτερη βία οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: σεισµός, κατάρρευση, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, κατολίσθηση/ καθίζηση / ύψωση
εδάφους, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα.

8.

µηχανήµατα κατασκευής έργου κάθε είδους και χρήσης, ιµάντες µεταφοράς υλικών.

9.

ατυχήµατα λόγω συµµετοχής σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισµούς και συναγωνισµούς κάθε
είδους ή κατά την διάρκεια των δοκιµών τους.

10. δόνηση, µετακίνηση ή εξασθένιση υποστηριγµάτων ή θεµελίων ακινήτων.
11. δυσφήµηση (απλή ή συκοφαντική), προσβολή προσωπικότητας ή ονόµατος, παραβίαση ιδιωτικής ζωής
ή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε µορφής βλάβη από διαφήµιση.
12. σφάλµα ή παράλειψη στο πλαίσιο επαγγελµατικής δραστηριότητας του ι Ασφαλισµένου, συµβουλή,
διάγνωση, σχεδιασµό, µελέτη, καθορισµό προδιαγραφών ή παράβαση επαγγελµατικού καθήκοντος από
αυτόν ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία του έναντι αµοιβής (επαγγελµατική ευθύνη).
13. οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισµένου που δεν έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε την
επιχειρηµατική του δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
14. ευθύνη διευθυντών και µελών διοικητικού συµβουλίου (Directors and Officers Liability)
15. αίτια για τα οποία ο Ασφαλισµένος υποχρεούται από τον νόµο να καλύπτεται από άλλη(ες) ασφάλιση(εις).
16. στάσεις, απεργίες, τροµοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες και δολιοφθορά.
17. πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, ιονίζουσες, ηλεκτροµαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες,
ηλεκτροµαγνητικά πεδία (Electro Magnetic Field / EMF) ή σε εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
(Electro Magnetic Radiation / EMR).
18. παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αµιάντου (asbestos), πυριτίου (silica),
µόλυβδου (lead), χρήση εκρηκτικών, τοξικών, πυρηνικών ή άλλων αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών ή
αερίων υπό πίεση.
19. προϊόντα του Ασφαλισµένου, δηλαδή οποιοδήποτε είδος ή αντικείµενο που, είτε ο Ασφαλισµένος είτε
τρίτος για λογαριασµό του, τυχόν πώλησε, προµήθευσε, επισκεύασε, µετασκεύασε, συντήρησε,
εγκατέστησε, µεταποίησε, επεξεργάστηκε ή διακίνησε, καθώς και τα έξοδα ανάκλησης προϊόντος και η
εγγύηση προϊόντος ή τµήµατος αυτού.
20. ευθύνη του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία ή και απαιτήσεις για τις οποίες
οποιοσδήποτε φορέας κοινωνικής ασφάλισης ευθύνεται για παροχές, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά : εργατικών ατυχηµάτων, ανεργίας, ανικανότητας, ασθένειας, θανάτου ή για παρόµοιες
παροχές. Ευθύνη του Ασφαλισµένου που απορρέει από άρνηση πρόσληψης, διακοπή σχέσης εργασίας
καθώς και σχετικές µε την απασχόληση πρακτικές ή πολιτικές πράξεις ή παραλείψεις, όπως, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, εξαναγκασµό, υποβιβασµό, αξιολόγηση, ανάθεση νέων καθηκόντων, παρενόχληση
ή διακριτική γενικά µεταχείριση του εργαζόµενου.
21. εργασίες ανέγερσης ή συναρµολόγησης ιδιωτικών ή / και δηµόσιων έργων.
22. υποχώρηση ή κατολίσθηση εδάφους.
23. υπεργολάβους ή άτοµα, µη εξαρτώµενα από τον Ασφαλισµένο, των οποίων όµως την εργασία
επωφελείται αυτός κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο
24. µη τήρηση συµβάσεων ή συµφωνιών που έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος οι οποίες διευρύνουν την
σύµφωνα µε τον νόµο αστική του ευθύνη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση και στο µέτρο που
ο Ασφαλισµένος θα καθίστατο υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο (σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας) να καταβάλλει αποζηµίωση για ζηµιές τρίτων, ακόµα
και εάν δεν υπήρχε η ως άνω σύµβαση ή συµφωνία ή υπόσχεση.
25. καθαρά οικονοµικές ζηµιές (δηλ. ζηµιές που δεν είναι σωµατικές βλάβες ούτε υλικές ζηµιές ούτε άµεση
συνέπεια αυτών).
26. ζηµιές σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας τρίτου που έχει εκµισθωθεί ή παραχωρηθεί στον
Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φύλαξη, επιµέλεια ή εποπτεία του.
Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις που προέρχονται ή οφείλονται άµεσα ή έµµεσα
σε:

1.

Τροφική δηλητηρίαση από κάθε είδους προϊόν, τρόφιµο ή ποτό, που διατίθεται µε οποιονδήποτε τρόπο
από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό του.

2.

αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.

3.

ζηµιές σε αγροκαλλιέργειες, σοδειές, δάση ή αρχαιολογικά ευρήµατα.

4.

ζηµιές σε αγωγούς, υπόγειες και εναέριες εγκαταστάσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πυρκαγιά & Κεραυνός
___________________________________________________________________________

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία
ή εγκατέλειψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται με δική της δύναμη.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση που πλήττει τα ασφαλισμένα
περιουσιακά στοιχεία.
Καλύπτονται υλικές ζημιές στην ασφαλισμένη περιουσία που είναι συνέπεια:
▪

πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκλήθηκε από πτώση κεραυνού σε αυτή).

▪

προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή εντολής των αρχών για την αποτροπή ή περιορισμό της

επέκτασής της.
▪
▪

μετάδοσης πυρκαγιάς από δάσος ή δένδρα ή θάμνους.

Όριο Ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει
για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα
___________________________________________________________________________
Καλύπτονται υλικές ζημιές από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ή
αυξομείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση που προκαλούν φωτιά.
Καλύπτονται υλικές ζημιές από πυρκαγιά και σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις, που
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, εφ όσον αυτές καταστραφούν από φωτιά που εκδηλώθηκε στο
συγκεκριμένο ασφαλισμένο αντικείμενο, που προκαλείται από ή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

▪

Όριο Ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει
για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Συσκευές
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου,
καλύπτεται ζηµιά από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι όµως µηχανική ή άλλη) βλάβη στις ασφαλισµένες
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις και εργαλεία ή άλλα αντικείµενα κάθε φύσης
(όπως ανελκυστήρες κλπ) που λειτουργούν µε ηλεκτρισµό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση,
βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, σχηµατισµό τόξου, διαφυγή ή αυξοµείωση τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος,
ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου δεν καλύπτεται ζηµιά:
▪
▪

όταν υπάρχει οποιαδήποτε σύµβαση εγγύησης σε ισχύ.
σε αναλώσιµα υλικά.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής
ή και περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

∆ιασάλευση / ∆ιατάραξη ∆ηµόσιας Τάξης
___________________________________________________________________________
∆ιασάλευση της δηµόσιας τάξης θεωρούνται οι:
πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις από µεµονωµένα άτοµα ή από
οργανωµένες οµάδες καθώς και ενέργειες κάθε Αρχής για την πρόληψη, καταστολή, περιορισµό, αποφυγή
ζηµιών από τις καταστάσεις αυτές.
Καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στην ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή έµµεσα
σε διασάλευση/ διατάραξη της δηµόσιας τάξης.
Προϋπόθεση Κάλυψης Αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο
Σε περίπτωση ασφάλισης αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο για την ισχύ της κάλυψης απαραίτητη
προϋπόθεση κατά τη διάρκεια µη λειτουργίας της ασφαλισµένης επιχείρησης, είναι η τοποθέτηση των
αντικειµένων µέσα στην ασφαλισµένη επιχείρηση. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα
βρεθούν στο ύπαιθρο., κατά τη χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές που οφείλονται, προκλήθηκαν ή
προέκυψαν άµεσα ή έµµεσα:
▪

από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας, λόγω
κατάσχεσης, επίταξης, δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµη αρχή ή από µόνιµη ή προσωρινή παράνοµη
στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας από οποιοδήποτε πρόσωπο.

