KΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ασφάλιση
Επαγγελματικών Κινδύνων
Για Επιχειρήσεις και Επαγγελματικούς Χώρους

[ Βασικά Χαρακτηριστικά ]
Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα
ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ασφαλιστικές Καλύψεις
Πακέτο Basic
Πυρκαγιά
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου)
Πτώση Αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Αποκομιδή ερειπίων (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών
Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτιρίου και για μέγιστη περίοδο,
από την ημερομηνία της ζημιάς, ίση με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου)
Έξοδα περιορισμού της ζημιάς (Συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο)
Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούριου (ισχύει
για αντικείμενα του εξοπλισμού ηλικίας μέχρι πέντε ετών)
Όρος Προστασίας Υπασφάλισης 10%
Βραχυκύκλωμα μέχρι € 3.000
Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά (μέχρι ποσού € 1.000)

Πακέτο Plus
Περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου και επιπλέον:
Θραύση τζαμιών εξωτερικών βιτρινών (μέχρι € 1.500)
Πλημμύρα
Καταιγίδα
Θύελλα
Πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα
Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα (μέχρι € 1.500)
Χιονόπτωση (βάρος χιονιού)
Χαλαζόπτωση
Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου
συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)
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Έξοδα άντλησης νερών (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο (25% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)

Πακέτο Full
Περιλαμβάνει τις καλύψεις του πακέτου PLUS και επιπλέον:
Γενική Αστική ευθύνη (10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου)
Εργοδοτική Αστική ευθύνη (10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου)
Έξοδα μεταστέγασης (5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου με μέγιστο όριο
το ποσό των € 10.000)
Κάλυψη του περιεχομένου στο χώρο προσωρινής λειτουργίας σε περίπτωση
μεταστέγασης
Έξοδα ενημέρωσης πελατών για το χώρο προσωρινής λειτουργίας (2% του
ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου)
Οικονομική ενίσχυση κατά τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης (0,1% του
ασφαλιζομένου ποσού περιεχομένου ανά ημέρα και για μέγιστο διάστημα 3 μηνών)
Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500 (εφόσον δεν ασφαλίζεται το περιεχόμενο)
Ληστεία ταμείου (μέχρι € 1.500. Το όριο διπλασιάζεται αυτόματα σε περιόδους επίσημης
ισχύος εορταστικού ωραρίου).
Κάλυψη του ασφαλιζόμενου περιεχομένου σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών
(μέχρι 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του περιεχομένου).
Μεταφορά εμπορευμάτων (μέχρι 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου).
Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500 (εφόσον δεν ασφαλίζεται το περιεχόμενο)

Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις
Κάλυψη Κλοπής και ζημιών Κλέπτη
Κλοπή με διάρρηξη
Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500
Οι επιχειρήσεις έχουν χωρισθεί σε τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας κλοπής όπου ανάλογα
την κατηγορία το rate είναι 1,00‰ για την πρώτη (ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ξενοδοχεία,
γραφεία κ.λπ.) 1,40‰ για τη δεύτερη (φαρμακεία, ενδυμάτων, τροφίμων, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια κ.λπ.) 1,70‰ για την τρίτη (ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών - φωτογραφικών ειδών,
καφετέριες, ποδηλάτων κ.λπ.) και 2,50‰ για την τέταρτη (ψιλικών, δερματίνων, κινητών,
ανταλλακτικών, οινοπνευματωδών κ.λπ.). Το rate εφαρμόζεται μόνο επί της αξίας του
περιεχομένου.

Κάλυψη Σεισμού – Έκρηξης Ηφαιστείου
Rate : 1,45‰
Σεισμός ή/και Ηφαιστειακή έκρηξη
Πυρκαγιά από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Παλιρροϊκό κύμα από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη.
Καθίζηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη
Κατολίσθηση από σεισμό ή/και ηφαιστειακή έκρηξη

Κάλυψη Ποιοτικής Αλλοίωσης Εμπορευμάτων & Α’ Υλών σε Ψυγεία
Κόστος € 60,00
Μέχρι € 3.000 λόγω βλάβης των μοτέρ των ψυγείων και της ηλεκτρικής εγκατάστασης
του κτιρίου
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Κάλυψη Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου (βάρους άνω των 300 κιλών)
Μέχρι € 10.000 και κόστος € 60.

Ασφάλιση Αντικειμένων σε Υπαίθριο Χώρο
Παρέχεται σε συνεννόηση με την Εταιρία και συμφωνείται ανά περίπτωση το κόστος και το
όριο της κάλυψης

Απαλλαγές
Κακόβουλες βλάβες € 150
Θραύση τζαμιών: € 150
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση: 10%
της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 750
Κλοπή και ζημιές κλέφτη: 10% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 300
Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Βραχυκύκλωμα: € 150
Οικονομική ενίσχυση: οι τρείς πρώτες εργάσιμες ημέρες.

Προϋποθέσεις
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που:
Διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε κάθε περίπτωση και πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
όπου προβλέπεται.
Έχουν την περιουσία τους σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση που μέρος των
ασφαλιζόμενων αντικειμένων βρίσκεται σε υπαίθριους χώρους, θα πρέπει να
προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρία.
Διαθέτουν μέτρα προστασίας για κλοπή.
Έχουν τοποθετημένα τα εμπορεύματα τους 10 τουλάχιστον εκατοστά πάνω από το
έδαφος.
Έχουν κεφάλαια μέχρι:
1. € 1.000.000 για κτίριο – κτιριακές εγκαταστάσεις – κτιριακές βελτιώσεις και
2. € 500.000 για περιεχόμενο
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΒΑΣΙΚΟ: 0,60‰
PLUS: 0,70‰
FULL: 0,75‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
ΒΑΣΙΚΟ: 0,70‰
PLUS: 0,90‰
FULL: 1,00‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΒΑΣΙΚΟ: 0,80‰
PLUS: 1,30‰
FULL: 1,50‰

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚA ΚΕΝΤΡA

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΔΩΡΩΝ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ,
ΡΑΦΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ,

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΟΥΖΕΡΙ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΝΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΑΣΑΖ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΦΕ ΦΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
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ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΑΜΟΥ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΕΙΔΗ

ΕΙΔΗ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΔΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΙΔΗ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ
ΠΑΝΣΙΟΝ - ΞΕΝΩΝΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΣΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΠΛΟΠΩΛΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΡΑΦΕΙΑ

ΩΔΕΙΑ

ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ - ΦΑΣΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΟΥΝΤΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΤΣΩΝ - ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ - PET SHOPS
ΚΑΦΕΝΕΙΑ
ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΗΔΕΙΩΝ - ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑΤΑ
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ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΕΙΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΚΑΒΕΣ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
ΤΑΠΗΤΩΝ, ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΒΑΣΙΚΟ: 0,60‰
PLUS: 0,70‰
FULL: 0,75‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
ΒΑΣΙΚΟ: 0,70‰
PLUS: 0,90‰
FULL: 1,00‰

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΒΑΣΙΚΟ: 0,80‰
PLUS: 1,30‰
FULL: 1,50‰

[ Ειδικοί Όροι ]
Ειδικοί Όροι Βασικής Κάλυψης
Ειδικοί Όροι Καλύψεων Περιουσίας
Ειδικός Όρος Πυρκαγιάς (EO 1)
Άρθρο 1. Ορισμός: Πυρκαγιά είναι η φωτιά (καύση που συνοδεύεται από φλόγα) που
προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή που εγκατέλειψε αιφνίδια και
απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται με δική της δύναμη.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, από πυρκαγιά συμπεριλαμβανόμενης και της δασικής πυρκαγιάς
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά που οφείλεται σε σεισμό ή ηφαιστειακή
έκρηξη. Τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις
σεισμού - ηφαιστειακής έκρηξης
β) δεν καλύπτεται κλοπή των ασφαλιζόμενων αντικειμένων κατά τη διάρκεια
πυρκαγιάς ή μετά από αυτή.

