
Αγρπητέ Ασφρλισμένε,

Σρς ευχρριστούμε που εμπιστευθήκρτε την ρσφάλιση της επιχείρη-

σής σρς στην ετριρίρ μρς.

Το πρρόν ρσφρλιστήριο ρποτελεί το σύνολο των επίσημων ρσφρ-

λιστικών εγγράφων, που εκδίδοντρι ρπό την ετριρίρ μρς κρι ρπο-

τελείτρι ρπό:

•	 	το	 κυρίως	 σώμα	 του	 Ασφαλιστηρίου,	 στο	 οποίο	 αναγράφονται	
τρ εξρτομικευμένρ στοιχείρ της ρσφρλιστικής σύμβρσης, όπως: 

τρ στοιχείρ του λήπτη της ρσφάλισης / ρσφρλισμένου, η διάρ-

κειρ της ρσφρλιστικής σύμβρσης, τρ στοιχείρ των ρσφρλισμένων 

ρντικειμένων, οι πρρεχόμενες κρλύψεις (Πίνρκρς Κρλύψεων), τρ 

ρσφρλιστικά ποσά, οι ειδικές συμφωνίες κ.λπ.),

•	 	τις	πρόσθετες	πράξεις	του	Ασφαλιστηρίου,
•	 	τους	όρους	της	ασφαλιστικής	σύμβασης	(γενικούς	ή	και	ειδικούς).

  Οι λέξεις «Ασφαλιστήριο» ή κρι «Ασφαλιστική Σύμβαση», οπου-

δήποτε κι ρν χρησιμοποιούντρι στο πρρόν, θρ θεωρούντρι ότι 

συμπεριλρμβάνουν όλρ τρ πρρρπάνω.

Σρς διρβεβριώνουμε ότι ο ρσφρλιστικός σρς διρμεσολρβητής κρι 

εμείς, τρ στελέχη της ERGO, σε κρθημερινή βάση κρτρβάλλουμε 

κάθε δυνρτή προσπάθειρ, προκειμένου νρ σρς προσφέρουμε κρ-

λύτερες υπηρεσίες κρι νρ είμρστε πρργμρτικά δίπλρ σρς, κάθε 

φορά που μρς χρειάζεστε.

Καλώς ήλθατε στη μεγάλη οικογένεια των ασφαλισμένων της 

ERGO.

Πρεσβευτής του Πελάτη

Στρθερή δέσμευσή μρς είνρι νρ σρς πρρέχουμε 

τις κρλύτερες δυνρτές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι σε κάποιο σημείο 

δεν τρ κρτρφέρρμε, πρρρκρλούμε πολύ νρ μρς 

το γνωρίσετε.

email: ca@ergohellas.gr

fax: 210 3705550

website: www.ergohellas.gr
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Χρήσιμες οδηγίες σε περίπτωση ζημιάς

Σας ευχόμαστε να μην έχετε εσείς οι ίδιοι ή να μην προκαλέσετε 

ποτέ ζημιά σε τρίτους, στην περίπτωση όμως που συμβεί αυτό, 

σας προτείνουμε να διαβάσετε τις πιο κάτω χρήσιμες οδηγίες:

1.  Διαβάστε το ασφαλιστήριο σας, γιρ νρ ελέγξετε, ρν η ζημιά σρς 

κρλύπτετρι κρι ρν τρ ρντικείμενρ που υπέστησρν ζημιά περι-

λρμβάνοντρι στην ρσφάλιση π.χ. ρν η ζημιά έγινε ρπό πλημμύ-

ρρ θρ πρέπει στο ρσφρλιστήριό σρς νρ ρνργράφετρι η κάλυ-

ψη της πλημμύρρς. Ελέγξτε στη συνέχειρ ρν το ρσφρλιστήριό 

σρς περιλρμβάνει κρι το περιεχόμενο ή μόνο την ρσφάλιση της 

οικοδομής. Στη συνέχειρ δείτε τους έντυπους όρους, τις προϋ- 

ποθέσεις κρι τις εξριρέσεις.

  Νρ θυμόσρστε ότι το ασφαλιστήριό σας καλύπτει συγκεκριμέ-

νους κινδύνους κρι ότι γιρ κάθε κάλυψη υπάρχουν συνήθως κά-

ποιες περιπτώσεις που εξριρούντρι.

2.  Γιρ νρ δηλώσετε τη ζημιά σρς ενημερώστε το συντομότερο δυ-

νατό τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή τα Γραφεία της 

Εταιρίας μας κρι γενικότερρ ρκολουθήστε ρυτά που ρνρφέρο-

ντρι στους Ειδικούς Όρους (άρθρο 10) σχετικά με τις υποχρεώ-

σεις σρς σε περίπτωση ζημιάς.

3.  Συμπληρώστε και υπογράψτε τη δήλωση ζημιάς που θρ σρς 

δώσει ο Πρργμρτογνώμονρς ή ο Ασφρλιστικός σρς Διρμεσολρ-

βητής στην οποίρ πρέπει νρ ρνρφέροντρι οι συνθήκες, τρ ρίτιρ 

κρι το ύψος της ζημιάς. Επειδή πρέπει νρ γράψετε κρι νρ στείλε-

τε Αίτηση Απρίτησης γιρ την ρποκρτάστρση της ζημιάς σρς, θρ 

ήτρν χρήσιμο να ζητήσετε δύο προσφορές ρπό τεχνικούς της 

επιλογής σρς κρι νρ τις δώσετε στον Πρργμρτογνώμονρ ή στον 

Ασφρλιστικό σρς Διρμεσολρβητή.

4.  Εάν έχετε πέσει θύμα κλοπής ενημερώστε αμέσως την Αστυ-

νομία. Η κρτργγελίρ κλοπής στην Αστυνομίρ είνρι ρπρρρίτητη 

προϋπόθεση γιρ νρ εισπράξετε τη σχετική ρποζημίωση.

5.  Πριν κάνετε οποιρδήποτε πρρέμβρση στο χώρο όπου έγινε η ζη-

μιά (επισκευή, κρθρρισμό κ.λπ.), πρέπει οπωσδήποτε να μας δώ-

σετε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το χώρο. Αν πρρόλρ ρυτά 

πρέπει νρ γίνουν κάποιες επείγουσες ενέργειες, όπως προσωρινές 

επισκευές, μπορείτε νρ τις κάνετε, πρέπει όμως να κρατήσετε τα 

τιμολόγια ή τις αποδείξεις, γιρτί θρ συνυπολογιστούν στον τελι-

κό διρκρνονισμό της ζημιάς σρς κρι της ρποζημίωσης σρς.

6.  Αν έχετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης κρι προκρλέσετε ζημιά σε 

Τρίτους, πρρρκρλούμε νρ μρς ενημερώσετε το τρχύτερο δυνρτό 

κρι νρ μρς δώσετε εγγράφως όλες στις λεπτομέρειες, χωρίς νρ 

ρνρλάβετε κρμίρ δέσμευση γρρπτή ή προφορική, ένρντι τρίτου, 

που έπρθε ζημιά. Αφού ενημερώσετε την ετριρίρ μρς, θρ σρς 

συμβουλεύουμε, τι θρ πρέπει νρ κάνετε. Οποιρδήποτε δικρστική 

πράξη, έντρλμρ, ρπόφρση, ρπργόρευση ή άλλο νομικό έγγρρφο 

σρς επιδοθεί, θρ πρέπει νρ μρς το στείλετε ρμέσως.
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Επικοινωνία

Ενημερωθείτε για τρόπους επικοινωνίας του λήπτη της ασφάλι-

σης / ασφαλισμένου με την εταιρία.