▪

κατά το χρονικό διάστηµα ολικής ή µερικής διακοπής, αναστολής, παύσης εργασίας ή οποιασδήποτε
διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου στις
ασφαλισµένες εγκαταστάσεις.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Κακόβουλες Ενέργειες
___________________________________________________________________________
Θεωρούνται ηθεληµένες πράξεις που ενεργούνται κατά τη διάρκεια διασάλευσης /διατάραξης δηµόσιας
τάξης ή µεµονωµένα, µε σκοπό τον βανδαλισµό ή την δολιοφθορά από τρίτο πρόσωπο προς τον
Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο µε αποτέλεσµα τη ζηµιά των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
Τρίτοι προς τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο δεν θεωρούνται ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, ή
εκπρόσωποί του ή πρόσωπα που συνοικούν µαζί του ή τρίτοι στους οποίους ανατέθηκε επαγγελµατικά η
φύλαξη ασφαλισµένων αντικειµένων ή ο δικαιούχος ασφαλίσµατος.
Καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στην ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή έµµεσα
σε κακόβουλες ενέργειες.
Προϋπόθεση Κάλυψης Αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο
Σε περίπτωση ασφάλισης αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο για την ισχύ της κάλυψης απαραίτητη
προϋπόθεση κατά τη διάρκεια µη λειτουργίας της ασφαλισµένης επιχείρησης, είναι η τοποθέτηση των
αντικειµένων µέσα στην ασφαλισµένη επιχείρηση. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα
βρεθούν στο ύπαιθρο., κατά τη χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές που οφείλονται, προκλήθηκαν ή
προέκυψαν άµεσα ή έµµεσα:
▪
από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας, λόγω
κατάσχεσης, επίταξης, δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµη αρχή ή από µόνιµη ή προσωρινή παράνοµη
στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας από οποιοδήποτε πρόσωπο.
▪
κατά το χρονικό διάστηµα ολικής ή µερικής διακοπής, αναστολής, παύσης εργασίας ή οποιασδήποτε
διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου στις
ασφαλισµένες εγκαταστάσεις.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Τροµοκρατικές Ενέργειες
___________________________________________________________________________
Θεωρούνται οι ενέργειες που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε χρήση βίας ή δύναµης ή και απειλής
κάθε ατόµου ή οµάδας που είτε δρουν µόνοι τους είτε για λογαριασµό ή σε συνεργασία µε άλλη οργάνωση
για πολιτικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, οικονοµικούς, ιδεολογικούς ή άλλους συναφείς σκοπούς µε
πρόθεση τον επηρεασµό οποιασδήποτε Αρχής ή κυβέρνησης ή και τον εκφοβισµό του κοινωνικού συνόλου ή
µέρους αυτού.
Καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στην ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή έµµεσα
σε τροµοκρατικές ενέργειες.

Προϋπόθεση Κάλυψης Αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο
Σε περίπτωση ασφάλισης αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο για την ισχύ της κάλυψης απαραίτητη
προϋπόθεση κατά τη διάρκεια µη λειτουργίας της ασφαλισµένης επιχείρησης, είναι η τοποθέτηση των
αντικειµένων µέσα στην ασφαλισµένη επιχείρηση. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα
βρεθούν στο ύπαιθρο., κατά τη χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές που οφείλονται, προκλήθηκαν ή
προέκυψαν άµεσα ή έµµεσα :
▪

σε χρήση πυρηνικών, βιολογικών ή χηµικών όπλων.

▪

σε ρίψη πυραύλων και ρουκετών.

▪

από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας, λόγω
κατάσχεσης, επίταξης, δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµη αρχή ή από µόνιµη ή προσωρινή παράνοµη
στέρηση της κυριότητας, νοµής ή κατοχής της ασφαλισµένης περιουσίας από οποιοδήποτε πρόσωπο.

▪

κατά το χρονικό διάστηµα ολικής ή µερικής διακοπής, αναστολής, παύσης εργασίας ή οποιασδήποτε
διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου στις
ασφαλισµένες εγκαταστάσεις.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Φυσικά Φαινόµενα
___________________________________________________________________________
Καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στην ασφαλισµένη περιουσία από:
Πληµµύρα που θεωρείται η από φυσικές αιτίες υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη κανάλια
απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων, ο κατακλυσµός από θαλάσσια νερά, η διάρρηξη ή
υπερχείλιση δηµόσιου δικτύου παροχής νερού και η οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση νερών,
που προέρχονται από χώρους εκτός της ασφαλισµένης οικοδοµής ή οικοδοµής που στεγάζει το
ασφαλισµένο περιεχόµενο.
▪
Θύελλα που θεωρείται η επικράτηση σφοδρών ανέµων έντασης µεγαλύτερης από οκτώ (8) Μποφόρ,
σύµφωνα µε το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
▪
Καταιγίδα που θεωρείται η σφοδρή ατµοσφαιρική αναταραχή που συνοδεύεται από σφοδρούς ανέµους,
αστραπές, κεραυνούς και δυνατή και ραγδαία βροχόπτωση, που αποδεικνύεται µε το δελτίο της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
▪
Χαλάζι, παγετό ή χιονόπτωση, συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών που θα προκληθούν από το βάρος
του χιονιού.
Καλύπτεται η αναγκαία δαπάνη που απαιτείται για την άντληση των νερών από τον ασφαλισµένο χώρο.
Σε περίπτωση ενός ή περισσότερων φυσικών φαινοµένων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά την διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζηµιές που θα συµβούν στα ασφαλισµένα αντικείµενα µέσα
σε χρονικό διάστηµα εβδοµήντα δύο (72) συνεχόµενων ωρών, θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συµβάν
και ως µία και µόνη ζηµιά.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Σε περίπτωση ασφάλισης περιεχοµένου για την ισχύ της κάλυψης ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος
υποχρεούται να έχει τοποθετηµένα τα ασφαλισµένα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κ.λ.π. µε τρόπο που να
απέχουν τουλάχιστον δεκατρία (13) εκατοστά από το έδαφος/ δάπεδο, εκτός από αυτά των οποίων η συνήθης
χρήση δεν το επιτρέπει. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα βρεθούν στο έδαφος/ δάπεδο,
κατά τη χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές:
▪
διείσδυσης νερών από οποιαδήποτε οροφή, ανοίγµατα, πόρτες και παράθυρα που αφέθηκαν ανοικτά ή
από οποιαδήποτε µη κατάλληλα προστατευµένα ανοίγµατα της οροφής.
▪
κατά τη διάρκεια ή λόγω εργασιών κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής της ασφαλισµένης
οικοδοµής ή της οικοδοµής που στεγάζει ασφαλισµένο περιεχόµενο, εκτός εάν όλες οι εξωτερικές πόρτες,
παράθυρα και λοιπά ανοίγµατα ή προστατευτικά µέτρα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µονώσεις
ταρατσών, έχουν αποπερατωθεί ώστε να προστατεύεται η ασφαλισµένη περιουσία.
▪
φυσικών φαινοµένων όταν η ασφαλισµένη οικοδοµή ή η οικοδοµή που στεγάζει ασφαλισµένο
περιεχόµενο έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από σαράντα πέντε
(45) ηµέρες.
▪
πληµµύρας που οφείλεται σε παλιρροϊκό κύµα (tsunami) µετά από σεισµό, εκτός εάν παρέχεται η
ασφαλιστική κάλυψη σεισµού και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
▪

Καθίζηση ή κατολίσθηση ή ύψωση εδάφους από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

▪
σε τέντες, που η αγορά τους έχει γίνει περισσότερο από έξι (6) έτη πριν από την ηµεροµηνία επέλευσης
της ζηµιάς.
Φυσικών φαινοµένων (αέρα, βροχή, χαλάζι, χιόνι, παγετός, πληµµύρα, σκόνη) σε αντικείµενα που βρίσκονται
στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, όταν ασφαλίζεται περιεχόµενο.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 600,00.
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί, σε υπόγειο χώρο της ασφαλισµένης επιχείρησης ορίζεται απαλλαγή ίση
µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.200,00.