Ειδικός Όρος Ζημιών κατά την Πυρόσβεση (ΕΟ 23)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα συμβούν στα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ειδικός Όρος Κεραυνού (ΕΟ 402)
Άρθρο 1. Ορισμός: Κεραυνός είναι η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική
εκκένωση μεταξύ εδάφους και σύννεφων.
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Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημιές (ρηγμάτωση ή
καύση) των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προκαλούνται από κεραυνό.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
δεν καλύπτονται οι έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από βραχυκύκλωμα, υπέρταση,
υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου εξαιτίας πτώσης κεραυνού.

Ειδικός Όρος Καπνού (ΕΟ 403)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων από καπνό που οφείλεται αποκλειστικά σε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε
μέσα στον ασφαλισμένο χώρο.

Ειδικός Όρος Έκρηξης (ΕΟ 404)
Άρθρο 1. Ορισμός: Έκρηξη είναι η ξαφνική διαφυγή ενέργειας που οφείλεται σε βίαια
εκτόνωση αερίων και ατμών.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, που προκαλούνται από έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα,
συσκευών
/
εγκαταστάσεων
υγραερίου-φυσικού
αερίου,
πετρελαιομηχανών,
αεροσυμπιεστών και άλλων συσκευών/ εγκαταστάσεων που λειτουργούν στον
ασφαλιζόμενο χώρο.

Ειδικός Όρος Πτώσης Αεροσκάφους (ΕΟ 5)
Άρθρο 1. Ορισμός: Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάμενη μηχανική κατασκευή που
χρησιμοποιείται σαν μεταφορικό μέσο.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή/και αντικειμένων που έπεσαν
από αυτό.

Ειδικός Όρος Πρόσκρουσης Οχήματος (ΕΟ 406)
Άρθρο 1. Ορισμός: Όχημα είναι κάθε μηχανική κατασκευή που κινείται με τροχούς και
χρησιμοποιείται σαν μεταφορικό μέσο.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήματος.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήματος σε
μαντρότοιχους, περιφράξεις, αυλόπορτες, όταν δεν μεσολαβεί πεζοδρόμιο μεταξύ
αυτών και του δρόμου
β) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από οχήματα που βρίσκονται στην
κατοχή ή υπό τον έλεγχο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου
γ) δεν καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους, εκτός
αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Τρομοκρατικών Ενεργειών (ΕΟ 407)
Άρθρο 1. Ορισμός: Τρομοκρατικές είναι οι βίαιες και παράνομες ενέργειες ατόμων, με
στόχο τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου ανθρώπων ή τον επηρεασμό της
νόμιμης ή de facto Αρχής για την εξυπηρέτηση πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών,
ιδεολογικών ή εθνικών επιδιώξεων.
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Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε βιολογική ή/και χημική μόλυνση ως
αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας
β) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσκρουση ρουκέτας
ως μέσο εκδήλωσης της τρομοκρατικής ενέργειας.
Άρθρο 4. Ακύρωση της κάλυψης: Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κάλυψη
αυτή. Η ακύρωση γίνεται με γραπτή ειδοποίηση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του
Λήπτη της Ασφάλισης και τα αποτελέσματά της επέρχονται 15 ημέρες αργότερα.

Ειδικός Όρος Πολιτικών Ταραχών (ΕΟ 8)
Άρθρο 1. Ορισμός: Πολιτικές ταραχές είναι οι βίαιες και παράνομες ενέργειες πλήθους
ατόμων, που γίνονται οργανωμένα, οφείλονται σε πολιτικά αίτια και προκαλούν ή έχουν
σαν στόχο να προκαλέσουν τη διασάλευση της Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, που προκαλούνται κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρο 9 των Γενικών
Όρων, ισχύει και η πιο κάτω Ειδική Εξαίρεση:
δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής ή
στέρησης της χρήσης του ασφαλιζόμενου ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός
και αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα πολιτικών ταραχών.

Ειδικός Όρος Κακόβουλων Ενεργειών (ΕΟ 409)
Άρθρο 1. Ορισμός: Κακόβουλες ενέργειες είναι οι βίαιες και παράνομες πράξεις
μεμονωμένων ατόμων που γίνονται με σκοπό τη δολιοφθορά.
Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, που προκαλούνται από κακόβουλες ενέργειες από κάποιο τρίτο (ως προς το
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο) πρόσωπο.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές που προξενούνται κατά τη διάρκεια ή την απόπειρα
διάπραξης κλοπής. Τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μόνο από τον Ειδικό Όρο
Κλοπής
β) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγενείς
του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου
γ) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της παράνομης
κατοχής ή και στέρησης της χρήσης του ασφαλιζόμενου ακινήτου από οποιοδήποτε
πρόσωπο
δ) δεν καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους.

Ειδικός Όρος Θραύσης Τζαμιών Εξωτερικών Βιτρινών (ΕΟ 410)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα τζάμια των εξωτερικών
βιτρινών της επιχείρησης.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από σεισμό ή άλλη γεωλογική διαταραχή.
Τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μόνο από τον Ειδικό Όρο Σεισμού – Έκρηξης
Ηφαιστείου
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β) δεν καλύπτονται ζημιές σε κρύσταλλα επίπλων, ραφιών, ψυγείων, καθρεφτών,
εσωτερικών βιτρινών και γενικά αντικειμένων του εξοπλισμού της επιχείρησης ή
εμπορευμάτων.

Ειδικός Όρος Θύελλας, Καταιγίδας, Πλημμύρας, Χιονόπτωσης, Χαλαζόπτωσης
(ΕΟ 427)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Θύελλα είναι η επικράτηση σφοδρών ανέμων. Καταιγίδα είναι η
δυνατή βροχόπτωση. Πλημμύρα είναι η παρέκκλιση νερού από τα κανάλια απορροής του.
Χιονόπτωση είναι η πτώση χιονιού. Χαλαζόπτωση είναι η πτώση χαλαζιού.
Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα από θύελλα ή/και καταιγίδα ή/και πλημμύρα ή/και χιονόπτωση ή/και
χαλαζόπτωση.
Διευκρινίζεται ότι:
α) στην κάλυψη της πλημμύρας συμπεριλαμβάνονται και ζημιές από οποιαδήποτε
εισροή ή συσσώρευση νερών που προέρχονται από εξωτερικούς χώρους
β) η κάλυψη της χιονόπτωσης αφορά αποκλειστικά ζημιές που προκαλούνται από το
βάρος του χιονιού
γ) στην κάλυψη της θύελλας συμπεριλαμβάνονται και ζημιές στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα από πτώση δέντρων ή/και στύλων από θύελλα, καθώς και ζημιές (μέχρι
€1.500) σε σταθερά προσαρτημένες επιγραφές.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται εξαιτίας αποσάθρωσης των εξωτερικών
επιφανειών – προσόψεων του κτιρίου
β) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
γ) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε υγρασία ή μούχλα
δ) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε υπόγεια νερά
ε) δεν καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα του περιεχομένου της επιχείρησης που δεν
είναι σε στεγασμένο κλειστό χώρο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο
ασφαλιστήριο
στ) δεν καλύπτονται ζημιές σε τέντες και σε επιγραφές που δεν είναι σταθερά
προσαρτημένες (π.χ. επιγραφές που στηρίζονται σε ικρίωμα)
ζ) δεν καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα του περιεχομένου που δεν είναι
τοποθετημένα τουλάχιστον 10 εκατοστά πάνω από το δάπεδο, εκτός από αυτά των
οποίων η συνήθης χρήση δεν το επιτρέπει
η) δεν καλύπτονται ζημιές από καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση, παλιρροϊκό κύμα
(τσουνάμι). Τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μόνο από τον ειδικό όρο σεισμού
– έκρηξης ηφαιστείου
θ) δεν καλύπτονται ζημιές από νερά που διείσδυσαν από πόρτες ή παράθυρα που
έμειναν ανοικτά, καθώς και από ανοίγματα στο κτίριο. Διευκρινίζεται ότι αν η
είσοδος του νερού οφείλεται σε θραύση τμημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων
που έγινε εξαιτίας θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, χιονόπτωσης ή/και
χαλαζόπτωσης, τότε η ζημιά από την είσοδο του νερού θα καλύπτεται
ι) δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε φθορά ή παλαιότητα του κτιρίου και των
μόνιμων εγκαταστάσεών του.