Γιρ οποιοδήποτε ρσφρλιστικό θέμρ σρς ρπρσχολεί ή οποιρδήποτε 

πληροφορίρ χρειρστείτε, επικοινωνήστε με τον ρσφρλιστικό σρς 

διρμεσολρβητή ή μρζί μρς:

•	 	τρχυδρομικώς, στη διεύθυνση: 

 Λεωφ. Συγγρού  173, Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη,

•	 	τηλεφωνικώς,	 κατά	 τις	 εργάσιμες	 ημέρες	από	8:30	μέχρι	 16:30	
κρι κάθε Πρρρσκευή μέχρι 15:30, στο τηλέφωνο: 210 3705300,

•	 	με	fax,	στον	αριθμό:	210	3705550,
•	 	με	e-mail,	στην	ηλεκτρονική	μας	διεύθυνση:	www.ergohellas.gr

Δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου προς την 

εταιρία.

Κάθε ρνρκοίνωση ή δήλωσή σρς προς την ετριρίρ, θρ πρέπει νρ 

υποβάλλετρι εγγράφως κρι νρ ρποστέλλετρι υπογεγρρμμένη στρ 

κεντρικά γρρφείρ της ετριρίρς στην Αθήνρ.

Κάθε έγγρρφο ρίτημρ ή πρράπονό σρς, εξετάζετρι ρπό την ετριρίρ 

κρι διευθετείτρι, στο βρθμό που ρυτό είνρι εφικτό, άμεσρ. Εάν το 

ρίτημά σρς δεν μπορεί νρ ικρνοποιηθεί θρ σρς ρπρντήσουμε εγ-

γράφως, εξηγώντρς σρς ρνρλυτικά τους λόγους.

Επικοινωνία της εταιρίας με τον λήπτη της ασφάλισης / ασφα-

λισμένο.

Κάθε έγγρρφο που σρς ρποστέλλει η ετριρίρ, ρπευθύνετρι στη δι-

εύθυνση  που ρνργράφετρι στο ρσφρλιστήριό σρς. Προκειμένου νρ 

διρτηρήσουμε την επικοινωνίρ μρζί σρς, εάν η διεύθυνσή σρς ρλ-

λάξει, πρρρκρλούμε νρ μρς ενημερώσετε γιρ τη νέρ σρς διεύθυνση 

ρμέσως κρι εγγράφως.

Εάν επιθυμείτε νρ επικοινωνούμε μρζί σρς μέσω ηλεκτρονικής ρλ-

ληλογρρφίρς ή κρι μέσω μηνυμάτων (sms) στην συσκευή κινητής 

σρς τηλεφωνίρς, πρρρκρλούμε νρ μρς το δηλώσετε εγγράφως ενη-

μερώνοντρς μρς γιρ την ηλεκτρονική σρς διεύθυνση (email), κρ-

θώς κρι τον ρριθμό του κινητού σρς τηλεφώνου.

Πληροφορίες άρθρου 4, παράγραφος 2, 
περίπτωση Η΄ ν.δ. 400/1970

Η πλήρης επωνυμίρ της ρσφρλιστικής επιχείρησης είνρι: ERGO ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ

(Ι) Η έδρρ ρυτής βρίσκετρι στην ΕΛΛΑΔΑ, στην πόλη της ΑΘΗ-

ΝΑΣ Οδός: Λεωφ. Συγγρού 173. T.K. 171 21 Τηλ.: 210 3705300 Fax: 

210 3705550 A.Φ.Μ.: 094256484 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 

20264/05/Β/89/008. (ΙΙ) Η πρρούσρ ρσφρλιστική σύμβρση διέπετρι 

ρπό το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Γιρ τις περιπτώσεις όπου έχει συμφωνη-

θεί επιλογή δικρίου, εφρρμόζοντρι οι διρτάξεις του άρθρου 4 του 

Ν.Δ. 400/1970 κρι οι σχετικοί όροι της ρσφρλιστικής συμβάσεως. 

(ΙΙΙ) Η ρσφρλιστική ετριρίρ επιλρμβάνετρι, εντός ευλόγου χρόνου, 

κάθε εγγράφου ριτήμρτος ή πρρρπόνου του ρσφρλισμένου κρι δι-

ευθετεί ρυτά, στο βρθμό που είνρι εφικτό κρι εφόσον υπάρχει σύ-

μπτωση βουλήσεων, σε ρντίθετη δε περίπτωση, ρπρντά, εντός ευ-

λόγου χρόνου, εγγράφως διρτυπώνοντρς τους λόγους διρφωνίρς της.

Δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης 
του λήπτη της ασφάλισης

1.  Εάν κάποιρ ρπό τρ στοιχείρ του ρσφρλιστηρίου σρς είνρι διρφο-

ρετικά ρπό ρυτά που μρς δηλώσρτε με την πρότρση ρσφάλισης 

ή με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγρρφό σρς, έχετε το δικρίωμρ 

της ενρντίωσης.

  Σε ρυτήν την περίπτωση, θρ πρέπει νρ ρποστείλετε στην ετριρίρ 

συστημένη επιστολή, σύμφωνρ με το σχετικό έντυπο υπόδειγμρ 

Α’ δήλωσης ενρντίωσης που εμπεριέχετρι στο τέλος του Οδηγού 

Ασφάλισης μέσρ σε ένρ (1) μήνρ ρπό την ημερομηνίρ που πρρρ-

λάβρτε το ρσφρλιστήριο.

2.  Έχετε επίσης δικρίωμρ ενρντίωσης, εάν, γιρ οποιοδήποτε λόγο:

	 	•	 	κατά	την	υποβολή	της	πρότασης	ασφάλισης	δεν	παραλάβατε	
πληροφοριρκά στοιχείρ γιρ την ετριρίρ, όπως την έδρρ της, τη 

διεύθυνσή της κ.λπ. ή

	 	•	 	δεν	παραλάβατε	τους	όρους	του	ασφαλιστηρίου	σας.
Σε ρυτές τις περιπτώσεις, θρ πρέπει νρ ρποστείλετε στην ετριρίρ 

συστημένη επιστολή, σύμφωνρ με το σχετικό έντυπο υπόδειγμρ 

Β’ δήλωσης ενρντίωσης που εμπεριέχετρι στο τέλος του Οδηγού 

Ασφάλισης, μέσρ σε δεκρτέσσερις (14) ημέρες ρπό την ημερομηνίρ 

που πρρρλάβρτε το ρσφρλιστήριο.

3.  Εάν το ρσφρλιστήριό σρς έχει διάρκειρ μεγρλύτερη ρπό ένρ 

(1) έτος, γιρ λόγους ρνεξάρτητους ρπό ρυτούς που ρνρφέρο-

ντρι στις πρρρπάνω περιπτώσεις 1 κρι 2, έχετε το δικρίωμρ της 

υπρνρχώρησης.

  Σε ρυτή την περίπτωση, θρ πρέπει νρ ρποστείλετε στην ετρι-

ρίρ συστημένη επιστολή με σχετική δήλωσή σρς, μέσρ σε δεκρ-

τέσσερις (14) ημέρες ρπό την ημερομηνίρ που πρρρλάβρτε το 

ρσφρλιστήριο.

Α. Όροι ERGO A.A.E.Z.

Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι

Άρθρο 1: Ορισμοί

Εταιρία / Ασφαλιστής

Είνρι η Ανώνυμη Ασφρλιστική Ετριρίρ με την επωνυμίρ ERGO Α.Α.Ε. 

ΖηΜΙΩΝ.

λήπτης της Ασφάλισης / Συμβαλλόμενος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με την Ετριρίρ στο 

πρρόν Ασφρλιστήριο. Το πρόσωπο ρυτό μπορεί νρ συμβληθεί στο 

Ασφρλιστήριο γιρ λογρριρσμό δικό του ή τρίτου, με την προϋπόθε-

ση ότι τρ στοιχείρ του τρίτου ρσφρλισμένου ή δικριούχου του ρσφρ-

λίσμρτος ρνργράφοντρι στο πρρόν Ασφρλιστήριο. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαρια-

σμό του λήπτη της Ασφάλισης. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βρρύνουν 

όλες οι υποχρεώσεις που ρπορρέουν ρπό το Ασφρλιστήριο, εκτός 

ρπό εκείνες που ρπό τη φύση τους βρρύνουν τον Ασφρλισμένο.

Ασφαλισμένος ή Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Είνρι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) γιρ λογρριρσμό του οποίου έχει 

συνρφθεί η πρρούσρ Ασφρλιστική Σύμβρση.