∆ιαρροή, ∆ιάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων / Sprinklers
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση της εξαίρεσης 8 (φυσιολογική φθορά) του άρθρου 24 - Γενικές εξαιρέσεις - των
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του ασφαλιστηρίου:
Καλύπτονται υλικές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προέρχονται άµεσα από διαρροή, διάρρηξη ή
υπερχείλιση δεξαµενών ή σωληνώσεων ή γενικά εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης ή κλιµατισµού,
αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού δικτύου ή τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από την εγκατάσταση
αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης (sprinklers) της ασφαλισµένης οικοδοµής ή της οικοδοµής που στεγάζει
το ασφαλισµένο περιεχόµενο.
Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές στις ίδιες τις σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις και η αναγκαία δαπάνη εντοπισµού
και αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής, εάν ασφαλίζεται η οικοδοµή.
Καλύπτεται η αναγκαία δαπάνη που απαιτείται για την άντληση των νερών από τον ασφαλισµένο χώρο.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Σε περίπτωση ασφάλισης περιεχοµένου για την ισχύ της κάλυψης ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος
υποχρεούται να έχει τοποθετηµένα τα ασφαλισµένα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κ.λ.π. µε τρόπο που να
απέχουν τουλάχιστον δεκατρία (13) εκατοστά από το έδαφος/ δάπεδο, εκτός από αυτά των οποίων η συνήθης
χρήση δεν το επιτρέπει. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα βρεθούν στο έδαφος/ δάπεδο,
κατά τη χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές που οφείλονται σε:
▪
διαρροή νερού όταν η ασφαλισµένη οικοδοµή ή η οικοδοµή που στεγάζει το ασφαλισµένο περιεχόµενο
έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες.
▪

εγκαταστάσεις αποχέτευσης / αποχετευτικού δικτύου που είναι παλαιότερες των εικοσιπέντε (25) ετών.

▪
διαρροή του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης (sprinklers), όταν αυτό δεν έχει συντηρηθεί σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή/ προµηθευτή.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 600,00.
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί, σε υπόγειο χώρο της ασφαλισµένης επιχείρησης ορίζεται απαλλαγή ίση
µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.200,00.

Κλοπή /Ληστεία
___________________________________________________________________________

ΚΛΟΠΗ
Η µετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος στην ασφαλισµένη οικοδοµή ή στην οικοδοµή που στεγάζει
τα ασφαλισµένα αντικείµενα ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή
αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισµένων αντικειµένων ή πρόκληση ζηµιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν
εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου.

ΛΗΣΤΕΙΑ
Η αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης βίας.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί στην ασφαλισµένη οικοδοµή ή στην οικοδοµή που στεγάζει το
ασφαλισµένο περιεχόµενο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής από τον κλέφτη. Το
ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε
ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής ή
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Καλύπτεται η απώλεια ή υλική ζηµιά που θα προκληθεί στα ασφαλισµένα αντικείµενα λόγω κλοπής/
ληστείας, απόπειρας ή κατά την διάρκεια κλοπής /ληστείας από τον κλέφτη. Κλοπή που θα πραγµατοποιηθεί
µε χρήση κλειδιού που κλάπηκε ή αντιγράφτηκε παράνοµα (αντικλείδι), καλύπτεται µόνο εφόσον ο
Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος µπορεί να το αποδείξει.
Εάν ασφαλίζεται αποκλειστικά και µόνο το περιεχόµενο, η Εταιρία αποζηµιώνει και την τυχόν ζηµιά από
κλοπή/ ληστεία ή απόπειρα αυτής που θα προκληθεί στην οικοδοµή που στεγάζει το ασφαλισµένο
περιεχόµενο.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να:
▪
ειδοποιήσει την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση του
συµβάντος και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την ανάκτηση των
βλαβέντων αντικειµένων.

▪
θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραµένει ακατοίκητος
και εκτός λειτουργίας, όλα τα µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού που έχει δηλώσει κατά την
σύναψη της ασφάλισης.
▪
ελέγχει, επιθεωρεί και συντηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού, σύµφωνα µε τις
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
▪
ειδοποιήσει άµεσα την Εταιρία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήµατος συναγερµού µε την
αστυνοµία ή την ιδιωτική εταιρία προστασίας ή όταν κάποιο άλλο µέτρο προστασίας που έχει δηλωθεί στην
Εταιρία παύσει να λειτουργεί ή και να υφίσταται.
Προϋπόθεση Κάλυψης Αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο
Σε περίπτωση ασφάλισης αντικειµένων που βρίσκονται στο ύπαιθρο για την ισχύ της κάλυψης απαραίτητη
προϋπόθεση κατά τη διάρκεια µη λειτουργίας της ασφαλισµένης επιχείρησης, είναι η τοποθέτηση των
αντικειµένων µέσα στην ασφαλισµένη επιχείρηση ή η προστασία τους µε µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται
στο Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση µη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για τα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα βρεθούν στο ύπαιθρο., κατά τη
χρονική στιγµή επέλευσης της ζηµιάς.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές ή απώλειες που οφείλονται ή
προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα:
▪
από ή σε συνεννόηση µε συνεταίρο, στέλεχος ή υπάλληλο ή εργαζόµενο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου.
▪
σε ασφαλισµένη επιχείρηση που έχει παραµείνει εκτός λειτουργίας περισσότερο από 45 συνεχόµενες
ηµέρες, εκτός εάν έχει ενηµερωθεί γραπτά η Εταιρία και έχει συµφωνήσει γραπτά στη συνέχιση της
ασφάλισης µε τους ίδιους ή άλλους όρους.
▪
σε αντικείµενα που έχουν µεταφερθεί και δεν βρίσκονται µέσα στον χώρο της ασφαλισµένης
επιχείρησης.
▪
από χρηµατοκιβώτιο του οποίου ο κωδικός συνδυασµού ασφαλείας ή τα κλειδιά έχουν παραµείνει στον
ίδιο χώρο.
Εξαιρούνται επίσης ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη:
▪

ανεξήγητη εξαφάνιση ασφαλισµένων αντικειµένων.

απώλεια που διαπιστώνεται κατά την απογραφή ασφαλισµένης επιχείρησης.
▪

απώλεια ή ζηµιά που οφείλεται σε κλοπή που πραγµατοποιήθηκε χωρίς διάρρηξη ή αναρρίχηση.

▪
κλοπή χωρίς ίχνη διάρρηξης σε αντικείµενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, όταν
ασφαλίζεται περιεχόµενο.
▪
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, κατάχρηση, συνέργεια ή παράβαση καθήκοντος οποιουδήποτε
µέλους της οικογένειας ή των προσώπων που συνοικούν ή των νοµίµων αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 450,00.
∆ιευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαλλαγή δε θα εφαρµόζεται αν οι ζηµιές από την κλοπή/ληστεία ή απόπειρα
κλοπής/ληστείας περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στην Ασφαλισµένη οικοδοµή.

Πρόσκρουση Οχήµατος
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί στην ασφαλισµένη περιουσία από πρόσκρουση οχήµατος.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Πτώση Αεροσκάφους
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί στην ασφαλισµένη περιουσία από πτώση αεροσκάφους ή
τµηµάτων του.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Πτώση ∆ένδρων / Στύλων
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί στην ασφαλισµένη περιουσία από πτώση δένδρων ή κλαδιών ή
στύλων ή εναέριων καλωδίων παρόχων τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές ή απώλειες που οφείλονται ή
προκλήθηκαν από πτώση δένδρων ή κλαδιών κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή κοπής τους.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Αλλοίωση Εµπορευµάτων
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται υλική ζηµιά ή βλάβη στα ασφαλισµένα εµπορεύµατα ή πρώτες ύλες, που βρίσκονται µέσα σε
ψυγεία/ ψυκτικούς θαλάµους, λόγω ποιοτικής αλλοίωσης που προκλήθηκε, κατά την διάρκεια της
ασφαλιστικής περιόδου, από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών µηχανηµάτων που
οφείλεται σε:
α)επέλευση οποιουδήποτε ασφαλισµένου κινδύνου
β)τυχαία και αιφνίδια διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος λόγω επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου
ή αποδεδειγµένης τεχνικής βλάβης του παρόχου ηλεκτρικού ρεύµατος, που πιστοποιείται στο αρχικό
σηµείου εισόδου παροχής στην ασφαλισµένη περιουσία και διαρκεί περισσότερο από δώδεκα (12)
συνεχόµενες ώρες.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη ζηµιά ή βλάβη που προέρχεται ή
οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε:
▪

ηλεκτροµηχανική βλάβη των ψυκτικών µηχανηµάτων.