Ειδικός Όρος Θραύσης Σωληνώσεων (ΕΟ 429)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα από διαρροή νερού μετά από θραύση ή υπερχείλιση των σωληνώσεων –
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εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης και αυτόματου
συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers).
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτονται ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις – εγκαταστάσεις
β) δεν καλύπτονται οι διερευνητικές εργασίες για τον προσδιορισμό του σημείου
διαρροής του νερού (όταν είναι σε διαφορετικό χώρο από αυτόν της εμφάνισης της
υγρασίας)
γ) δεν καλύπτονται ζημιές από υπερχείλιση των σωληνώσεων – εγκαταστάσεων
αποχέτευσης σε αντικείμενα τοποθετημένα σε υπόγειους χώρους.
δ) δεν καλύπτονται ζημιές σε αντικείμενα του περιεχομένου που δεν είναι
τοποθετημένα τουλάχιστον 10 εκατοστά πάνω από το δάπεδο, εκτός από αυτά των
οποίων η συνήθης χρήση δεν το επιτρέπει

Ειδικός Όρος Αποκομιδής Ερειπίων (ΕΟ 26)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται, μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου, τα έξοδα αποκομιδής από τον ασφαλιζόμενο χώρο των ερειπίων που
δημιουργήθηκαν από ζημιά που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο και των οποίων
απομάκρυνση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ειδικός Όρος Εξόδων Άντλησης Νερών (ΕΟ 28)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα για την άντληση των
νερών από τον ασφαλιζόμενο χώρο σε περίπτωση πλημμύρας ή θραύσης σωληνώσεων
που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, με ανώτατο όριο το 5% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Ειδικός Όρος Εξόδων Έκδοσης Αδειών και Αμοιβών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΟ 25)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης άδειας ανοικοδόμησης –
επισκευής, καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές αρχιτέκτονα – μηχανικού που θα χρειαστούν
για τις εργασίες αποκατάστασης ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Τα έξοδα – αμοιβές συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο ποσό του κτιρίου και δεν το
προσαυξάνουν. Σε περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος της ζημιάς του κτιρίου, η
κάλυψη των παραπάνω εξόδων – αμοιβών επιμερίζεται ανάλογα.

Ειδικός Όρος Κλοπής (ΕΟ 430)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Κλοπή με διάρρηξη είναι η αφαίρεση κινητών πραγμάτων με σκοπό
την παράνομη ιδιοποίηση τους από τρίτο πρόσωπο που παραβίασε κλειστό χώρο.
Ληστεία είναι η απόσπαση αγαθών από τον κάτοχο τους με άσκηση βίας ή με απειλή
άσκησης βίας.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η κλοπή των ασφαλιζόμενων αντικειμένων με
διάρρηξη ή ληστεία. Καλύπτονται επιπλέον και οι ζημιές που θα προξενήσουν οι κλέφτες:
α) στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα του περιεχομένου
β) στις κτιριακές εγκαταστάσεις, μέχρι € 1.500.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν αποζημιώνεται ζημιά κλοπής:
α) που δε δηλώθηκε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
β) που δεν έχει γίνει με διάρρηξη ή ληστεία ή δεν έχει χαρακτηριστεί σαν τέτοια (κλοπή
με διάρρηξη ή ληστεία) στο Δελτίο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής που
θα επιληφθεί ή στη δικογραφία (αν σχηματιστεί)
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γ) που έγινε με τη χρήση κλειδιού που χορηγήθηκε από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιζόμενο
δ) που έγινε σε αντικείμενα που δεν είναι μέσα σε στεγασμένο και κλειστό χώρο εκτός
αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο
ε) που έγινε ενώ η επιχείρηση παρέμενε κλειστή για διάστημα μεγαλύτερο από 45
συνεχόμενες ημέρες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο
στ) που έγινε σε χρήματα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους επόμενους
ειδικούς όρους (διάρρηξη χρηματοκιβωτίου και ληστεία ταμείου).

Ειδικός Όρος Ληστείας Ταμείου (ΕΟ 435)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Ληστεία Ταμείου είναι η αφαίρεση χρημάτων από τα ταμεία της
επιχείρησης με άσκηση βίας ή με απειλή άσκησης βίας.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων, γραμματίων και
επιταγών με ληστεία ταμείου σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού που
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Το ποσό αυτό θα διπλασιάζεται σε περιόδους επίσημης
ισχύος εορταστικού ωραρίου.
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη κλοπής επιταγών και γραμματίων με ληστεία ταμείου,
ισχύει με την προϋπόθεση ότι:
α) θα περιορίζεται μόνο στο κόστος ακύρωσης και επανέκδοσής τους, εκτός από την
περίπτωση που εισπραχθούν, οπότε θα καλύπτεται η ονομαστική τους αξία
β) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος, αμέσως μετά την κλοπή, θα πάρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ακύρωση τους.
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν αποζημιώνεται ζημιά ληστείας ταμείου που δεν δηλώθηκε αμέσως στην
αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Ειδικός Όρος Κάλυψης σε Επαγγελματικούς Χώρους Συνεργατών (ΕΟ 436)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση που μεταφερθεί μέρος των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων σε επαγγελματικό χώρο άλλης επιχείρησης που συνεργάζεται με την
ασφαλιζόμενη, για έκθεση, παρουσίαση, επεξεργασία, επισκευή ή μεταποίηση, τα
αντικείμενα αυτά θα καλύπτονται από το ασφαλιστήριο κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στους χώρους αυτούς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και μέχρι ποσού που
αντιστοιχεί στο 2% του ασφαλιζόμενου ποσού του περιεχομένου.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι να υπάρχουν
όλα τα νόμιμα συνοδευτικά έγγραφα που θα πιστοποιούν τη μεταφορά των αντικειμένων
αυτών στους χώρους των συνεργαζόμενων με τον Ασφαλιζόμενο επιχειρήσεων.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν αποζημιώνεται ζημιά των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που αποθηκεύονται ή
είναι σε παρακαταθήκη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών.