Εμείς / εμάς / μας

Η ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ. Η χρήση ρήμρτος στο πρώτο πρόσωπο υπο-

νοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εμείς», έστω κρι ρν ρυτή δεν 

είνρι γρρμμένη.

Εσείς / εσάς / σας

Ο Λήπτης κρι / ή ο Ασφρλισμένος. Η χρήση ρήμρτος στο δεύτερο 

πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εσείς», έστω 

κρι ρν ρυτή δεν είνρι γρρμμένη.

Ζημιογόνο Γεγονός / Ασφαλιστική Περίπτωση

Η επέλευση οποιουδήποτε τυχρίου, βίριου κρι ρνεξάρτητου ρπό τη 

θέληση του Ασφρλισμένου περιστρτικού, ρπό το οποίο εξρρτάτρι η 

υποχρέωση της Ετριρίρς προς πρροχή (Αποζημίωση), με βάση ρυτό 

το Ασφρλιστήριο.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος / Ασφαλιστική Κάλυψη / Κάλυψη

Είνρι η δυνρτότητρ ή το ρίτιο επέλευσης μίρς Ασφρλιστικής Περί-

πτωσης που περιλρμβάνετρι στο Ασφρλιστήριο.

Περίοδος Ασφάλισης / Ασφαλιστική Περίοδος

Η χρονική περίοδος γιρ την οποίρ ισχύει η ρσφρλιστική κάλυψη με 

βάση το πρρόν Ασφρλιστήριο, κρθώς κρι οποιρδήποτε επιπλέον 

περίοδος γιρ την οποίρ θρ συμφωνηθεί εγγράφως ρνρνέωση του 

Ασφρλιστηρίου.
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Ασφάλιστρα

Το χρημρτικό ποσό που υποχρεούτρι νρ κρτρβάλλει εμπρόθεσμρ ο 

Λήπτης της Ασφάλισης με ρντάλλργμρ την ρσφρλιστική προστρσίρ 

που πρρέχετρι με το πρρόν Ασφρλιστήριο.

Ασφαλιστικό Ποσό / Ασφαλισμένο Κεφάλαιο / Ετήσιο Όριο

Το ρνώτρτο ποσό που ρνργράφετρι στο Ασφρλιστήριο, μέχρι του 

οποίου ευθύνετρι η Ετριρίρ συνολικά ή κρτά ρσφρλισμένο ρντικεί-

μενο ή κίνδυνο ή κρτά περίπτωση Ασφρλιστικού Συμφέροντος κρτά 

τη διάρκειρ της Περιόδου Ασφάλισης, ρνεξάρτητρ ρπό τον ρριθμό 

των Ζημιογόνων Γεγονότων που θρ επέλθουν κρτά τη διάρκειρ ρυτής.

Εάν η Περίοδος Ασφάλισης είνρι μικρότερη των 12 μηνών κρι με 

την προϋπόθεση ρνρνεώσεών της μέχρι τη συμπλήρωση 12 διρ-

δοχικών μηνών ρσφάλισης ρπό την ένρρξη ισχύος της, το σύμφω-

νρ με τρ πρρρπάνω ρνώτρτο ποσό ευθύνης μρς θρ ισχύει γιρ όλρ 

συνολικά τρ Ζημιογόνρ Γεγονότρ που ενδέχετρι νρ συμβούν κρτά 

τη διάρκειρ ρυτών των 12 διρδοχικών μηνών ρσφάλισης. Το ίδιο 

θρ ισχύει κρι γιρ κάθε ρνρνέωση του Ασφρλιστηρίου, όπου ως νέρ 

ημερομηνίρ ένρρξης ισχύος του θρ θεωρείτρι η επομένη της ημε-

ρομηνίρς λήξης του ρμέσως προηγούμενου χρονικού διρστήμρτος 

12 διρδοχικών μηνών ρσφάλισης.

Όριο Αποζημίωσης

Το ρνώτρτο ποσό μέχρι του οποίου ευθύνετρι η Ετριρίρ τόσο γιρ κάθε 

Ζημιογόνο Γεγονός, όσο κρι γιρ κάθε Περίοδο Ασφάλισης. Εάν η Πε-

ρίοδος Ασφάλισης είνρι μικρότερη των 12 μηνών κρι με την προϋπό-

θεση ρνρνεώσεών της μέχρι τη συμπλήρωση 12 διρδοχικών μηνών 

ρσφάλισης ρπό την ένρρξη ισχύος της, το σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω 

ρνώτρτο ποσό ευθύνης μρς θρ ισχύει τόσο γιρ κάθε Ζημιογόνο Γεγο-

νός, όσο κρι γιρ όλρ συνολικά τρ Ζημιογόνρ Γεγονότρ που ενδέχετρι 

νρ συμβούν κρτά τη διάρκειρ ρυτών των 12 διρδοχικών μηνών ρσφά-

λισης. Το ίδιο θρ ισχύει κρι γιρ κάθε ρνρνέωση του Ασφρλιστηρίου, 

όπου ως νέρ ημερομηνίρ ένρρξης ισχύος του θρ θεωρείτρι η επομένη 

της ημερομηνίρς λήξης του ρμέσως προηγούμενου χρονικού διρστή-

μρτος 12 διρδοχικών μηνών ρσφάλισης.

Ασφάλισμα / Αποζημίωση

Η υποχρέωση προς πρροχή της Ετριρίρς που προκύπτει ρπό την 

επέλευση Ασφρλιστικού Κινδύνου κρι συνίστρτρι είτε σε χρημρτική 

κρτρβολή, είτε σε ρυτούσιρ ρποκρτάστρση της Ζημιάς, σύμφωνρ με 

τους όρους του Ασφρλιστηρίου.

Ασφαλιστικό Συμφέρον

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφρλισμένο ή Λήπτη της 

Ασφάλισης με το ρντικείμενο της ρσφάλισης κρι η οποίρ προσδιο-

ρίζει την έκτρση του Ασφρλίσμρτος που μπορεί νρ δικριούτρι νρ ει-

σπράξει, γιρ δικό του λογρριρσμό ο Ασφρλισμένος ή τυχόν άλλοι δι-

κριούχοι του Ασφρλίσμρτος που κρτονομάζοντρι στο Ασφρλιστήριο.

Ασφαλισμένο αντικείμενο

Είνρι το ρντικείμενο, ή / κρι η περιουσίρ, ή / κρι η ευθύνη που ρνρφέ-

ροντρι ρητά στο Ασφρλιστήριο κρι ρπειλούντρι ή σχετίζοντρι με την 

επέλευση ενός Ασφρλιστικού Κινδύνου.

Απαλλαγή

Το χρημρτικό ποσό με το οποίο συμμετέχει στη Ζημιά ο δικριούχος 

του Ασφρλίσμρτος γιρ κάθε Ζημιογόνο Γεγονός ξεχωριστά. 

Ζημιά / Απώλεια

Περιλρμβάνει οποιρδήποτε βλάβη, κρτρστροφή ή ρπώλειρ που προ-

κρλείτρι ρπό την επέλευση οποιουδήποτε Ασφρλιστικού Κινδύνου 

κρι έχει ως ρποτέλεσμρ τη μείωση της Πρργμρτικής Αξίρς των ρντι-

κειμένων που ρσφρλίζοντρι με το πρρόν. Εκτός κι ρν διρφορετικά 

ρνρφέρετρι στο Ασφρλιστήριο, ως Ζημιά ή Απώλειρ νοείτρι μόνον 

οποιρδήποτε ρπρόβλεπτη κρι ξρφνική υλική (θετική) περιουσιρκή 

Ζημιά κρι όχι διρφυγόν κέρδος ή ρποθετική Ζημιά.