▪
απεργία του προσωπικού του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύµατος ή από ηθεληµένη διακοπή της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος ή το προσωπικό, εκτός εάν µία τέτοια ενέργεια
υπαγορεύεται µε µοναδικό σκοπό την προστασία ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας ή οποιουδήποτε τµήµατος
των εγκαταστάσεων του παρόχου.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται: α) υλική ζηµιά σε εσωτερικά και εξωτερικά κρύσταλλα, υαλοπίνακες και καθρέπτες της
ασφαλισµένης οικοδοµής ή της οικοδοµής που στεγάζει ασφαλισµένα αντικείµενα που προκλήθηκε από
τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός και δεν οφείλεται στην επέλευση ασφαλισµένου και καλυπτόµενου
από το Ασφαλιστήριο κινδύνου και β) η δαπάνη µεταφοράς και τοποθέτησης αυτών µετά την ζηµιά.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής
ή και περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

Απώλεια Ενοικίων
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η ζηµιά που θα προκληθεί στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο από απώλεια εισπραττόµενων
ενοικίων, σε περίπτωση που εκµισθώνεται το ασφαλισµένο ακίνητο και καταστεί ακατάλληλο για χρήση λόγω
υλικής αποζηµιωτέας ζηµιάς σε αυτό µετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου και ο ενοικιαστής
αναγκαστεί να διακόψει ή να αναστείλει την µίσθωση σαν αποτέλεσµα αυτής της ζηµιάς.
Βάση για την καταβολή αποζηµίωσης λαµβάνεται το τρέχον µηνιαίο ενοίκιο κατά την χρονική στιγµή
επέλευσης της ζηµιάς, σύµφωνα µε την νόµιµα θεωρηµένη από την αρµόδια δηµόσια αρχή σύµβαση
µίσθωσης που υποβάλει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος:
▪

να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης οικοδοµής και να µη λειτουργεί ο ίδιος την επιχείρηση.

▪

να την εκµισθώνει µε νόµιµη σύµβαση µίσθωσης κατά το χρονικό σηµείο επέλευσης της ζηµιάς και

να υποβάλει νόµιµη βεβαίωση θεωρηµένη από την αρµόδια δηµόσια αρχή για την λύση της µίσθωσης.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση και η διάρκεια ανώτατης περιόδου αποζηµίωσης
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος
περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν
το προσαυξάνει.

Πρόσθετες ∆απάνες ως Επακόλουθο Υλικής Ζηµιάς
___________________________________________________________________________

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος για αποκοµιδή
συντριµµάτων µετά την επέλευση ζηµιάς που προκλήθηκε στην ασφαλισµένη περιουσία από την επέλευση
ασφαλισµένου κινδύνου.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής
ή και περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος για τη στέγαση της
ασφαλισµένης επιχείρησης σε άλλο χώρο, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, που θα
καταστήσει την ασφαλισµένη οικοδοµή ή την οικοδοµή που στεγάζει την ασφαλισµένη επιχείρηση µη
λειτουργική.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης επιχείρησης.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση και η διάρκεια ανώτατης περιόδου αποζηµίωσης
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος,
περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής ή και περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος για τη µεταφορά και
επανεγκατάσταση του ασφαλισµένου περιεχοµένου στον χώρο που στεγαζόταν η ασφαλισµένη επιχείρηση σε
περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου που την κατέστησε µη λειτουργική.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης επιχείρησης.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

∆ΑΠΑΝΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος για την φύλαξη των
ασφαλισµένων εγκαταστάσεων (οικοδοµής ή περιεχοµένου) µετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου, µε
την υποβολή στην Εταιρία των νόµιµων πρωτότυπων παραστατικών.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης επιχείρησης .

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται και δεν καλύπτεται δαπάνη φύλαξης λόγω σεισµού, εκτός εάν παρέχεται η
ασφαλιστική κάλυψη σεισµού και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής
ή και περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

Απώλεια / Ζηµιά Περιεχοµένου σε Προσωρινή Μεταστέγαση
___________________________________________________________________________
Καλύπτονται απώλειες ή υλικές ζηµιές που θα προκληθούν λόγω επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου στα
ασφαλισµένα αντικείµενα κατά τη διάρκεια της προσωρινής µεταστέγασής τους σε άλλο χώρο, µετά την
επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου που κατέστησε τον χώρο όπου ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος
λειτουργούσε την επιχείρηση, µη λειτουργικό.
Προϋπόθεση Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι η ύπαρξη στον χώρο µεταστέγασης
αντίστοιχων ή βελτιωµένων µέτρων προστασίας σε σχέση µε αυτά που υπήρχαν στην ασφαλισµένη οικοδοµή
ή στην οικοδοµή που στεγάζει την ασφαλισµένη επιχείρηση, πριν την επέλευση της ζηµιάς.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

Χρήµατα
___________________________________________________________________________

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά µερική παρέκκλιση της εξαίρεσης του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις - «Αντικείµενα που εξαιρούνται
από την ασφαλιστική κάλυψη» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά σε
χρήµατα (κέρµατα ή τραπεζογραµµάτια) ελληνικά και ξένα σε κυκλοφορία, ή επιταγές µεταχρονολογηµένες
ή µη, δίγραµµες ή µη, (εξαιρούνται οι υπογεγραµµένες εν λευκώ), ταξιδιωτικές επιταγές, γραµµάτια και
συναλλαγµατικές που αφορούν αποκλειστικά στην επαγγελµατική δραστηριότητα του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου λόγω:
▪
α.κλοπής µετά από διάρρηξη σε ώρες µη λειτουργίας της επιχείρησης, µόνο εφόσον αυτά φυλάσσονται
σε κλειδωµένο χρηµατοκιβώτιο (σταθερά προσαρτηµένο ή πακτωµένο).
▪
β.ληστείας σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης ή αµέσως πριν ή αµέσως µετά, εφόσον υπάρχει
προσωπικό για τους σκοπούς της εργασίας της.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Κατά µερική παρέκκλιση της εξαίρεσης του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις - «Αντικείµενα που εξαιρούνται
από την ασφαλιστική κάλυψη» των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά σε
χρήµατα (κέρµατα ή τραπεζογραµµάτια) ελληνικά και ξένα σε κυκλοφορία, ή επιταγές µεταχρονολογηµένες
ή µη, δίγραµµες ή µη, (εξαιρούνται οι υπογεγραµµένες εν λευκώ), ταξιδιωτικές επιταγές, γραµµάτια και
συναλλαγµατικές που αφορούν αποκλειστικά στην επαγγελµατική δραστηριότητα του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου κατά την µεταφορά τους, λόγω ληστείας ή οδικού ατυχήµατος.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
περιεχοµένου, που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι:
▪
να θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραµένει ακατοίκητος
και εκτός λειτουργίας, όλα τα µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού που έχει δηλώσει κατά την
σύναψη της ασφάλισης.
▪
να ελέγχει, επιθεωρεί και συντηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού, σύµφωνα µε τις
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
▪
να ειδοποιήσει άµεσα την Εταιρία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήµατος συναγερµού µε την
αστυνοµία ή την ιδιωτική εταιρία προστασίας ή όταν κάποιο άλλο µέτρο προστασίας που έχει δηλωθεί στην
Εταιρία παύσει να λειτουργεί ή και να υφίσταται.
▪
να κλειδώνει το χρηµατοκιβώτιο στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα χρήµατα κατά τη διάρκεια των
µη εργάσιµων ωρών και να φυλάσσει τα κλειδιά και τον κωδικό συνδυασµού ασφαλείας ο ίδιος ή ένας
υπεύθυνος υπάλληλός του σε διαφορετικό και ασφαλή χώρο εκτός του χώρου που βρίσκεται το
χρηµατοκιβώτιο.
▪
η µεταφορά να πραγµατοποιείται από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο ή ειδικά εξουσιοδοτηµένο
υπάλληλό του, από την ασφαλισµένη επιχείρηση προς τράπεζες ή πελάτες/ προµηθευτές και αντίστροφα.
▪

ο µεταφορέας να µην έχει φυσικά ή νοητικά ελαττώµατα και να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

▪
ο µεταφορέας πρέπει να έχει στη φυσική του κατοχή τα µεταφερόµενα χρήµατα σε όλη την διάρκεια της
µεταφοράς.
▪
ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή άµεσα
και το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση του συµβάντος και να προβεί σε κάθε
αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την ανάκτηση των απολεσθέντων αντικειµένων.
▪
να ενηµερώσει άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες), εκδότες και
αποδέκτες επιταγών για ακύρωση/ ανάκληση/ δέσµευση για την αποφυγή ρευστοποίησης αυτών.
▪
ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να διαθέτει όλα τα νόµιµα λογιστικά στοιχεία για την απόδειξη
ύπαρξης των απολεσθέντων αντικειµένων.
Σε περίπτωση απώλειας επιταγών ή άλλων χρεογράφων, καλύπτεται τυχόν δαπάνη για τη νόµιµη ακύρωση
και επανέκδοση αυτών, η δε ονοµαστική τους αξία καλύπτεται µόνον σε περίπτωση δόλιας είσπραξης αυτών
από οποιονδήποτε τρίτο µέσα σε χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµιάς και
µέχρι το όριο ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη αυτή.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη:
▪
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, κατάχρηση, συνέργια ή παράβαση καθήκοντος οποιουδήποτε
µέλους της οικογένειας ή των προσώπων που συνοικούν ή των νοµίµων αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο.
▪
κλοπή χρηµάτων από χρηµατοκιβώτιο του οποίου ο κωδικός συνδυασµού ασφαλείας ή τα κλειδιά έχουν
παραµείνει στον ίδιο χώρο που βρίσκεται το χρηµατοκιβώτιο κατά τις µη εργάσιµες ώρες και ηµέρες.
▪

κλοπή χρηµάτων µε χρήση αντικλειδιού για το χρηµατοκιβώτιο ή µε κλειδί που χάθηκε ή κλάπηκε.

Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία
___________________________________________________________________________
Καλύπτονται αυτόµατα οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (βελτιώσεις / πάγιος εξοπλισµός)
της ασφαλισµένης επιχείρησης, αποκτήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος κατά την διάρκεια της
ασφαλιστικής περιόδου, µε την προϋπόθεση ότι η αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού
ασφαλισµένου κεφαλαίου βελτιώσεων και πάγιου εξοπλισµού και µε ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αυτών το ποσό των Ευρώ 10.000,00 για κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να:
▪
δηλώσει γραπτά στην Εταιρία, µε όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία απόκτησής τους.
▪
να καταβάλει το συµφωνηµένο µε την Εταιρία επιπλέον αναλογικό ασφάλιστρο από την ηµεροµηνία
απόκτησης αυτών και µέχρι την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.

∆απάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος µετά την επέλευση
ασφαλισµένου κινδύνου στην οικοδοµή για έκδοση άδειας οικοδόµησης, αµοιβής αρχιτεκτόνων και
µηχανικών, αναγκαία για την αποκατάσταση της ζηµιάς. Σε περίπτωση που η καταβλητέα αποζηµίωση
καλύπτει τµήµα της ζηµιάς, µειώνεται ανάλογα η αποζηµίωση της παραπάνω δαπάνης.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση περιλαµβάνεται στο ασφαλισµένο κεφάλαιο
οικοδοµής που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

Σεισµός
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση της εξαίρεσης του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του
Ασφαλιστηρίου, καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στα ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται
άµεσα σε σεισµό ή και πυρκαγιά ή παλιρροϊκό κύµα (tsunami) ή καθίζηση / κατολίσθηση ως επακόλουθα
του σεισµού.
Σε περίπτωση ενός ή περισσότερων σεισµών στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά την διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζηµιές που θα συµβούν στα ασφαλισµένα αντικείµενα µέσα σε χρονικό
διάστηµα εβδοµήντα δύο (72) συνεχόµενων ωρών, θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συµβάν και ως µία
και µόνη ζηµιά.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία που
προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από:
▪

προγενέστερες της ασφάλισης καταπονήσεις ή και ζηµιές.

▪
την µη τήρηση του αντισεισµικού κανονισµού που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης άδειας ανέγερσης της
οικοδοµής ή ανακατασκευής, τροποποίησης αυτής ή προσθήκη ή επέκταση αυτής.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου (οικοδοµής
και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.000,00.

Καθίζηση / Κατολίσθηση
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση της εξαίρεσης του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του
Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί στα ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλεται σε
αιφνίδια καθίζηση / κατολίσθηση / ύψωση του εδάφους στην περιοχή που βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία που
προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα ή είναι αποτέλεσµα ή προκαλούνται από:
το κατακάθισµα του εδάφους λόγω του βάρους νέων κατασκευών ή τη µετακίνηση τεχνητού εδάφους.
▪

διάβρωση από νερά ακτών ή όχθης ποταµών.

▪
πυρκαγιά, υπόγεια πυρκαγιά, έκρηξη, σεισµό ή διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση
ή σωλήνα.
▪
ανακατανοµή τάσεων λόγω κατασκευής ή κατεδάφισης, µετατροπής ή επισκευής υπάρχουσας
κατασκευής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου, που βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία.
▪
ανασκαφή, εκσκαφή ή χωµατουργικές εργασίες στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου που βρίσκεται η ασφαλισµένη περιουσία.
▪

από γενεσιουργό αιτία που ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

▪

ζηµιές σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόµια, φράκτες και περιφράξεις.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου (οικοδοµής
και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό ΕΥΡΏ 1.000,00.

Φωτοβολταϊκό Σύστηµα
___________________________________________________________________________
Φωτοβολταϊκό σύστηµα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστηµα συσκευών που απαιτείται για την µετατροπή
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε δίκτυο
ηλεκτροδότησης της οποίας η µέγιστη ισχύς δεν ξεπερνά τα 10KW.
Καλύπτεται υλική ζηµιά από την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου στο φωτοβολταϊκό σύστηµα που είναι
εγκατεστηµένο στην στέγη ή οροφή της ασφαλισµένης επιχείρησης ή και µέσα σε οικόπεδο που βρίσκεται η
ασφαλισµένη επιχείρηση και χρησιµοποιείται για την κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις
ανάγκες της επιχείρησης ή και για την πώληση τµήµατος της παραγόµενης ενέργειας σε δίκτυο
ηλεκτροδότησης.

Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι:
▪
η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος να έχει γίνει σύµφωνα µε νόµιµα εγκεκριµένη µελέτη
και να έχει εκδοθεί και χορηγηθεί από αρµόδια αρχή σχετική άδεια λειτουργίας στον Συµβαλλόµενο ή και
Ασφαλισµένο.
▪
η ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήµατος, η παράδοσή του στον
Ασφαλισµένο και η σύνδεσή του µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
▪
η διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα περιοδικής συντήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων του
φωτοβολταϊκού συστήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή/ προµηθευτή και
η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου συντήρησης υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο τεχνικό.
▪
η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος να αντέχει τους συνήθεις κινδύνους χαλαζόπτωσης
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
▪
η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήµατος στον
υπαίθριο χώρο της ασφαλισµένης επιχείρησης.
▪
η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος να ανήκει στην κυριότητα του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου ιδιοκτήτη της ασφαλισµένης οικοδοµής.
▪

η αξία του φωτοβολταϊκού συστήµατος να αναγράφεται στην αίτηση ασφάλισης και στο Ασφαλιστήριο.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζηµιές που εµπίπτουν στην εγγύηση που παρέχει ο
κατασκευαστής / προµηθευτής.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισµένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η
ζηµιά και η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Απώλεια Εισοδήµατος λόγω ∆ιακοπής Παροχής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό
Σύστηµα
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η ζηµιά που θα προκληθεί στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο από απώλεια εισοδήµατος
λόγω διακοπής παροχής ενέργειας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, µε τον οποίο έχει συνάψει σύµβαση
διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι αµοιβής, λόγω επέλευσης ασφαλισµένου, µη εξαιρούµενου κινδύνου
και αποζηµιωτέας υλικής ζηµιάς στο φωτοβολταϊκό σύστηµα ή και στην οικοδοµή όπου είναι αυτό
εγκατεστηµένο που θα το θέσει εκτός λειτουργίας.
H Εταιρία καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο µηνιαίο επίδοµα, όπως αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων και για ανώτατο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία επέλευσης της
υλικής ζηµιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό σύστηµα εκτός λειτουργίας µε την υποβολή από τον
Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο βεβαίωσης του παρόχου.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι:
▪
η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος να ανήκει στην κυριότητα του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου ιδιοκτήτη της ασφαλισµένης οικοδοµής

▪
η εγκατάσταση µετρητή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνοµα του Συµβαλλόµενου ή και
Ασφαλισµένου στην ασφαλισµένη οικοδοµή.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζηµιές :
▪
λόγω απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την µεταφορά της προς το δίκτυο της ∆ΕΣΜΗΕ, µε την
προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζεται απώλεια προερχόµενη από επέλευση ασφαλισµένου και καλυπτόµενου
κινδύνου
▪

που οφείλονται σε αδυναµία απορρόφησης της παρεχόµενης ενέργειας από το δίκτυο της ∆ΕΣΜΗΕ

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος, περιλαµβάνεται δε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής
και δεν το προσαυξάνει.