Ειδικός Όρος Κάλυψης Μεταφοράς Αντικειμένων (ΕΟ 437)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση που, για λόγους που έχουν άμεση σχέση με
τη δραστηριότητα της επιχείρησης, χρειαστεί να μεταφερθεί μέρος των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων έξω από τους ασφαλιζόμενους χώρους, από και προς πελάτες, προμηθευτές
ή συνεργάτες, θα καλύπτονται και οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν στα αντικείμενα
αυτά, κατά τη μεταφορά τους, από:
φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, εκτροχιασμό, ανατροπή, σύγκρουση, πρόσκρουση
του μεταφορικού μέσου ή πτώση τους από αυτό, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 2%
του ασφαλιζόμενου ποσού του περιεχομένου. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και οι
ζημιές κατά τη φόρτωση – εκφόρτωση.
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Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι να υπάρχουν
όλα τα νόμιμα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά.

Ειδικοί Όροι Καλύψεων Αστικής Ευθύνης
Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από Καλυπτόμενο Κίνδυνο (ΕΟ 431)
Άρθρο 1. Ορισμός: Αστική Ευθύνη είναι η νόμιμη υποχρέωση του νομικού ή φυσικού
προσώπου να αποκαταστήσει ζημιά που προκάλεσε με πράξη ή παράλειψή του σε άλλο
πρόσωπο.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης
ή/και Ασφαλιζόμενου για υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε κτίρια που δεν είναι
ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας του/της συζύγου του και στο περιεχόμενό τους, καθώς και σε
κινητή περιουσία η οποία δεν τους ανήκει, δεν έχουν αναλάβει τη φύλαξή της και βρίσκεται
εκτός των ασφαλιζόμενων χώρων, εφόσον οι ζημιές αυτές προκληθούν από κίνδυνο που
καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο, ο οποίος θα επέλθει στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, η κάλυψη επεκτείνεται
και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ισχύει για ζημιές που
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και για τις οποίες θα απαιτηθεί
αποζημίωση μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία συμβάντος.

Ειδικός Όρος Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (ΕΟ 432)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Αστική Ευθύνη προς Τρίτους είναι η νόμιμη υποχρέωση του νομικού
ή φυσικού προσώπου να αποκαταστήσει ζημιά που προκάλεσε με πράξη ή παράλειψή του
σε τρίτους. Τρίτοι είναι όλα τα πρόσωπα εκτός από:
α) το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο,
ου
ου
β) το/τη σύζυγο του και τους συγγενείς 1 και 2 βαθμού συγγένειας, καθώς και
γ) πρόσωπα που έχουν με αυτόν σχέση εξάρτησης μέσω σύμβασης (π.χ. σχέση
εργασίας).
Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης,
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς
πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των υπαλλήλων του, κατά την εργασία τους στο χώρο
λειτουργίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, καθώς και από τις εγκαταστάσεις της
ασφαλιζόμενης επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ισχύει για ζημιές που συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και για τις οποίες θα απαιτηθεί αποζημίωση
μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία συμβάντος.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν καλύπτονται ζημιές σε τρίτους:
α) που οφείλονται σε επαγγελματικά λάθη, παραλείψεις ή συμβουλές του Λήπτη της
Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου και των προστηθέντων τους (Επαγγελματική
Αστική Ευθύνη), κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
β) από παράνομες ή αξιόποινες πράξεις
γ) που συνδέονται με καταστάσεις μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών
δ) που οφείλονται σε μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων
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ε) που προκαλούνται σε αντικείμενα ιδιοκτησίας τρίτων που βρίσκονται στη φύλαξη ή
κατοχή των προσώπων που αναφέρονται στην έκταση της κάλυψης
στ) που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στην ασφαλιζόμενη
επιχείρηση, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο
ζ) που συνδέονται με την κίνηση αυτοκίνητων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών,
σκαφών και αεροσκαφών.