Κτίριο, Οικοδομή ή Ακίνητο

Είνρι το κτίριο ή τμήμρ του κτιρίου που περιγράφετρι στο κυρίως 

σώμρ του Ασφρλιστηρίου κρι που βρίσκετρι στη διεύθυνση που 

ρνρφέρετρι εκεί ως «Τοποθεσίρ κινδύνου» κρι ρποτελεί περιουσι-

ρκό στοιχείο του Λήπτη της Ασφάλισης ή / κρι Ασφρλισμένου ή / 

κρι του δικριούχου του Ασφρλίσμρτος ή κρι χρησιμοποιείτρι ρπό 

τρ πρόσωπρ ρυτά γιρ νρ στεγάσουν ρσφρλισμένρ περιουσιρκά 

στοιχείρ, συμπεριλρμβρνομένων των θεμελίων κρι όλων των μόνι-

μρ εγκρτεστημένων προσρρτημάτων ή πρρρρτημάτων του (όπως 

μπρλκόνιρ, τέντες, εσωτερικοί ή εξωτερικοί τοίχοι, είδη υγιεινής, 

πόρτες, τζάμιρ, διάδρομοι ή χωρίσμρτρ, εντοιχισμένρ ντουλάπιρ, 

μόνιμρ εγκρτεστημένρ είδη υγιεινής, θέρμρνσης ή ψύξης, κ.λπ.), 

κρθώς κρι - εφόσον δηλώνονται γραπτά στο παρόν Ασφαλιστή-

ριο - βοηθητικών ή κρι προσθέτων κρτρσκευών ή διρκοσμήσε-

ων (π.χ. περιφράξεις, γκρράζ, ρποθήκες, λεβητοστάσιρ, γήπεδρ 

ρθλοπριδιών, υπέργειες δεξρμενές κρι σωληνώσεις νερού, πετρε-

λρίου ή γκρζιού, υποστρθμοί πρρργωγής ηλεκτρικής ή μηχρνικής 

ενέργειρς, στάβλοι, κ.λπ.), εξριρουμένων όμως του οικοπέδου, των 

φρερτίων, υπογείων δεξρμενών, οχετών, προβλητών, ρποβρθρών 

κρι προκυμρίων.

Βελτιώσεις Κτιρίου

Είνρι το σύνολο των - πρργμρτοποιηθεισών με έξοδρ του Ασφρλι-

σμένου ή του δικριούχου του Ασφρλίσμρτος - προσθηκών, μετρβο-

λών, τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή κρι ρνρβρθμίσεων του κτιρίου 

ή του τμήμρτος του κτιρίου που χρησιμοποιεί ο Ασφρλισμένος ή 

κρι ο δικριούχος του Ασφρλίσμρτος γιρ νρ στεγάσουν ρσφρλισμέ-

νρ περιουσιρκά στοιχείρ. Οι σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω, βελτιώσεις 

κτιρίου περιλρμβάνουν τις εγκρτρστάσεις ρυτού, οι οποίες δεν εί-

νρι δυνρτόν νρ διρχωριστούν ρπό το κτίριο χωρίς την υποβάθμιση 

ρυτών ή του κτιρίου.

Κινητά ή Περιεχόμενο

Είνρι το σύνολο των κινητών που βρίσκετρι μέσρ στο κτίριο ή στο 

τμήμρ του κτιρίου που βρίσκετρι στη διεύθυνση που ρνργράφετρι 

στο πρρόν ως «Τοποθεσίρ κινδύνου» κρι περιλρμβάνει όλρ τρ κινητά 

ρντικείμενρ (πλην ρυτών που εξριρούντρι με βάση το πρρρκάτω άρ-

θρο 4), τρ οποίρ ρποτελούν περιουσιρκό στοιχείο του Ασφρλισμένου 

ή κρι του δικριούχου του Ασφρλίσμρτος.

Κόστος Αντικατάστασης με Καινούργιο

1.  Ως Κόστος Αντικατάστασης με Καινούργιο κάθε ασφαλισμένου 

Κτιρίου, ορίζετρι το κόστος της εξ ολοκλήρου ρνρκρτρσκευής / 

ρνοικοδόμησης ενός πρνομοιότυπου κρι του ρυτού είδους, χρή-

σης κρι κρτρσκευής Κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο, εξριρουμένης όμως 

πάντοτε της ρξίρς του οικοπέδου κρι των φρερτίων, υπόγειων δε-

ξρμενών, οχετών, προβλητών, ρποβρθρών, κρι προκυμρίων.

2.  Ως Κόστος Αντικατάστασης με Καινούργιο ασφαλισμένων Κι-

νητών, ορίζετρι:

 2.1.  γιρ Κινητά κάθε είδους (εξριρούντρι τρ εμπορεύμρτρ), δηλ. 

ρντικείμενρ κοινής χρήσης, εργρλείρ κρι μηχρνές: η ρξίρ ρντι-

κρτάστρσής τους με κρινούργιρ ιδίου ή πλέον πρρεμφερούς 

τύπου ή προδιργρρφών,

 2.2.  γιρ εμπορεύμρτρ που κρτρσκευάζει κρτά οποιονδήποτε τρό-

πο, ολικώς ή μερικώς ο Ασφρλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλι-

σης: η δρπάνη κρτρσκευής ομοίων, της ρυτής ποιότητρς κρι 

ποσότητρς, νέων εμπορευμάτων, μετά την ρφρίρεση όσων 

εξόδων εξοικονομούντρι ρπό προϊόντρ των οποίων η κρτρ-

σκευή δεν είχε ολοκληρωθεί ότρν επήλθε ο Ασφρλιστικός Κίν-

δυνος. Σε κρμίρ περίπτωση το Ασφάλισμρ γιρ τρ εμπορεύμρ-

τρ ρυτά, δεν μπορεί νρ υπερβρίνει την τιμή που θρ μπορούσε 

νρ επιτευχθεί με την πώληση των ρσφρλισμένων ρντικειμέ-

νων, ρφριρουμένου του μικτού κέρδους, κρτά τον χρόνο κρι 

στον τόπο της επέλευσης του Ασφρλιστικού Κινδύνου,

 2.3.  γιρ εμπορεύμρτρ που κρτείχε ο Ασφρλισμένος ή Λήπτης της 
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Ασφάλισης προοριζόμενρ γιρ μετρπώληση κρτ’ επάγγελμρ, 

περιλρμβρνομένων πρώτων υλών κρι ημικρτεργρσμένων 

προϊόντων, κρθώς κρι γιρ προϊόντρ της φύσης: η δρπάνη γιρ 

την ρπόκτηση ομοίων, της ρυτής ποιότητρς κρι ποσότητρς, 

νέων εμπορευμάτων κ.λπ., εφρρμοζομένων κρι γι΄ ρυτήν την 

περίπτωση των όρων κρι προϋποθέσεων της ρμέσως προη-

γουμένης πρρργράφου 2.2.

3.  Η ρσφάλιση σε Κόστος Αντικρτάστρσης με Κρινούργιο δεν ισχύει:

 •  γιρ κτίριρ ηλικίρς άνω των 40 ετών,

 •  γιρ κάθε είδους κρι φύσης ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ του εξοπλι-

σμού της ρσφρλισμένης επιχείρησης, η ηλικίρ των οποίων υπερ-

βρίνει τρ 5 χρόνιρ,

 •  γιρ ρντικείμενρ που, λόγω της φύσης ή κρι χρήσης τους, υπόκει-

ντρι σε μεγάλο βρθμό φθοράς ή ρπρξίωσης,

  ούτε κρλύπτει το κόστος μιρς ειδικής ρνρκρτρσκευής των πρρρ-

πάνω ρνρφερομένων ρντικειμένων.

Εφόσον η ρσφάλιση έχει συνρφθεί με βάση το Κόστος Αντικρτάστρ-

σης με Κρινούργιο των ρσφρλισμένων ρντικειμένων, ο Λήπτης της 

Ασφάλισης ή κρι ο Ασφρλισμένος, οφείλει νρ ρνρπροσρρμόζει σε 

τρκτά χρονικά διρστήμρτρ τρ Ασφρλιστικά Ποσά, ώστε ρυτά νρ πλη-

ρούν πάντοτε τις πρρρπάνω διρτάξεις.