Προστασία Υπασφάλισης
___________________________________________________________________________
Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, εάν διαπιστωθεί ότι τα ασφαλισµένα αντικείµενα
(οικοδοµή - περιεχόµενο) κατά την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς έχουν αξία αντικατάστασης
µεγαλύτερη από το αντίστοιχο ασφαλισµένο κεφάλαιο και µέχρι ποσοστό 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου
οικοδοµής ή / και περιεχοµένου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, δεν εφαρµόζεται υπασφάλιση για
το υπερβάλλον ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των ασφαλισµένων αντικειµένων από
την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης µέχρι και την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς.
Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόµενο ποσοστό, ο Συµβαλλόµενος ή και
Ασφαλισµένος θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό.

∆απάνη Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Επισκέπτες – Πελάτες
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος για την παροχή πρώτων
βοηθειών σε Επισκέπτες – Πελάτες λόγω τραυµατισµού τους από ατύχηµα που συνέβη εντός του χώρου
λειτουργίας της Ασφαλισµένης Επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης µεταφοράς σε µονάδα
νοσηλείας µε ασθενοφόρο όχηµα, ταξί, ή άλλο κατάλληλο χερσαίο µεταφορικό µέσο.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι:
ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να υποβάλλει στην Εταιρία όλα τα δικαιολογητικά και νόµιµα
παραστατικά σχετικά µε την επέλευση του ατυχήµατος, τις συνθήκες επέλευσης αυτού και των
πραγµατοποιηθεισών δαπανών παροχής πρώτων βοηθειών, που η Εταιρία ζητήσει για την τεκµηρίωση
της ζηµίας και της καταβλητέας αποζηµίωσης.
ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης επιχείρησης και να τη
λειτουργεί ο ίδιος.
Ειδική Εξαίρεση
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 – Γενικές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης των
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, δεν παρέχεται κάλυψη για τα χρηµατικά ποσά που ο Συµβαλλόµενος ή
και Ασφαλισµένος ως αστικά υπεύθυνος νόµιµα καλείται να καταβάλλει ως αποζηµίωση σύµφωνα µε τα
άρθρα 914-932 του Α.Κ. για σωµατική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο Ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Αναπροσαρµογή Ασφαλισµένου Κεφαλαίου λόγω Αύξησης ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή
___________________________________________________________________________
Κατά την ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου, το ασφαλισµένο κεφάλαιο οικοδοµής / βελτιώσεων
αναπροσαρµόζεται αυτόµατα, κατά το ποσοστό αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου
ηµερολογιακού έτους, όπως ανακοινώνεται από την αρµόδια Αρχή (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία).

Ημερήσιο Επίδομα λόγω Διακοπής Εργασιών
___________________________________________________________________________
Η Εταιρία καταβάλλει στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η
ασφαλισμένη επιχείρηση παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω υλικής αποζημιωτέας ζημιάς μετά την
επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου.

Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος:
▪

να διαθέσει άμεσα μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου τα απαραίτητα κεφάλαια για την

επαναφορά της ασφαλισμένης επιχείρησης σε κατάσταση λειτουργίας και
▪

να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλισμένης επιχείρησης και να την λειτουργεί ο ίδιος.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα λόγω
διακοπής εργασιών, όταν αυτή είναι συνέπεια καταστροφής, απώλειας ή ζημιάς χρημάτων, τίτλων,
χρεογράφων, σχεδίων, λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, δισκετών, μαγνητοταινιών και λοιπών συναφών
ειδών.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση και η ανώτατη διάρκεια καταβολής αναγράφεται
στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση του άρθρου 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου,
καλύπτεται υλική ζηµιά που θα προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που βρίσκεται
στην ασφαλισµένη επιχείρηση σε:

▪
αξία αντικατάστασης µε καινούργιο, εφόσον έχει αγορασθεί έως τρία (3) έτη πριν από την επέλευση της
ζηµιάς.
▪
τρέχουσα πραγµατική αξία, δηλαδή στην αξία του σαν µεταχειρισµένο αντικείµενο, εφόσον έχει
αγορασθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τριών (3) ετών πριν από την επέλευση της ζηµιάς.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος:
▪
να δηλώσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε ανάλυση ασφαλισµένης αξίας στην Αίτηση Ασφάλισης και στο
Ασφαλιστήριο.
▪
να διαθέτει µηχανισµό αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) εάν η ασφαλισµένη αξία υπερβαίνει το ποσό
των ΕΥΡΩ 30.000,00.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 – Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζηµιές:
▪

που καλύπτονται από οποιαδήποτε σύµβαση εγγύησης σε ισχύ.

Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη ζηµιές και δεν καλύπτονται που προκλήθηκαν ή οφείλονται
άµεσα ή έµµεσα σε:
▪
οποιαδήποτε λειτουργία ή κακή λειτουργία του διαδικτύου (internet) ή παρόµοιου δικτύου, ή
οποιουδήποτε ενδοδικτύου (intranet) ή ιδιωτικού δικτύου ή παρόµοιου µέσου.
▪
οποιαδήποτε αλλοίωση, καταστροφή, παραποίηση, διαγραφή ή άλλη απώλεια η ζηµιά σε δεδοµένα,
λογισµικό (software) ή σε οποιοδήποτε πακέτο προγραµµατισµού ή σύνολο εντολών.
▪
απώλεια, µερική ή ολική, της χρήσης ή της λειτουργικότητας δεδοµένων, κωδικοποιήσεων/
προγραµµατισµών, προγραµµάτων, λογισµικού (software) οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης συσκευής που εξαρτάται από οποιουδήποτε microchip ή
ενσωµατωµένη λογική και οποιασδήποτε ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή Ασφαλισµένου να εκτελέσει την
επαγγελµατική του δραστηριότητα λόγω της απώλειας αυτής.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Σε περίπτωση ζηµιάς λόγω επέλευσης ασφαλισµένου και καλυπτόµενου µε το Ασφαλιστήριο κινδύνου, για
κάθε ζηµιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισµένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζηµιά
και η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση ζηµιάς από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός που δεν οφείλεται στην επέλευση ασφαλισµένου και
καλυπτόµενου κινδύνου, ορίζεται απαλλαγή για κάθε ζηµιά ίση µε ποσό Ευρώ 150,00.

Απώλεια Ενοικίων σε Περίπτωση Ολικής Καταστροφής
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η ζηµιά που θα προκληθεί στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο από απώλεια εισπραττόµενων
ενοικίων, σε περίπτωση που εκµισθώνεται το ασφαλισµένο ακίνητο και καταστεί ακατάλληλο για χρήση λόγω
ολικής καταστροφής αυτού αποζηµιωτέας από το Ασφαλιστήριο µετά την επέλευση ασφαλισµένου και
καλυπτόµενου κινδύνου και ο ενοικιαστής αναγκαστεί να διακόψει την µίσθωση σαν αποτέλεσµα αυτής της
ζηµιάς.
Βάση για την καταβολή αποζηµίωσης λαµβάνεται το τρέχον µηνιαίο ενοίκιο κατά την χρονική στιγµή
επέλευσης της ζηµιάς, σύµφωνα µε την νόµιµα θεωρηµένη από την αρµόδια δηµόσια αρχή σύµβαση
µίσθωσης που υποβάλει ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος.

Προϋποθέσεις Κάλυψης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος:
▪

να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης οικοδοµής και να µη λειτουργεί ο ίδιος την επιχείρηση.

▪

να την εκµισθώνει µε νόµιµη σύµβαση µίσθωσης κατά το χρονικό σηµείο επέλευσης της ζηµιάς και

▪

να υποβάλει νόµιµη βεβαίωση θεωρηµένη από την αρµόδια δηµόσια αρχή για την λύση της µίσθωσης.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση και η διάρκεια ανώτατης περιόδου αποζηµίωσης
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε ζηµιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από τους κινδύνους σεισµού, καθίζησης / κατολίσθησης ορίζεται απαλλαγή
ίση µε ποσοστό 2% του ασφαλισµένου κεφαλαίου µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.000,00.
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από τους λοιπούς ασφαλισµένους και καλυπτόµενους µε το
Ασφαλιστήριο κινδύνους, ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισµένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου
προκλήθηκε η ζηµιά και η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Αστική Ευθύνη
___________________________________________________________________________
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου για τα ποσά που αυτός καθίσταται
υπόχρεος ως αστικά υπεύθυνος σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. να καταβάλλει ως αποζηµίωση σε
τρίτο για σωµατική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζηµιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του
από τη λειτουργία της ασφαλισµένης επιχείρησης.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Σωµατική Βλάβη είναι ο τραυµατισµός, ασθένεια ή ο θάνατος τρίτου προσώπου.

ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
Υλική Ζηµιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων
τρίτων προσώπων.
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο και µέχρι το όριο ευθύνης της για την κάλυψη
αυτή όπως ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων, για τα χρηµατικά ποσά που αυτός ως αστικά υπεύθυνος νόµιµα
καλείται να καταβάλει ως αποζηµίωση για:
1.

Αστική Ευθύνη:
1.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά, συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης, που
προέρχονται από καλυπτόµενο συµβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισµένου που σχετίζονται άµεσα και αποκλειστικά µε τη
δραστηριότητά του που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, µε εξαίρεση τις ζηµιές που είναι συνέπεια
επέλευσης ασφαλισµένου και καλυπτόµενου κινδύνου από το Ασφαλιστήριο και καλύπτονται από την
κάλυψη «αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη και τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και κινητών περιουσιακών
στοιχείων».
1.β. Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη /τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων
Υλικές ζηµιές αποκλειστικά που θα υποστεί το ακίνητο του ιδιοκτήτη της οικοδοµής που στεγάζεται η
ασφαλισµένη επιχείρηση και θα οφείλονται άµεσα στην επέλευση στην ασφαλισµένη επιχείρηση κατά
την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ασφαλισµένου κινδύνου που δεν εξαιρείται από το
Ασφαλιστήριο.
Υλικές ζηµιές αποκλειστικά που θα υποστούν τρίτοι ιδιοκτήτες ακινήτων και των κινητών που βρίσκονται
σε αυτά ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εκτός της ασφαλισµένης επιχείρησης
και θα οφείλονται άµεσα στην επέλευση στην ασφαλισµένη επιχείρηση, κατά την διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, ασφαλισµένου κινδύνου που δεν εξαιρείται από το Ασφαλιστήριο.

2. ∆απάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα
πραγµατογνωµόνων που διόρισε η Εταιρία.
3. Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε για την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους» που υπέστησαν
σωµατικές βλάβες από ενέργειά του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
4. Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε µε τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζηµιωθέντα τρίτου από καλυπτόµενο συµβάν, συµπεριλαµβανοµένων και
των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
5. Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε συµβάν και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

6. Απαλλαγή
Για κάθε συµβάν ορίζεται απαλλαγή ποσού ΕΥΡΩ 200,00.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση του άρθρου 25 – Γενικές εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του
Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που προβλέπεται από
τα άρθρα 657, 658 και 932 Α.Κ. αποκλειστικά έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που
αυτός απασχολεί στην επαγγελµατική / επιχειρηµατική του δραστηριότητα που αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο και το οποίο ασφαλίζεται σε φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση σωµατικής
βλάβης ή θανάτου που θα προκληθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας ή µε αφορµή αυτή και όχι
από κάποια άλλη αιτία, και οφείλεται σε αµέλεια του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου ή των από αυτόν
προστηθέντων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης ηθικής βλάβης ή / και ψυχικής οδύνης.
Καλύπτεται η υποχρέωση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου για καταβολή στον παθόντα της διαφοράς
µεταξύ ηµεροµίσθιου που παρέχεται από το Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης και
εκείνου που πραγµατικά καταβάλλεται από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις
θεωρηµένες µισθολογικές καταστάσεις του, για όσες ηµέρες θα απέχει ο παθών από την εργασία του και για
ανώτατο χρονικό διάστηµα:
α)τις 26 ηµέρες, εάν το ατύχηµα έλαβε χώρα ένα χρόνο µετά την έναρξη της σύµβασης εργασίας µεταξύ
εργοδότη και εργαζόµενου και
β)τις 13 ηµέρες σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ., µε
χρονική αφαιρετέα απαλλαγή σε κάθε περίπτωση τις τρεις (3) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
Προϋποθέσεις Κάλυψης
▪
το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό να συνδέεται µε τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο µε νόµιµη
σύµβαση εργασίας και να είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο δηµόσιο φορέα κύριας κοινωνικής
ασφάλισης.
▪
η πλήρης τήρηση από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο όλων των µέτρων ασφαλείας που
προβλέπονται και επιβάλλονται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία για το είδος της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και όλες οι από τον νόµο προβλεπόµενες υποχρεώσεις
σε περίπτωση ατυχήµατος, ιδίως οι υποχρεώσεις για αναγγελία στις αρµόδιες αρχές.
Η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης µετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που
υποχρεώνει τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο σε καταβολή αποζηµίωσης σε παθόντα από εργατικό
ατύχηµα.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, σε καταβολή αποζηµίωσης και
εξόφληση απαίτησης µε εξώδικο συµβιβασµό πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή απόφαση.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 Γενικές εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης των ΓΕΝΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, µε βάση τις οποίες δεν καλύπτονται
και εξαιρούνται από την κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη, απαιτήσεις που οφείλονται ή και προέρχονται άµεσα ή
έµµεσα από:
1.

επαγγελµατικές ή άλλου είδους ασθένειες καθώς και ατυχήµατα που οφείλονται σε ασθένειες.

2. ατυχήµατα που οφείλονται σε πληµµελή ή µη τήρηση των µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή
σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου του παθόντα.
3. Ατυχήµατα που προκαλούνται ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια µέθης, χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ή
άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον ίδια τον παθόντα.
4.

Αποζηµιώσεις που αφορούν στην εργασιακή σχέση σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία

5.

Συµβάντα εκτός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε συµβάν και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος
___________________________________________________________________________
Κατά µερική παρέκκλιση του άρθρου 25 – Γενικές εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του
Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται η ευθύνη του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου ως αστικώς υπεύθυνου
σύµφωνα µε τον νόµο (µε βάση τις διατάξεις του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας και τις διατάξεις περί
ευθύνης παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα), για καταβολή αποζηµίωσης σε τρίτο για ζηµιά που
προκλήθηκε σε αυτόν άµεσα και αποκλειστικά από την παραγωγή και διάθεση ελαττωµατικών προϊόντων στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.
Ως προϊόν ορίζεται οποιοδήποτε είδος ή αντικείµενο (προϊόν ή εµπόρευµα), που παρήγαγε, κατασκεύασε,
πώλησε, διακίνησε, προµήθευσε, επισκεύασε, µετασκεύασε, συντήρησε, εγκατέστησε ή επεξεργάστηκε ο
Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο, και µέχρι το οριο ευθύνης της, για τα
χρηµατικά ποσά που αυτός νόµιµα καλείται να καταβάλει ως αποζηµίωση για:
1. σωµατική βλάβη, θάνατο ή / και υλική ζηµιά, συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής
οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόµενο συµβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου
και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισµένου που σχετίζονται αποκλειστικά µε ελάττωµα του
προϊόντος, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
2. δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα
πραγµατογνωµόνων που διόρισε η Εταιρία.
3. τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε για την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους» που υπέστησαν
σωµατικές βλάβες από ενέργειά του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
4. τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε µε τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζηµιωθέντα τρίτου από καλυπτόµενο συµβάν, συµπεριλαµβανοµένων και
των εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
Όλες οι απαιτήσεις που προέρχονται από την ίδια ζηµιογόνο αιτία ή οφείλονται σε προϊόντα που ανήκουν
στην ίδια παρτίδα παραγωγής ή σε προϊόντα που εµφανίζουν το ίδιο ελάττωµα θεωρούνται ως ένα συµβάν
και συνεπώς ισχύει το όριο ευθύνης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων ανά συµβάν.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 Γενικές εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης των ΓΕΝΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες δεν
καλύπτονται και εξαιρούνται από την κάλυψη Ευθύνης Προϊόντος απαιτήσεις για σωµατικές βλάβες ή υλικές
ζηµιές που οφείλονται ή και προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από:
1.

συµβάντα εκτός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο.