Ειδικός Όρος Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης (ΕΟ 438)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Εργοδοτική Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση του εργοδότη να
αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά υπαλλήλου του που δεν μπορεί να συνεχίσει να
εργάζεται, εξαιτίας σημαντικού λόγου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη.
Υπάλληλος είναι κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας ή
μαθητείας.
Άρθρο 2. ‘Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης
ή/και Ασφαλιζόμενου με την ιδιότητα του ως Εργοδότη, για τις υποχρεώσεις του που
προβλέπονται από τα άρθρα:
α) 657 & 658 του Α.Κ., για την περίπτωση που ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσφέρει τις
υπηρεσίες του λόγω σωματικής του βλάβης από ατύχημα που προκλήθηκε από βίαιο
συμβάν κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο χώρο εργασίας του. Η
οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο που έχει δηλωθεί
στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και θα καταβάλλεται με ανώτατο όριο τα 26
ημερομίσθια από τα οποία θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλει στον
παθόντα ο φορέας της κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Η κάλυψη θα περιλαμβάνει και
τη διαφορά μεταξύ των ημερομισθίων που καταβάλλονται από το φορέα κύριας
κοινωνικής ασφάλισης και εκείνων που καταβάλλονται από τον Ασφαλιζόμενο
σύμφωνα με τις θεωρημένες μισθολογικές καταστάσεις της επιχείρησης
β) 932 του Α.Κ. για χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, σε περίπτωση
σωματικών βλαβών ή ψυχικής οδύνης, σε περίπτωση θανάτου.
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ισχύει για ζημιές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος του
ασφαλιστηρίου και για τις οποίες θα απαιτηθεί αποζημίωση μέσα σε πέντε (5) χρόνια από
την ημερομηνία συμβάντος.
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης ισχύει με την
προϋπόθεση ότι:
α) ο υπάλληλος που έπαθε τη ζημιά ασφαλίζεται σε φορέα κύριας κοινωνικής
ασφάλισης
β) σε περίπτωση που οι αποδοχές του παθόντος υπαλλήλου είναι μεγαλύτερες από
αυτές που είναι επίσημα δηλωμένες στον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, το
υπερβάλλον ποσό θα επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ασφαλιζόμενος
γ) ο Ασφαλιζόμενος τηρεί καταστάσεις ασφάλισης που αποδεικνύουν τη χρονική
περίοδο πριν από το ατύχημα που ο παθών προσέφερε τις υπηρεσίες του στον
Ασφαλιζόμενο, το διάστημα για το οποίο κρίθηκε ανίκανος να εργαστεί από τον
φορέα της κύριας κοινωνικής ασφάλισης και τα ποσά που κατέβαλε ο
Ασφαλιζόμενος, καθώς και τις αποδοχές του παθόντος
δ) κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που
προβλέπονται από τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν καλύπτεται η εργοδοτική αστική ευθύνη:
α) για επαγγελματικές και άλλου είδους ασθένειες ή ατυχήματα που οφείλονται σε
ασθένειες
β) για ατυχήματα που συμβαίνουν έξω από το χώρο λειτουργίας της επιχείρησης
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γ) για ατυχήματα από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας
δ) για ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας
από τον παθόντα υπάλληλο
ε) για ατυχήματα που οφείλονται σε πρόθεση ή δόλο του παθόντα υπαλλήλου
στ) σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Ασφαλιζόμενου.
Άρθρο 5. Ειδικές σημειώσεις: Το όριο κάλυψης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ισχύει
αθροιστικά για όλους τους υπαλλήλους της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, ενώ παράλληλα
μειώνεται ανάλογα με το ποσό των αποζημιώσεων που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια
ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Ειδικοί Όροι Οικονομικών Απωλειών
Ειδικός Όρος Εξόδων Περιορισμού της Ζημιάς (ΕΟ 424)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα που θα κάνει ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος για την περιστολή ή τον περιορισμό της έκτασης της
ζημιάς που έχει ήδη εκδηλωθεί και καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Τα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα ασφαλιζόμενα ποσά που αναφέρονται στο
ασφαλιστήριο και δεν τα προσαυξάνουν. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος της ζημιάς, τότε
θα καταβάλλεται αντίστοιχα ανάλογο μόνο μέρος των εξόδων, εκτός και αν τα έξοδα αυτά
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από οδηγίες της Ασφαλιστικής Εταιρίας, οπότε η
αντίστοιχη δαπάνη καταβάλλεται ακέραια.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η ζημιά για
την οποία λαμβάνονται τα μέτρα περιστολής – περιορισμού να καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Εξόδων Μεταστέγασης (ΕΟ 420)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα για τη μεταστέγαση της
ασφαλιζόμενης επιχείρησης σε άλλες εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που οι ασφαλιζόμενοι
χώροι καταστούν ακατάλληλοι μετά από ζημιά που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Η
κάλυψη παρέχεται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της
ζημιάς με μέγιστη περίοδο κάλυψης από την ημερομηνία εκδήλωσης της ζημιάς, ίση με τη
διάρκεια του ασφαλιστηρίου. Τα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα ασφαλιζόμενα ποσά
που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και δεν τα προσαυξάνουν.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η ασφάλιση
του περιεχόμενου της επιχείρησης με αυτό το ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Κάλυψης στο Χώρο Προσωρινής Στέγασης (ΕΟ 439)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Η ασφαλιστική κάλυψη του περιεχομένου της
ασφαλιζόμενης επιχείρησης επεκτείνεται και στο χώρο της προσωρινής στέγασής της, αν οι
ασφαλιζόμενοι χώροι καταστούν ακατάλληλοι μετά από ζημιά που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο και ο Ασφαλιζόμενος αναγκαστεί να μεταστεγασθεί προσωρινά σε άλλο
χώρο, μεταφέροντας εκεί και τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που έχουν διασωθεί. Η κάλυψη
παρέχεται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της ζημιάς με
μέγιστη περίοδο κάλυψης από την ημερομηνία εκδήλωσης της ζημιάς, ίση με τη διάρκεια
του ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η ασφάλιση
του περιεχομένου της επιχείρησης με αυτό το ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Κάλυψης των Εξόδων Ενημέρωσης Πελατών για το Χώρο
Προσωρινής Λειτουργίας της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης (ΕΟ 440)
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Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση μεταστέγασης της ασφαλιζόμενης
επιχείρησης μετά από ζημιά που καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο αυτό, η κάλυψη θα
επεκτείνεται για να καλύψει και τα εύλογα έξοδα που θα κάνει ο Ασφαλιζόμενος με σκοπό
την ενημέρωση των πελατών του σχετικά με το χώρο προσωρινής λειτουργίας της
ασφαλιζόμενης επιχείρησης. Η κάλυψη παρέχεται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται
για την αποκατάσταση της ζημιάς με μέγιστη περίοδο κάλυψης από την ημερομηνία
εκδήλωσης της ζημιάς, ίση με τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου Τα έξοδα αυτά
συμπεριλαμβάνονται στα ασφαλιζόμενα ποσά που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και δεν
τα προσαυξάνουν.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η ασφάλιση
του περιεχομένου της επιχείρησης με αυτό το ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Οικονομικής Ενίσχυσης κατά τη Διακοπή Λειτουργίας της
Επιχείρησης (ΕΟ 441)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της
ασφαλιζόμενης επιχείρησης εξαιτίας ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, θα
καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση στον Ασφαλιζόμενο, προκειμένου να καλύψει τα
τρέχοντα έξοδά του, ίση με το 0,10% του ασφαλιζόμενου ποσού περιεχομένου, για κάθε
εργάσιμη ημέρα που η επιχείρηση παραμένει κλειστή με ανώτατο όριο τους τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
α) η ασφάλιση του περιεχομένου της επιχείρησης με αυτό το ασφαλιστήριο
β) να φροντίσει ο Ασφαλιζόμενος για την επαναλειτουργία της επιχείρησης του,
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια από την επόμενη κιόλας ημέρα της ζημιάς.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
α) δεν καλύπτεται η επιμήκυνση της περιόδου μη λειτουργίας της επιχείρησης πέρα από
αυτή που οι συνθήκες επιβάλλουν, αν ο Ασφαλιζόμενος δεν επιθυμεί ή αδυνατεί να
επαναλειτουργήσει την επιχείρηση του για οποιοδήποτε λόγο
β) δεν καλύπτονται περιπτώσεις ανωτέρας βίας που μπορεί να παρατείνουν την
περίοδο μη λειτουργίας της επιχείρησης και που θα προκαλούσαν σε αυτή τα ίδια
δυσμενή αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν είχε συμβεί η καλυπτόμενη ζημιά.

Ειδικός Όρος Απώλειας Ενοικίων (ΕΟ 22)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου για την
απώλεια των ενοικίων σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο ακίνητο νοικιάζεται και
καταστεί ακατάλληλο προς χρήση, μετά από ζημιά που προξενείται από ασφαλιζόμενο
κίνδυνο και ο ενοικιαστής διακόψει ή αναστείλει την ενοικίαση σαν αποτέλεσμα αυτής της
ζημιάς. Η κάλυψη ισχύει για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αποκατάσταση της
ζημιάς με μέγιστη περίοδο κάλυψης από την ημερομηνία εκδήλωσης της ζημιάς, ίση με τη
διάρκεια του ασφαλιστηρίου και για ποσό μέχρι το 10% της ασφαλιζόμενης αξίας του
κτιρίου. Σαν βάση αποζημίωσης θα χρησιμοποιείται το ενοίκιο που δηλώνεται στην Εφορία.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
α) Το κτίριο να είναι νοικιασμένο κατά τη στιγμή της ζημιάς
β) Η επίσημη διακοπή του ενοικιαστηρίου μετά από τη ζημιά
γ) Το κτίριο να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς
δ) Το κτίριο να ασφαλίζεται με αυτό το ασφαλιστήριο.

Ειδικός όρος Ασφάλισης του Πάγιου Εξοπλισμού σε Αξία Καινούργιου
(ΕΟ 442)
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Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά που καλύπτεται από αυτό
το ασφαλιστήριο, η αποζημίωση των ασφαλιζόμενων αντικειμένων του πάγιου εξοπλισμού
θα υπολογίζεται σαν αυτά να ήταν καινούργια (αξία καινούργιου). Αν η ζημιά έχει γίνει σε
αντικείμενα που δεν μπορούν στην πράξη να αντικατασταθούν με καινούργια λόγω
απόσυρσης τους από την αγορά, τότε σαν αξία καινούργιου θα υπολογίζεται η αξία ίδιων ή
παρόμοιων, κατά το δυνατόν, αντικειμένων της ίδιας ή αντίστοιχης ποιότητας ή
απόδοσης. Σε περίπτωση ασφάλισης και του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ασφαλιζόμενη
επιχείρηση, η κάλυψη σε αξία καινούργιου επεκτείνεται και σ’ αυτό.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
α) τα αντικείμενα του πάγιου εξοπλισμού που θα αποζημιωθούν να είναι ηλικίας
μικρότερης των πέντε (5) ετών.
β) η ασφαλιζόμενη αξία των αντικειμένων (πάγιος εξοπλισμός ή/και κτιριακές
εγκαταστάσεις) που καλύπτονται να αντιπροσωπεύει την αξία τους σαν καινούργια
κατά την ημέρα της ζημιάς.