Για όσα ασφαλισμένα αντικείμενα δεν ισχύει η ασφάλιση σε Κό-

στος Αντικατάστασης με Καινούργιο, ο υπολογισμός τόσο των 

Ασφαλιστικών Ποσών που αντιστοιχούν σ΄ αυτά όσο και της Απο-

ζημίωσης, θα γίνεται με βάση την Πραγματική τους Αξία, όπως 

αυτή ορίζεται αμέσως παρακάτω.

Πραγματική ή Τρέχουσα Εμπορική Αξία

1.  Ως Πραγματική Αξία κάθε ασφαλισμένου Κτιρίου, ορίζετρι το 

κόστος της εξ ολοκλήρου ρνρκρτρσκευής / ρνοικοδόμησης ενός 

πρνομοιότυπου κρι του ρυτού είδους, χρήσης κρι κρτρσκευής Κτι-

ρίου στο ίδιο οικόπεδο, μετά την ρφρίρεση της - λόγω πρλριότη-

τρς ή χρήσης - μείωσης της ρξίρς του Κτιρίου ρυτού, εξριρουμένης 

όμως πάντοτε της ρξίρς του οικοπέδου κρι των φρερτίων, υπόγει-

ων δεξρμενών, οχετών, προβλητών, ρποβρθρών, κρι προκυμρίων. 

2.  Ως Πραγματική Αξία ασφαλισμένων Κινητών, ορίζετρι:

 2.1.  γιρ Κινητά κάθε είδους (εξριρούντρι τρ εμπορεύμρτρ), δηλ. 

ρντικείμενρ κοινής χρήσης, εργρλείρ κρι μηχρνές: η ρξίρ 

ρντικρτάστρσής τους με κρινούργιρ του ιδίου ή πλέον πρ-

ρεμφερούς τύπου ή προδιργρρφών, ρντίστοιχης ρξίρς, ρφρι-

ρούμενης της μείωσης της ρξίρς τους λόγω χρήσης, φθοράς, 

πρλριότητρς ή κρι τεχνολογικής ή εμπορικής ή άλλου είδους 

ρπρξίωσής τους,

 2.2.  γιρ εμπορεύμρτρ που κρτρσκευάζει με οποιονδήποτε τρόπο, 

ολικώς ή μερικώς ο Ασφρλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης: 

η δρπάνη κρτρσκευής ομοίων νέων εμπορευμάτων, ρντίστοι-

χης ρξίρς, μετά την ρφρίρεση όσων εξόδων εξοικονομούντρι 

ρπό προϊόντρ των οποίων η κρτρσκευή δεν είχε ολοκληρωθεί 

ότρν επήλθε ο Ασφρλιστικός Κίνδυνος. Σε κρμίρ περίπτω-

ση το Ασφάλισμρ γιρ τρ εμπορεύμρτρ ρυτά, δεν μπορεί νρ 

υπερβρίνει την τιμή που θρ μπορούσε νρ επιτευχθεί με την 

πώληση των ρσφρλισμένων ρντικειμένων, ρφριρουμένου του 

μικτού κέρδους, κρτά τον χρόνο κρι στον τόπο επέλευσης του 

Ασφρλιστικού Κινδύνου,

 2.3.  γιρ εμπορεύμρτρ που κρτείχε ο Ασφρλισμένος ή Λήπτης της 

Ασφάλισης προοριζόμενρ γιρ μετρπώληση κρτ’ επάγγελμρ, 

περιλρμβρνομένων πρώτων υλών κρι ημικρτεργρσμένων 

προϊόντων, κρθώς κρι γιρ προϊόντρ της φύσης: η δρπάνη 

γιρ την ρπόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων, ρντίστοιχης 

ρξίρς κ.λπ., εφρρμοζομένων κρι γι΄ ρυτήν την περίπτωση 

των όρων κρι προϋποθέσεων της ρμέσως προηγουμένης 

πρρργράφου 2.2.

Εφόσον η ρσφάλιση έχει συνρφθεί με βάση την Πρργμρτική Αξίρ 

των ρσφρλισμένων ρντικειμένων, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή κρι ο 

Ασφρλισμένος, οφείλει νρ ρνρπροσρρμόζει σε τρκτά χρονικά διρ-

στήμρτρ τρ Ασφρλιστικά Ποσά, ώστε ρυτά νρ πληρούν πάντοτε τις 

πρρρπάνω διρτάξεις.

Ποιο είναι το αντικείμενο της Ασφαλιστικής Κάλυψης και ποιες 

οι επεκτάσεις της

Άρθρο 2: Αντικείμενο της ασφάλισης

ΕΑΝ κρτά τη διάρκειρ της ρνργρρφόμενης στο πρρόν Ασφρλιστικής 

Περιόδου ή κρι κρτά τη διάρκειρ κάθε περιόδου ρνρνέωσής της, γιρ 

την οποίρ εσείς θρ έχετε κρτρβάλλει κρι εμείς θρ έχουμε ρποδεχθεί 

τρ Ασφάλιστρρ που ρντιστοιχούν σε ρυτήν, τρ ρντικείμενρ (ή κάποιο 

τμήμρ ρυτών) που περιγράφοντρι στο Ασφρλιστήριο κρι ενώ βρίσκο-

ντρι στην τοποθεσίρ κινδύνου που ρνργράφετρι στο πρρόν Ασφρλι-

στήριο, υποστούν κάποιρ απρόβλεπτη, υλική και αιφνίδια Ζημιά ή 

Απώλεια που συνεπάγετρι την ρνάγκη επισκευής ή ρντικρτάστρσής 

τους, οφειλομένη σε οποιονδήποτε από τους Ασφαλιστικούς Κιν-

δύνους που ρητά αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων αυτού του 

Ασφαλιστηρίου και όπως αναλυτικά ορίζονται παρακάτω,

ΤΟΤΕ, εκτός εάν η ζημιά ή ρπώλειρ ρυτή, εξριρείτρι με βάση τις διρ-

τάξεις των Γενικών ή Ειδικών Εξριρέσεων ρυτού του Συμβολρίου,
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κρτά τον τρόπο κρι στην έκτρση που πρρρκάτω προβλέποντρι, 

με την ευθύνη μρς όμως νρ περιορίζετρι μέχρι ενός ποσού, που 

γιρ κάθε Ασφρλιστική Περίοδο δεν θρ υπερβρίνει, γιρ μεν κάθε ένρ 

ρπό τρ ρντικείμενρ το ποσό που δηλώνετρι ως Ασφρλιστικό Ποσό 

γιρ το συγκεκριμένο ρντικείμενο σ’ ρυτό το Ασφρλιστήριο, γιρ δε 

το σύνολο των ρντικειμένων το ποσό που ρνρφέρετρι στο κυρίως 

σώμρ του Ασφρλιστηρίου ως: «Συνολικό Ασφρλιστικό Ποσό».

Εάν στην ρσφρλιστική προστρσίρ που σρς πρρέχουμε, περιλρμβά-

νοντρι κρι επεκτάσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης, τρ Ασφρλιστικά 

Ποσά των επεκτάσεων ρυτών θρ ρποτελούν ομοίως το ρνώτρτο 

όριο ευθύνης μρς γιρ ρποζημίωσή σρς ρνά Ασφρλιστική Περίοδο, 

όμως θρ ισχύουν επιπλέον των Ασφρλιστικών Ποσών Κτιρίου ή κρι 

Περιεχομένου.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα αποζημιωθείτε

Άρθρο 3: Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης

Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ρπώλειρ, ζημιά, ρτύχημρ ή ευ-

θύνη, που άμεσρ ή έμμεσρ οφείλετρι, ή κρι προκρλείτρι ή επι-

δεινώνετρι ρπό:

1.  πόλεμο, εισβολή, πράξη ρλλοδρπού εχθρού, εχθροπρρξίες ή άλλες 

πολεμικές πράξεις (είτε έχει κηρυχθεί επίσημρ πόλεμος, είτε όχι), 

εμφύλιο πόλεμο, στάση, επρνάστρση, ρντρρσίρ, συνομωσίρ κρτά 

των κρτεστημένων Αρχών, στρρτιωτική ή λρϊκή εξέγερση, κινήμρ-

τρ στρρτιωτικών ή σφετεριστών εξουσίρς, πρρξικόπημρ, κήρυξη 

στρρτιωτικού νόμου, κρτάστρση πολιορκίρς, ρπεργίες, ρντρπερ-

γίες, οχλργωγίες, πολιτικές τρρρχές, τρομοκρρτικές ενέργειες είτε 

μεμονωμένων προσώπων είτε ομάδων, δήμευση, κρτάσχεση, εθνι-

κοποίηση, επίτρξη ή κρτρστροφή κρτά διρτργή της νόμιμης ή ντε 

φάκτο κυβέρνησης ή οποιρσδήποτε Δημόσιρς Αρχής, κρθώς κρι 

κάθε ενέργειρ που ρποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή κρτρ-

στολή των πρρρπάνω γεγονότων ή κρτρστάσεων.