2. προϊόντα που κυκλοφορούν χωρίς την άδεια που τυχόν προβλέπεται από τον νόµο ή από προϊόντα των
οποίων η άδεια έχει λήξει ή έχει αρθεί/ανακληθεί.
3. σύνδεση, ανάµιξη, κατεργασία, περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων που παράχθηκαν ή διατέθηκαν από
τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο.
4. υλική ζηµιά που συνίσταται ολικά ή µερικά στην αξία του ιδίου του προϊόντος που είναι ή θεωρείται
ελαττωµατικό.
5. τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για την επισκευή, ανασύνθεση, ανανέωση, τροποποίηση,
αναπροσαρµογή, αφαίρεση, αντικατάσταση, εξαγωγή και επανεγκατάσταση προϊόντος ή µέρους αυτού, που
είναι ή θεωρείται ελαττωµατικό.
6. την επαναφορά, επιστροφή, κατάργηση, επιθεώρηση, επισκευή ή απώλεια χρήσης των προϊόντων του
Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου και οφείλονται στην απόρριψη, ανάκληση ή επιστροφή των προϊόντων
αυτών από την κατανάλωση ή αγορά λόγω οποιουδήποτε γνωστού ή διαπιστωµένου ή πιθανολογούµενου ή
υποψιαζόµενου ελαττώµατος, έλλειψης ή ατέλειας.
7. οποιοδήποτε προϊόν του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που προορίζεται για χρήση σε αεροσκάφη
ή για ενσωµάτωση του σε πλοία, αεροσκάφη, πυρηνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις άντλησης
πετρελαίου.
8. το γεγονός ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση, για να εκπληρώσει τον επιδιωκόµενο /
υποσχόµενο σκοπό του και τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται, ακόµα και στην περίπτωση που η
ακαταλληλότητα αυτή οφείλεται σε λάθος ή ελάττωµα µοντέλου, φόρµουλας, σχεδίου, προδιαγραφών, ως και
διαφηµιστικού υλικού ή εντύπων οδηγιών που παρείχε ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος σχετικά µε την
γενικά χρήση των προϊόντων του.
9. συµβατική ευθύνη του Ασφαλισµένου που απορρέει από παράβαση σύµβασης ή και από υπεσχηµένες
ιδιότητες ή παραπλανητικές ή υπερβολικές διαφηµίσεις των διατιθεµένων προϊόντων.
10. εγγύηση προϊόντος.
11. αδυναµία των προϊόντων του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου ή των εργασιών που εκτελούνται από
ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, να ανταποκριθούν στο επίπεδο των επιδόσεων, της ποιότητας,
καταλληλότητας ή αντοχής που αναµένεται.
12. ζηµιογόνα γεγονότα, τα οποία θα προκληθούν ή έχουν σχέση µε κάποιο από τα ακόλουθα προϊόντα,
παρασκευάσµατα ή συστατικά αυτών:
▪
HALCION, ASBESTOS, Diethylstilbestrol (DES)), PCBS, UREA FORMALDEHYDE,
OXYCHINOLEINE, SWINE FLU VACCINE, DIETHYLSTIBESTROL, 8-DIOXYCHINOLINE, CLORINATED
HYDROCARBONS, Phenylpropanolamine (PPA), POLYCLORINATE, DIRHENYLS (p.c.b.).
▪
χλωρουδρογονάνθρακες (Chlorohydrocarbons – CHC.)
▪
Eraldin, Eramind, E-Ferol.
▪
αντισυλληπτικά οποιασδήποτε µορφής.
▪
AIDS, ανθρώπινοι ιστοί, παράγωγα αίµατος, ηπατίτιδα.
▪
µετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών αυτού.
▪
διαιτητικά συµπληρώµατα ή προϊόντα βελτίωσης φυσικής απόδοσης και ευεξίας που περιέχουν
εφέδρα ή εφεδρύνες (ephedra/ ephedrynes and Pseudoephedrine).
▪
γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς (GMO).
▪
µετάδοση παθογένειας λόγω µεταδιδόµενης σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE/BSE) ή
ασθένειας Creutzfeld-Jaccobs (vCJD).
▪
προϊόντα “Latex”.
▪
σιλικόνη.
▪
καπνό (tobacco) και προϊόντα για κάπνισµα (smoking products).
▪
κατασκευή και πώληση όπλων και πυροµαχικών.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για
κάθε συµβάν και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Απαλλαγή
Για κάθε συµβάν ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 200,00.

Ασφάλιση Προσωπικού
___________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Καλύπτεται η απώλεια ζωής ή µόνιµη ανικανότητα από ατύχηµα των νόµιµα εργαζοµένων της ασφαλισµένης
επιχείρησης.

ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΤΥΧΗΜΑ
▪
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη
θέληση του εργαζοµένου της ασφαλισµένης επιχείρησης και προκαλεί σε αυτόν σοβαρή µόνιµη ανικανότητα,
ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκοµειακής περίθαλψης.
▪
▪

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Σωµατική Βλάβη είναι ο τραυµατισµός, ή αναπηρία ή θάνατος προσώπου.

▪
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
▪
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία
ασθενών και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη
νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. ∆εν θεωρούνται «Νοσοκοµεία» τα
ιδρύµατα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια,
τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε
νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικά αναγνωρισµένη ιατρική π.χ. βελονισµός,
γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π.
▪
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
▪
Εισαγωγή και παραµονή του εργαζόµενου της ασφαλισµένης επιχείρησης για τουλάχιστον µία (1)
διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας σε Νοσοκοµείο. Παραµονή σε Νοσοκοµείο για προληπτικές
διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται νοσηλεία.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται ο θάνατος του εργαζόµενου της ασφαλισµένης επιχείρησης που θα επέλθει από ατύχηµα κατά τη
διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την ηµεροµηνία του
ατυχήµατος.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται η Μόνιµη ολική Ανικανότητα του εργαζοµένου της επιχείρησης που θα επέλθει από ατύχηµα κατά
τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος
και οφείλεται αποκλειστικά και άµεσα σε αυτό.
Μόνιµη ολική Ανικανότητα θεωρείται η πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα ή επιπλοκές του και
παρεµποδίζει τον εργαζόµενο στην άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας µε αµοιβή ή κέρδος.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Η Εταιρία παρέχει στον νόµιµα εργαζόµενο της ασφαλισµένης επιχείρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της
κάλυψης, νοσοκοµειακή περίθαλψη από ατύχηµα.

Καλύπτονται δαπάνες που αφορούν:
▪
∆ωµάτιο και Τροφή.
▪
Αµοιβές γιατρών (χειρούργου, αναισθησιολόγου κλπ.).
▪
Αµοιβές ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόµων (πλήρους απασχόλησης).
▪
Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων.
▪
Έξοδα συνοδού, φάρµακα.
▪
Μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, µαγνητικές και αξονικές τοµογραφίες.
▪
Μεταφορά µε Νοσοκοµειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκοµείο.
▪
Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλούς ή γύψινους επιδέσµους, νάρθηκες και έξοδα
φυσικοθεραπείας κατά την παραµονή στο Νοσοκοµείο.
▪
Έξοδα χωρίς διανυκτέρευση (ONE DAY CLINIC).

Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία, σε περίπτωση που εργαζόµενος της ασφαλισµένης επιχείρησης, από ατύχηµα που συνέβη µετά
την έναρξη της Ασφάλισης ή επιπλοκές τους, εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες
στα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείου, καταβάλλει τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στον Πίνακα Καλύψεων όρια.
Όρια Ευθύνης
Όριο Ευθύνης για Θάνατο και Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε εργαζόµενο για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και
ισχύει κατά ασφαλιστικό έτος.
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων και ισχύει συνολικά για όλους τους ασφαλισµένους εργαζόµενους και συνολικά κατά ασφαλιστικό
έτος.
Όριο Ευθύνης για Νοσοκοµειακή Περίθαλψη από Ατύχηµα
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε εργαζόµενο για αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και
ισχύει κατά ασφαλιστικό έτος.
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων και ισχύει αθροιστικά για όλους τους ασφαλισµένους εργαζόµενους και συνολικά κατά
ασφαλιστικό έτος.
Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας
Το Συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου, µόνιµης ολικής
ανικανότητας και νοσοκοµειακής περίθαλψης από ατύχηµα αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει
συνολικά για όλους τους ασφαλισµένους εργαζόµενους και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
▪
ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες και επιπλοκές τους, που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας
έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή της τροποποίησής του και ήταν γνωστές στον εργαζόµενο της
ασφαλισµένης επιχείρησης.
▪

αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµός και τις συνέπειές τους.

▪

εκούσια έκθεση σε κίνδυνο εκτός εάν πρόκειται για προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής.

▪

δόλο ή εγκληµατικές πράξεις του εργαζοµένου της επιχείρησης.

▪
Χρήση ναρκωτικών, φαρµακευτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη (όπως ορίζεται από τον Νόµο)
αλκοολισµό.
▪

Ψυχιατρικές παθήσεις.

▪

Συγγενείς παθήσεις.

▪

Επιληψία (κρίση και σπασµοί).