Ειδικός Όρος Εξόδων Φύλαξης της Επιχείρησης μετά από Ζημιά (ΕΟ 443)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από αυτό το
ασφαλιστήριο και που θα καταστήσει τα μέτρα προστασίας της επιχείρησης ανενεργά ή
ελλιπή ως προς τη λειτουργία τους, θα καλύπτονται τα εύλογα έξοδα φύλαξης που
αποδεδειγμένα θα αναγκαστεί να κάνει ο Ασφαλιζόμενος για να προστατέψει την
ασφαλιζόμενη περιουσία του από περαιτέρω κίνδυνο κλοπής, με ανώτατο όριο € 1.000. Τα
έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα ασφαλιζόμενα ποσά που αναφέρονται στο
ασφαλιστήριο και δεν τα προσαυξάνουν.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η ασφάλιση
του περιεχομένου της επιχείρησης με αυτό το ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Προστασίας Υπασφάλισης 10% (ΕΟ 444)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Αν σε περίπτωση ζημιάς προκύψει υπασφάλιση της
ασφαλιζόμενης περιουσίας μέχρι ποσοστού 10%, τότε η Εταιρία θα διακανονίζει τη ζημιά,
χωρίς να μειώνει αναλογικά την αποζημίωση όπως προβλέπει το άρθρο 17 Ν 2496/97. Σε
περίπτωση όμως, που το ποσοστό υπασφάλισης είναι μεγαλύτερο από 10%, τότε ο ειδικός
όρος προστασίας υπασφάλισης δεν θα ισχύει και το ποσό της αποζημίωσης θα μειώνεται
αναλογικά με ολόκληρο το ποσοστό της υπασφάλισης.

Ειδικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων
Ειδικός Όρος Σεισμού – Έκρηξης Ηφαιστείου (ΕΟ 33)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Σεισμός είναι το φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από ξαφνική
απελευθέρωση μηχανικής ενέργειας, από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνειά της.
Ηφαίστειο είναι το γεωλογικό άνοιγμα ή ρήγμα στο φλοιό της γης από όπου αναβλύζουν
κατά καιρούς λειωμένα ή καυτά πετρώματα και ατμός.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων, που προκαλούνται από κλονισμό, πυρκαγιά, έκρηξη, κατολίσθηση, καθίζηση,
παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) εξαιτίας σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου.

Ειδικός Όρος Ποιοτικής Αλλοίωσης Εμπορευμάτων σε Ψυγεία (ΕΟ 445)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων ή/και
πρώτων υλών που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία, λόγω διακοπής της λειτουργίας τους:
α) από κίνδυνο που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο
β) από βλάβη των ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ) των ψυγείων
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γ) από βλάβη του ηλεκτρικού πίνακα, του μετρητή και γενικά από βλάβη της ηλεκτρικής
εγκατάστασης του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύει και η πιο κάτω Ειδική Εξαίρεση:
δεν καλύπτεται η ποιοτική αλλοίωση που οφείλεται σε αιτία διαφορετική από αυτές που
αναφέρονται στην έκταση της κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής της
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προγραμματισμένης ή μη.

Ειδικός Όρος Βραχυκυκλώματος (ΕΟ 411)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές του πάγιου
εξοπλισμού της επιχείρησης και σε ηλεκτρικές κτιριακές εγκαταστάσεις (εφόσον
ασφαλίζεται το κτίριο ή οι κτιριακές βελτιώσεις) από βραχυκύκλωμα των συσκευών –
εγκαταστάσεων αυτών.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:
δεν καλύπτονται οι ζημιές σε εμπορεύματα και γενικά σε αντικείμενα που δεν ανήκουν
στον πάγιο εξοπλισμό.

Ειδικός Όρος Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου (ΕΟ 434)
Άρθρο 1. Ορισμοί: Χρηματοκιβώτιο είναι κιβώτιο από ανθεκτικό μέταλλο που ανοίγει με
ειδικό μηχανισμό και που έχει κατασκευαστεί για τη φύλαξη χρημάτων, κοσμημάτων και
οποιουδήποτε άλλου πολύτιμου αντικειμένου.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων, γραμματίων και
επιταγών από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου βάρους πάνω από 300 κιλά, σε ώρες που δεν
λειτουργεί η επιχείρηση και μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Το ποσό
αυτό θα διπλασιάζεται σε περιόδους επίσημης ισχύος εορταστικού ωραρίου.
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη κλοπής επιταγών και γραμματίων με διάρρηξη
χρηματοκιβωτίου ισχύει με την προϋπόθεση ότι:
α) θα περιορίζεται μόνο στο κόστος ακύρωσης και επανέκδοσής τους, εκτός από την
περίπτωση που εισπραχθούν, οπότε θα καλύπτεται η ονομαστική τους αξία
β) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος, αμέσως μετά την κλοπή, θα πάρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ακύρωση τους.
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών
Όρων, δεν αποζημιώνεται ζημιά διάρρηξης χρηματοκιβωτίου:
α) που δε δηλώθηκε αμέσως στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
β) που έγινε ενώ η επιχείρηση παρέμενε κλειστή για διάστημα μεγαλύτερο από 7
συνεχόμενες ημέρες.