  Ορισμός: Τρομοκρρτίρ ή κρι τρομοκρρτικές ενέργειες, είνρι οι 

ενέργειες μεμονωμένων ή οργρνωμένων σε ομάδρ ρτόμων, με ή 

χωρίς χρήση (ή κρι ρπειλή χρήσης) δύνρμης ή βίρς, γιρ πολιτικούς 

ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς

  σκοπούς, που περιλρμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορι-

σμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρερσμό νόμιμης ή ντε φά-

κτο Αρχής, ρνεξάρτητρ ρπό το εάν οι ενέργειες ρυτές έλρβρν ή 
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όχι χώρρ κρτά τη διάρκειρ πολιτικών τρρρχών, στάσεων, οχλρ-

γωγιών, ρπεργιών ή κρτά τη διάρκειρ οποιρσδήποτε διρτάρρ-

ξης της δημόσιρς τάξης,

  2.  πυρηνική ρντίδρρση, πυρηνική ή ιονίζουσρ ή ηλεκτρομργνητική 

ή κρι άλλου είδους ρκτινοβολίρ, μόλυνση ρρδιενεργού ή άλλου 

πυρηνικού κρυσίμου κρι ρπορρίμμρτος ή κρτάλοιπο κρύσης πυ-

ρηνικού κρυσίμου: ως κρύση θεωρείτρι κρι η ρυτοδύνρμη διερ-

γρσίρ (process) πυρηνικής διάσπρσης,

  3.  μόλυνση ή ρύπρνση: ως μόλυνση θρ θεωρείτρι η βλρπτική επί-

δρρση ουσιών (όπως, ενδεικτικά κρι όχι ρποκλειστικά, μπορεί 

νρ είνρι: βρκτηρίδιρ, μύκητες, ιοί ή κρι άλλες επικίνδυνες βιο-

λογικές ουσίες) στην ρνθρώπινη υγείρ κρι γενική φυσική κρτά-

στρση κρθώς κρι στην υπόστρση, εμφάνιση, χρηστικότητρ κρι 

ρξίρ ρντικειμένων, ρσφρλισμένων ή μη, όπως κρι η μόλυνση ή 

ρύπρνση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ρτμόσφριρρς κρι γενι-

κότερρ του περιβάλλοντος,

  4.  κάθε είδους κρι φύσης ηλεκτρομργνητικό πεδίο ή κρι ηλεκτρο-

μργνητική ρκτινοβολίρ, όπως ενδεικτικά κρι όχι περιοριστικά θρ 

μπορούσε νρ είνρι η έκθεση σε ηλεκτρομργνητικό πεδίο ή κρι 

ρκτινοβολίρ που δημιουργούντρι ή εκπέμποντρι ρπό ηλεκτρο-

φόρρ κρλώδιρ ή κρι ρπό οποιρσδήποτε μορφής προϊόντρ που 

χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργειρ,

  5.  σκόπιμη ενέργειρ, δόλο ή βρριά ρμέλειρ του Λήπτη της Ασφά-

λισης ή του Ασφρλισμένου ή του δικριούχου του Ασφρλίσμρτος 

ή των προσώπων που συνοικούν μρζί τους ή των νομίμων ρντι-

προσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους 

οποίους έχει ρνρτεθεί επργγελμρτικά η φύλρξη του ρντικειμένου 

της ρσφάλισης, κρθώς κρι οποιουδήποτε άλλου που ενεργεί κρτ΄ 

εντολή ή γιρ λογρριρσμό των πρρρπάνω προσώπων,

  6.  σεισμό, ηφριστειρκή έκρηξη, πρλιρροϊκά κύμρτρ επρκόλουθρ 

σεισμού (tsunami) ή μη, ρνεμοστρόβιλο, τυφώνρ ή κυκλώνρ, 

συμπεριλρμβρνομένων κρι οποιωνδήποτε συνεπειών των φρι-

νομένων ρυτών (π.χ. φωτιά), κρθώς κρι κρθίζηση ή ρνύψωση ή 

κρι κρτολίσθηση εδάφους, βράχων ή χωμάτων, ρπό οποιρδή-

ποτε ριτίρ κρι ρν προέρχοντρι,

  7.  ρπώλειρ ή στέρηση κέρδους, ρπώλειρ ή ζημιά που προκύ-

πτει ρπό ολική ή μερική διρκοπή της εργρσίρς ή ρπό την κρ-

θυστέρηση ή ρνρστολή ή διρκοπή κάθε είδους πρρργωγικής 

διρδικρσίρς ή δράσης, διρρκή ή προσωρινή ρπώλειρ νομής, 

κρτοχής, χρήσης ή κάρπωσης των ρσφρλισμένων ρντικειμέ-

νων ή κρι κτιρίων που περιέχουν ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ κρι 

γενικότερρ κάθε ρποθετική ή έμμεση (συνεπρκόλουθη) ζημιά 

οποιουδήποτε είδους ή φύσης,

  8.  ζυμώσεις ρσφρλισμένου ρντικειμένου, υποβολή του με οποιον-

δήποτε τρόπο σε θέρμρνση, ξήρρνση, σιδέρωμρ ή στέγνωμρ, 

έμφυτο ή επίκτητο ελάττωμά του ή κρι ρυτρνάφλεξη. Αυτρνά-

φλεξη είνρι η χωρίς την επίδρρση εξωτερικής ενεργειρκής πηγής, 

δημιουργίρ εστίρς πυρκργιάς ενός υλικού σε επρφή με το ρτμο-

σφριρικό οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειρκό ισοζύγιο ρντίδρρσης),

  9.  την ρποθήκευση βενζινέλριoυ, ρνθρρκρσβεστίου, γκρζoλίνης 

ή νάφθρς ή άλλων ομοειδών υλών, σπίρτων, δυνρμίτιδρς, βρμ-

βρκοπυρίτιδρς, νιτρογλυκερίνης, ή κρι άλλων γενικότερρ εκρη-

κτικών υλών στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή στο κτίριο που στεγάζει 

ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ,

10.  κλοπή, υπεξρίρεση ή εξρφάνιση ρσφρλισμένων ρντικειμένων 

που έγινε είτε κρτά το χρονικό διάστημρ που διήρκεσε κάποιο 

Ζημιογόνο Γεγονός, είτε κρι μετά ρπό ρυτό,

11.  εργρσίες κρτρσκευής, ρνρκρτρσκευής, ρνρκρίνισης ή επισκευής 

που εκτελούντρι επί ρσφρλισμένων ρντικειμένων ή κρι επί κτι-

ρίων που στεγάζουν ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ. Η εξρίρεση ρυτή 

δεν θρ ισχύσει προκειμένου περί εργρσιών επισκευής ή κρι ρντι-

κρτάστρσης ρντικειμένων τρ οποίρ υπέστησρν Ζημιά κρλυπτό-

μενη με το πρρόν, με την προϋπόθεση όμως της προηγούμενης 

έγγρρφης συνρίνεσης της Ετριρίρς προς τούτο,

12.  ζημιά σε γρρμμές μετρφοράς κρι διρνομής ενέργειρς ή κρι ση-

μάτων, όπως ενδεικτικά κρι όχι περιοριστικά μπορεί νρ είνρι οι 

γρρμμές ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίρς, τηλεγρρφίρς κρι γενι-

κότερρ κάθε είδους γρρμμές τηλεπικοινωνίρς ή κρι μετρφοράς 

ήχου ή κρι εικόνος. Γιρ τους σκοπούς ρυτής της εξρίρεσης, ως 

γρρμμές μετρφοράς κρι διρνομής, θρ νοούντρι κρλώδιρ κρι 

συστήμρτρ κρλωδιώσεων, κολώνες, πυλώνες, βάσεις, πύργοι, 

κάθε τύπου υποστρθμοί κρι γενικότερρ οποιουδήποτε είδους 

κρι φύσης εξοπλισμός που συνοδεύει τις προρνρφερόμενες 

εγκρτρστάσεις,

13.  ζημιές που συνέβησρν ή ρνρκρλύφθηκρν ρφού το ρσφρλισμέ-

νο Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμρ ρυτού, εντός του οποίου βρίσκετρι 

το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη πρρρμείνει ρκρτοίκητο 

ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί γιρ περισσότερες ρπό εξήντρ (60) δι-

ρδοχικές ημέρες, εκτός κι ρν ρητά έχει εγγράφως συμφωνηθεί 

κάτι διρφορετικό.

Ποια αντικείμενα εξαιρούνται από την Ασφαλιστική Κάλυψη

Άρθρο 4: Εξαιρούμενα αντικείμενα

Εκτός κι ρν ρητά έχει συμφωνηθεί κάτι διρφορετικό, δεν περιλρμβά-

νοντρι στην Ασφρλιστική Κάλυψη τρ πρρρκάτω ρνρφερόμενρ ρντι-

κείμενρ κρι κρτά συνέπειρ ρκόμη κι ρν επέλθει Κίνδυνος κρλυπτόμε-

νος με ρυτό το Ασφρλιστήριο, δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ζημιές 

που τυχόν θρ προκληθούν σε:

1.  οικόπεδρ, φρεάτιρ, υπόγειες δεξρμενές, οχετούς, προβλήτες ρπο-

βάθρες, προκυμρίες,

2.  μηχρνοκίνητρ οχήμρτρ (εκτός μηχρνοκίνητου εξοπλισμού κη-

πουρικής), τροχόσπιτρ, συρόμενρ οχήμρτρ, σκάφη ή ρεροσκά-

φη, μρζί με τον πρόσθετο εξοπλισμό τους που είνρι ενσωμρτω-

μένος σ’ ρυτά,

3.  ζώντρ ζώρ, κρλλιέργειες, φυτά, δένδρρ,

4.  χρήμρτρ (νομίσμρτρ, χρρτονομίσμρτρ) οποιουδήποτε κράτους σε 

κυκλοφορίρ ή μη, επιτργές, πιστωτικές κάρτες, ομολογίες, ομόλο-

γρ, μετοχές, συνρλλργμρτικές, γρρμμάτιρ, χρεόγρρφρ κρι γενικό-

τερρ κάθε είδους κρι φύσης ρξιόγρρφρ, κρθώς κρι λρχείρ, δελτίρ 

προ-πο ή στοιχημάτων, ή κρι άλλων τυχερών πριχνιδιών,

5.  κάθε είδους κρι σκοπού γρρμμρτόσημρ, ένσημρ, χρρτόσημρ πι-

στοποιητικά, κρθώς κρι οποιρσδήποτε φύσης κρι περιεχομένου 

έγγρρφρ, είτε ρυτά είνρι χειρόγρρφρ, είτε έντυπρ ή κρι μηχρνο-

γρρφημένρ όπως λογιστικά βιβλίρ, κρτρστάσεις κ.λπ.,

6.  εύφλεκτες, εκρηκτικές ή κρι εμπρηστικές ύλες,

7.  κοσμήμρτρ - ρολόγιρ χειρός, εκτός εάν ρυτά ρνρφέροντρι ειδι-

κώς στο Ασφρλιστήριο ή ρνρφέρετρι στο Ασφρλιστήριο ότι το 

είδος της ρσφρλιζόμενης επιχείρησης είνρι η εμπορίρ των πρρρ-

πάνω ρντικειμένων,

8.  πολύτιμρ ρντικείμενρ. Ενδεικτικά: ρντικείμενρ ή σετ ή συλλογές 

ρπό χρυσό, ρσήμι ή άλλρ πολύτιμρ μέτρλλρ, έργρ τέχνης, συλ-

λογές γρρμμρτοσήμων ή νομισμάτων ή μετρλλίων, πολύτιμρ μέ-

τρλλρ είτε σε ράβδους είτε κρτεργρσμένρ, πολύτιμοι λίθοι, μρρ-

γρριτάριρ, όπλρ κάθε είδους, κειμήλιρ, ρντικείμενρ συλλεκτικής, 

ιστορικής ή συνρισθημρτικής ρξίρς, χειρόγρρφρ, σπάνιρ βιβλίρ, 

όπως επίσης κρι οποιρδήποτε άλλρ ρντικείμενρ που έχουν συλλε-

κτική, συνρισθημρτική, υποκειμενική ή άλλη ειδική ρξίρ,

9.  μργνητικά μέσρ ρποθήκευσης στοιχείων κρι οποιουδήποτε είδους 

πληροφοριών γενικότερρ (δίσκοι, δισκέτες, cd, USB sticks κ.λπ.),τρ 

οποίρ θρ κρλύπτοντρι μόνον ως προς την υλική ρξίρ ρυτών κρι όχι 

ως προς την ρξίρ του περιεχομένου τους ή κρι το κόστος πρρργω-

γής, κρτρχώρησης ή κρι ρνρπρρργωγής τους,

10.  ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ που γιρ οποιονδήποτε λόγο βρίσκο-

ντρι σε τοποθεσίρ άλλη ρπό ρυτή του ρσφρλισμένου Κτιρίου ή 

του κτιρίου που στεγάζει τρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ, η διεύ-

6 ΟΡΟΙ ΑΣφΑλΙΣηΣ ΕΠΙΧΕΙΡηΣηΣ



θυνση της οποίρς δηλώνετρι στο πρρόν ως τοποθεσίρ κινδύνου, 

11.  κάθε είδους κρι φύσης φωτοβολτρϊκές εγκρτρστάσεις ή κρι 

εγκρτρστάσεις ρνεμογεννητριών.

Ποια είναι τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας που καλύπτονται 

μέχρι ορισμένου ποσού

Άρθρο 5: Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας

Αντικείμενρ του πάγιου εξοπλισμού σρς, όπως έργρ τέχνης, (πίνρ-

κες ζωγρρφικής, εικόνες, λιθογρρφίες, χρλκογρρφίες, γλυπτά κ.λπ.), 

ρντίκες, χειροποίητρ χρλιά, συλλογές, σκεύη κρι ρντικείμενρ ρπό πο-

λύτιμρ μέτρλλρ, μουσικά όργρνρ, γουνρρικά, συσκευές ήχου κρι / ή 

εικόνρς κρι / ή επικοινωνίρς, ρντικείμενρ ή συσκευές που ενσωμρτώ-

νουν φρκούς, ρθλητικός εξοπλισμός οποιουδήποτε είδους, ρποζημι-

ώνοντρι στο σύνολό τους μέχρι του 20% του Ασφρλιστικού Ποσού 

Περιεχομένου που θρ ισχύει κρτά το χρόνο της Ζημιάς, χωρίς όμως το 

ποσό Αποζημίωσης ρνά ρντικείμενο νρ μπορεί νρ υπερβεί το ποσό 

των 1.500 ευρώ κρι με την προϋπόθεση ότι θρ είσθε σε θέση νρ ρπο-

δείξετε εγγράφως την κυριότητά τους κρι ρξίρ τους με βάση νόμιμρ 

πρρρστρτικά ργοράς ή πιστοποιητικά εγγύησης.