[ Γενικοί Όροι ]
(Σύνολο Άρθρων 17)
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο
Ασφαλιστήριο και μόνο. Οι καλύψεις και οι όροι ισχύουν μόνο εφόσον αναγράφονται στο
Ασφαλιστήριο, στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ». Η Ασφαλιστική Σύμβαση διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 και του Ν. 2496/97.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει
υποβάλει στην PRIME INSURANCE CO. LTD (που στο εξής θα λέγεται «Εταιρία»), ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και
τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα
ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.
Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και
που είναι αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία, καθώς
επίσης και να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση που κάποιο, αντικειμενικά
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε στην
Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 του Ν. 2496/97.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και
ώρες, ιδιαίτερα δε, πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου
καθορίζονται από την Ασφαλιστική Σύμβαση, η οποία αποτελείται από:
α) την Πρόταση Ασφάλισης,
β) το Ασφαλιστήριο,
γ) τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και
δ) τις Πρόσθετες Πράξεις, που εκδίδονται, με βάση τις τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής
Σύμβασης που συμφωνούν τα δύο μέρη.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα πιο πάνω τμήματα της Ασφαλιστικής
Σύμβασης, δεν ισχύει.
Οι Ειδικοί Όροι είναι πιο ισχυροί από τους Γενικούς, εκεί που διαφοροποιούνται από
αυτούς.
Η Ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο με την
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση που δεν
εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, εφόσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή
των ασφαλίστρων σε δόσεις κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η Ασφαλιστική
Σύμβαση δεν ενεργοποιείται και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα στην
Εταιρία να καταγγείλει τη Σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της
Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά τη λήξη της
περιόδου ασφάλισης, να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους
της ασφαλιστικής σύμβασης από την ημερομηνία ανανέωσης. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν συμφωνεί με αυτή την αναπροσαρμογή ή τροποποίηση, μπορεί
να καταγγείλει τη σύμβαση. Ωστόσο, αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος
πληρώσει τα ασφάλιστρα, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τα νέα ασφάλιστρα και όρους του
Ασφαλιστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες
από τότε που το αντιλήφθηκε, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε
συνάψει τη Σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση
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παράλειψης της γνωστοποίησης, ισχύουν οι συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 4
και τις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 2496/97.
Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη
Σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί
να ακυρωθεί από την Εταιρία, για λόγους που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την πολιτική της
σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της, μερική ή ολική κατάρρευση
του ασφαλιζόμενου κτιρίου από μη καλυπτόμενο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την
απάτη περί των ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει δικαίωμα επίσης, να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε περίπτωση κήρυξης σε
πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, ή αν αυτός τέθηκε κατά
οποιονδήποτε τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος έχει και αυτός δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, αν η Εταιρία
κηρύχθηκε σε πτώχευση, ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου
των περιουσιακών της στοιχείων.
Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, τόσο η Εταιρία, όσο και ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση, όταν η καταγγελία γίνεται από το Λήπτη της Ασφάλισης, το
ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που, όταν ασκείται από την Εταιρία, τα
αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη
της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα
που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική
απόδειξη.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (Ασφάλιση σε περισσότερες
από μία ασφαλιστικές εταιρίες)
Αν η ασφαλιζόμενη περιουσία έχει ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο σε περισσότερες
εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να
γνωστοποιήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά
ποσά.
Αν, εκτός από αυτή την ασφάλιση, συναφθεί και άλλη για τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα
ολικά ή μερικά, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να τη
δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία.
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε
περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης
της Σύμβασης, η αποζημίωση θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από
προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία έχει δικαίωμα, στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των
άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, παρακρατώντας τα
δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα βαρύνει
την Εταιρία ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της με τις άλλες Εταιρίες στον
ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή/και ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2496/97.
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Αν οι περισσότερες Ασφαλιστικές Συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς
κοινή συντονίστρια Ασφαλιστική Εταιρία, η κάθε Ασφαλιστική Εταιρία ευθύνεται κατ’
αναλογία του ασφαλιζόμενου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του
Ασφαλιζόμενου, τόσο η Εταιρία, όσο και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος
έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες,
αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει
αποτελέσματα μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες, από τότε που αυτή περιήλθε στο Λήπτη
της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της
30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα
άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε
αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει
εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή.
ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση κινδύνου και στον
γεωγραφικό χώρο που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς Όρους.
ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή
σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα:
α) Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα, είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο,
επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές
εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες
περιπτώσεις.
β) Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες,
ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιοδήποτε πυρηνικό
απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού. Για την περίπτωση αυτής της
εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (Process) πυρηνικής
διάσπασης.
γ) Μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, νερών, ατμόσφαιρας και γενικότερα του
περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς.
δ) Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής.
ε) Βαριά αμέλεια, δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου σε κάθε
περίπτωση, καθώς και από δόλο μόνο των προσώπων που συγκατοικούν με αυτόν ή
των νόμιμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του ή των τρίτων, στους
οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης ή
των προσώπων που έχουν προστηθεί σ’ αυτόν.
στ) Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και ήταν
ή θα έπρεπε να ήταν γνωστά στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο,
κατά το χρόνο έναρξης της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρία.
ζ) Φυσιολογικές φθορές και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων.
Επίσης ισχύουν και οι πιο κάτω εξαιρέσεις που μπορούν να αναιρεθούν από Ειδικούς
Όρους ή με ειδική σημείωση στο Ασφαλιστήριο:
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η) Εμπορεύματα ή αντικείμενα Τρίτων που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιζόμενος έχει στην κατοχή του ή φυλάσσονται ή επισκευάζονται από αυτόν.
θ) Ζημιές από βλάβη σε μηχανές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις
που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, από βλάβη σε εργαλεία ή άλλα αντικείμενα (π.χ.
ανελκυστήρες κ.λπ.) που προκαλείται από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση,
βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος,
ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές, ακόμα και αν
προήλθαν από κεραυνό. Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοσθεί μόνο για
το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη συσκευή, το εργαλείο κ.λπ. ή το τμήμα της
ηλεκτρικής εγκατάστασης που χτυπήθηκε άμεσα από το ατύχημα και όχι για τα άλλα
αντικείμενα που καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν
προκλήθηκε από το ατύχημα.
ι) Ζημιές από ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων/πρώτων υλών που βρίσκονται μέσα
σε ψυγεία, εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας τους.
ια) Ζημιές από καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση, σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη
γεωλογική διαταραχή συμπεριλαμβανομένων και των επακόλουθων ζημιών των
φαινομένων αυτών όπως πυρκαγιά, έκρηξη, ή παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι).
ιβ) Ζημιές σε αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους ή κάτω από υπόστεγα.
ιγ) Ζημιές σε αντικείμενα (εξοπλισμός, α’ ύλες ή εμπορεύματα) που δεν διαθέτουν τα
νόμιμα παραστατικά ιδιοκτησίας.
ιδ) Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές συμπεριλαμβανομένων και
των επακόλουθων ζημιών των φαινομένων αυτών όπως πυρκαγιά ή έκρηξη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αποκλείονται από την ασφάλιση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο:
α) Κάθε είδους κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμοι – ημιπολύτιμοι λίθοι ή μέταλλα
β) Κάθε είδους νομίσματα, χαρτονομίσματα, επιταγές και γραμμάτια (εκτός αν
βρίσκονται σε χρηματοκιβώτιο βάρους πάνω από 300 κιλά και καλύπτονται με την
κάλυψη Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου, οπότε η εξαίρεση αίρεται για αυτά όσον
αφορά την εν λόγω κάλυψη).
γ) Παραστατικά αξίας, λογιστικά βιβλία, έγγραφα κάθε είδους, τίτλοι, ένσημα,
χαρτόσημα, δελτία και λαχνοί τυχερών παιχνιδιών
δ) Συλλογές, σχέδια, μήτρες, μακέτες, πρωτότυπο φωτογραφικό ή κινηματογραφικό
υλικό (φιλμ), κάθε είδους χειρόγραφα, κειμήλια και μετάλλια.
ε) Ηλεκτρονικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, CD, DVD, δισκέτες κ.λπ.), όσον αφορά το
κόστος παραγωγής τους ή/και την αξία των πληροφοριών που περιέχουν, εκτός και
αν αφορούν CD & DVD που κυκλοφορούν στο εμπόριο (π.χ. με μουσικά ή
κινηματογραφικά θέματα), τα οποία καλύπτονται εφόσον αποτελούν μέρος του
ασφαλιζόμενου περιεχομένου της επιχείρησης.
στ) Δέντρα, φυτά και λοιπή βλάστηση.
ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση:
α) Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που αντιλήφθηκε το
ζημιογόνο γεγονός.
β) Να καλέσει σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε
περίπτωση πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.
γ) Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων ή τον περιορισμό της ζημιάς τους, ενεργώντας σα να μην ήταν
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ασφαλισμένος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός
επιμελούς προσώπου. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις
περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρία. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της
ζημιάς, η Εταιρία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα
έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.
δ) Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς
την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν
ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον
πραγματογνώμονα της Εταιρίας. Να μην επισκευάζει τα αντικείμενα που έπαθαν
ζημιά και γενικά να μην αλλάζει τον ασφαλιζόμενο χώρο, χωρίς την έγκριση της
Εταιρίας.
ε) Να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους
πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την
εκτίμηση των ζημιών.
στ) Να παραδώσει γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει την
καταγραφή της αιτίας της ζημιάς, των πραγματικών περιστατικών και όλων των
πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών
ή απωλειών και το κόστος αυτών.
ζ) Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε
απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε
απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις
αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν
απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.
η) Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο
έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
θ) Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή
απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης Τρίτου, χωρίς
τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να
χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο
όνομά του, αλλά 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 στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό
οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος οφείλει να
παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα
ζητήσει από αυτόν.
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο των παραπάνω
υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της
ζημιάς της.
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
α) Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα
αποζημιούμενα αντικείμενα κατά το χρόνο της ζημιάς. Καμία άλλη αξία, όπως
προσωπική ή συναισθηματική, δεν λαμβάνεται υπόψη.
β) Εφόσον η Εταιρία δεν αμφισβητεί την υποχρέωσή της για αποζημίωση του Λήπτη της
Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, είναι υποχρεωμένη να επαναφέρει τα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από τη ζημιά.
γ) Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς σε τρίτους, η Εταιρία έχει το δικαίωμα:
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i) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, οπότε
απαλλάσσεται από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, προς τους τρίτους,
ii) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο
Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως ότι απαλλάσσει την
Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.
δ) Η αποζημίωση πληρώνεται, αφού αφαιρεθούν η απαλλαγή που τυχόν έχει συμφωνηθεί
και η εναπομείνασα αξία των αντικειμένων που έπαθαν ζημιά. Σε περίπτωση που κατά
τη στιγμή της ζημιάς, η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη της πραγματικής
(Υπασφάλιση) ή μεγαλύτερη της πραγματικής (Υπερασφάλιση) έχει πλήρη εφαρμογή το
άρθρο 17 του Ν. 2496/97.
ε) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις
περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία της
ασφαλιζόμενης περιουσίας, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα,
δια μέσου των πραγματογνωμόνων της, να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών
βιβλίων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου και να ζητήσει από αυτόν να
φέρει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της κάθε αποδεικτικό μέσο που
νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους
της ζημιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των παραπάνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από το
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.
στ) Σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη η Εταιρία να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό
μεγαλύτερο από το ασφαλιζόμενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα. Η
Εταιρία ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν
έχει καμία υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής
του αντικειμένου που έπαθε ζημιά και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση
μίσθωσης κ.λπ.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από
το ατύχημα.
ζ) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα, με είσπραξη του
αντίστοιχου ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των
αντικειμένων που έπαθαν ζημιά, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της
ασφαλιστικής αποζημίωσης.
η) Μετά την εκκαθάριση του ποσού της ζημιάς, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και
την υποχρέωση:
i) Να αγοράσει τα κατάλοιπα των αντικειμένων που έχουν υποστεί ζημιά, σύμφωνα με
την εκτίμηση της διαιτητικής απόφασης ή της πραγματογνωμοσύνης.
ii) Αντί χρηματικής αποζημίωσης, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ζημιωθέντα
αντικείμενα, στην κατάσταση που ήταν πριν από το ατύχημα. Αν η αντικατάσταση ή
η επισκευή δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρία οφείλει να πληρώσει αποζημίωση τέτοια
που να επαναφέρει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην
πριν από τη ζημιά κατάστασή τους.
iii) Όταν πρόκειται για ακίνητο, να αναλάβει αυτή με έξοδά της την επισκευή ή την
ανοικοδόμησή του. Στην περίπτωση ανοικοδόμησης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Εταιρία την άδεια που
προβλέπεται από το Νόμο.
θ) Σε περίπτωση που μετά από κλοπή βρεθούν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα:
i) πριν από την καταβολή της αποζημίωσης, ο Ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να τα
δεχθεί και δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση, παρά μόνο για το τμήμα αυτών που
έχει υποστεί ζημιά ή απώλεια.
ii) μετά την καταβολή αποζημίωσης, τότε αυτά περιέρχονται αυτοδίκαια στην
ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να συμπράξει σε
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κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόκτηση τίτλου στο όνομα της. Στην περίπτωση που
ο Ασφαλιζόμενος θελήσει, μπορεί να τα παραλάβει, επιστρέφοντας την αντίστοιχη
αποζημίωση.
ι) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου, είτε για
δόλο είτε για βαριά αμέλεια, θέμα αποζημίωσης δεν γεννάται, προτού απαλλαγεί
αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
ια) Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει μετά
την αφαίρεση του ποσού της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Ο Λήπτης της Ασφάλισης
καταβάλλοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο, μπορεί να ζητήσει την επανασύσταση του
ασφαλιζόμενου ποσού για την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, το οποίο θα
ανασυσταθεί αυτόματα με την ανανέωση της επομένης ασφαλιστικής περιόδου.
ιβ) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το ποσό της αποζημίωσης τα
ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου που δεν έχουν εξοφληθεί, ακόμα και αν δεν είναι
ληξιπρόθεσμα.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
α) Η έκταση της ζημιάς και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της, σε περίπτωση που τα
μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται ή με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να προηγηθεί
διαιτησία), με κοινή συμφωνία των μερών.
β) Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν έναν
επιδιαιτητή. Όταν διαφωνούν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, που εφαρμόζει τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επόμενων, του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.
γ) Η διαδικασία της διαιτησίας δεν ασχολείται ποτέ με θέματα ύπαρξης ή μη ευθύνης και
υποχρέωσης της Εταιρίας για την πληρωμή αποζημίωσης.
Αντικείμενο της διαιτησίας είναι:
i) Ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας, από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό
είναι δυνατό.
ii) Η περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των
Γενικών Όρων, σε σχέση με την πραγματική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν η
τυχόν ανακρίβεια σχετίζεται με το ατύχημα ή τις συνέπειες αυτού.
iii) Ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλιζόμενων αντικειμένων κατά την ημέρα του
ατυχήματος σαν αξία καινούργιου και μετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης,
σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας.
iv) Η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς, των ασφαλιζόμενων αντικειμένων ή ευθυνών, την
ημέρα που έγινε το ατύχημα, μετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης, σαν
συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας ή της τεχνολογικής απαξίωσης, όταν
πρόκειται για αντικείμενα.
δ) Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος
δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η
αγωγή είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δηλαδή μετά την απόφαση
της διαιτησίας, θα επιδικάζονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής.
ε) Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαιτησίας.
στ) Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπος εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της
Εταιρίας στη διεξαγωγή της, δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια ότι η Εταιρία
αναγνωρίζει υποχρέωσή της για αποζημίωση.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα
δικαιώματα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που ενδεχομένως είναι υπαίτιος της ζημιάς,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2496/97.
Παράλληλα, αυτός εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και της
δίνει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά
της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο. Σε περίπτωση που, από
υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου, ματαιώθηκε η άσκηση του
αναγωγικού της δικαιώματος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να
καταβάλλει αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ
Συμφωνείται ρητά ότι για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το
Ασφαλιστήριο, μεταξύ της Εταιρίας και του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου,
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το
Ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο Ασφαλιστήριο. Αν, ένα
μήνα τουλάχιστον πριν την αρχική ή μετά από ανανέωση λήξη της, κάποιο από τα
Συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει εγγράφως για το αντίθετο, η Ασφαλιστική Σύμβαση
ανανεώνεται αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με την προϋπόθεση
προκαταβολής των τότε οφειλόμενων ασφαλίστρων.
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα
(4) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν (άρθρο 10 του Ν. 2496/97).
ΑΡΘΡΟ 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παίρνει τις εύλογες
προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση
τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν.
Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα έξοδα για τη σύνταξη αυτής της
Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τη καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που
πηγάζει από αυτή (π.χ. έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων που ισχύουν
κάθε φορά), βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενο, όπως επίσης και όλα
τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή
από τις τυχόν κατασχέσεις στα χέρια της, σαν τρίτη.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, δεν είναι
ισχυρή για την Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.
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