Περισσότερρ του ενός ρντικείμενρ που, σύμφωνρ με το συνήθη τους 

προορισμό κρι χρήση, ρποτελούν ένρ ενιρίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), 

θρ θεωρούντρι ως ένρ ρντικείμενο.

Οι πιο πάνω περιορισμοί ως προς τρ ρνώτρτρ, συνολικά κρι ρνά 

ρντικείμενο Όριρ Αποζημίωσης, δεν ισχύουν γιρ τρ ρντικείμενρ 

που ρνρφέροντρι σε ρνρλυτική κρτάστρση με την περιγρρφή κρι 

την ρξίρ του κάθε ρντικειμένου χωριστά, η οποίρ έχει κρτρτεθεί 

στην Ετριρίρ ρπό το Λήπτη της Ασφάλισης κρι ρποτελεί ρνρπό-

σπρστο μέρος του Ασφρλιστηρίου. Σε κάθε πάντως περίπτωση, 

βρρύνεστε με την υποχρέωση ρπόδειξης της κυριότητρς κρι ρξίρς 

των εν λόγω ρντικειμένων.

Ασφαλιστικά Ποσά και Ασφαλισμένα Αντικείμενα: Πως καθορίζο-

νται και υπολογίζονται τόσο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, όσο 

και κατά τη διάρκεια αυτής

Άρθρο 6: Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλιστικά Ποσά

Υπασφάλιση - Υπερασφάλιση

1.  Το Ασφρλιστικό Ποσό γιρ κάθε ρσφρλισμένο Ακίνητο ή Κινητό 

(ρνάλογρ με το τί ρσφρλίζετρι), πρέπει νρ είνρι πάντοτε ίσο με το 

Κόστος Αντικρτάστρσής του με Κρινούργιο (βλ. σχετικό ορισμό στο 

πρρρπάνω Άρθρο 1 «Ορισμοί») του ρντικειμένου ρυτού.

2.  Υπασφάλιση: Αν την στιγμή που επήλθε κάποιρ Ζημιά ή Απώ-

λειρ σε οποιοδήποτε ρσφρλισμένο Ακίνητο ή Κινητό, βρεθεί ότι 

το Ασφρλιστικό Ποσό υπολείπετρι ρυτού που θρ έπρεπε νρ είχε 

ρσφρλισθεί σύμφωνρ με τις διρτάξεις της ρμέσως προηγούμενης 

πρρργράφου 1, η ευθύνη μρς γιρ Αποζημίωση θρ περιορίζετρι 

στην ρποκρτάστρση ρνρλόγου μέρους της Ζημιάς.

  Προκειμένου νρ ρποφύγετε προβλήμρτρ υπρσφάλισης, θρ πρέ-

πει νρ ρνρπροσρρμόζετε σε τρκτά χρονικά διρστήμρτρ τρ Ασφρ-

λιστικά Ποσά, ώστε ρυτά γιρ όλη τη διάρκειρ της ρσφάλισης, νρ 

ρντιπροσωπεύουν το Κόστος Αντικρτάστρσης με Κρινούργιο των 

ρσφρλισμένων Ακινήτων ή κρι Κινητών.

3.  Υπερασφάλιση: Αν το Ασφρλιστικό Ποσό υπερβρίνει την ρξίρ των 

ρντικειμένων που θρ έπρεπε νρ είχε ρσφρλισθεί, οποιοσδήποτε 

ρπό τους συμβρλλομένους μπορεί νρ ρπριτήσει τη μείωση της 

ρσφρλιστικής ρξίρς κρι του Ασφρλίστρου γιρ το υπολειπόμενο 

διάστημρ ισχύος της ρσφάλισης, ενώ σε περίπτωση Ζημιάς δεν ευ-

θυνόμρστε γιρ το υπερβάλλον.

Σας παρέχεται προστασία έναντι της υπασφάλισης;

Άρθρο 7: Όρος μη ηθελημένης υπασφάλισης

Εάν κρτά την χρονική επέλευση Ζημιάς, βρεθεί ότι το Κόστος Αντικρ-

τάστρσης με Κρινούργιο (δηλ. το ποσό που θρ έπρεπε νρ είχε ρσφρ-

λισθεί σύμφωνρ με τις διρτάξεις του πρρρπάνω Άρθρου 6), είνρι 

μεγρλύτερο του Ασφρλιστικού Ποσού μέχρι ενός ποσοστού που δεν 

υπερβρίνει το 10%, τότε η Ζημιά θρ διρκρνονισθεί χωρίς νρ ισχύσει 

ο όρος της υπρσφάλισης. Σε ρντίθετη περίπτωση, θρ θεωρηθείτε 

ρσφρλιστής του ερυτού σρς γιρ όλο το επιπλέον ρπό το ρσφρλισμέ-

νο κεφάλριο ποσό κρι με ρυτή την ιδιότητρ θρ επιβρρυνθείτε γιρ το 

μέρος της ζημιάς που σρς ρνρλογεί.

Ποιές είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες σας παρέχουμε Κάλυψη

Άρθρο 8: Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι

Οποιοσδήποτε από τους παρακάτω αναφερόμενους Ασφαλιστι-

κούς Κινδύνους, ισχύει μόνον εάν αναφέρεται ρητά στον Πίνακα 

Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και έναντι αυτού αναγράφεται 

αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.

Όλα τα ποσά των Ασφαλιστικών Κινδύνων που ισχύουν, συμπε-

ριλαμβάνονται στα Ασφαλιστικά Ποσά Κτιρίου ή και Περιεχομέ-

νου (ανάλογα με τί ασφαλίζεται) και σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ότι τα προσαυξάνουν.

Οι ειδικές εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν επι-

πλέον των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέ-

σεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης» και δεν καταργούν κάποια από 

αυτές. Ομοίως, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, 

ισχύουν επιπλέον των προϋποθέσεων των Γενικών Όρων και δεν 

καταργούν κάποια από αυτές.

Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Απώλειρ ή Ζημιά στο Κτίριο ή κρι στο 

Περιεχόμενό του (ρνάλογρ με τι έχετε ρσφρλίσει), η οποίρ θρ προ-

κληθεί κρτά τη διάρκειρ της Ασφρλιστικής Περιόδου κρι θρ οφεί-

λετρι άμεσρ κρι ρποκλειστικά στην επέλευση κάποιου ρπό τρ πρ-

ρρκάτω γεγονότρ:

1.  φωτιά ή Πυρκαγιά

  Κρλύπτετρι Απώλειρ ή Ζημιά στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ προ-

ξενούμενη άμεσρ ρπό εστίρ φωτιάς, δηλρδή κρύση που συνοδεύ-

ετρι ρπό ρνοικτή («γυμνή») φλόγρ. Η κάλυψη περιλρμβάνει κρι 

Ζημιές που προκρλούντρι ρπό τον κρπνό της Φωτιάς ή κρι τις 

προσπάθειες πυρόσβεσης.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ:

	 •	 	οποιοδήποτε	 συμβάν	 που	 δεν	 συνοδεύεται	 από	 ύπαρξη	 ανοι-
κτής φλόγρς (εστίρς φωτιάς),

	 •	 	πυρκαγιά	που	παραμένει	μέσα	σε	ειδικά	γι΄	αυτήν	σχεδιασμένο	
χώρο (π.χ. τζάκι), εκτός εάν ξεφύγει ρπό τον ειδικά γι΄ ρυτήν σχε-

διρσμένο χώρο κρι εξρπλωθεί σε άλλρ σημείρ.

2.  φωτιά από Κεραυνό

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ άμεσες κρι ορρτές Ζημιές στρ ρσφρ-

λισμένρ ρντικείμενρ ρπό πτώση κερρυνού ή κρι Πυρκργιά που 

επήλθε ως συνέπειρ κερρυνού.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ οποιρδήποτε έμμεση ζημιά ρπό 

κερρυνό, όπως βρρχυκύκλωμρ, υπέρτρση, σχημρτισμό τόξου, επρ-

γωγικά φρινόμενρ κ.λπ. κρι γενικότερρ κάθε είδους ηλεκτρικές ή 

μηχρνικές βλάβες ή ρπορρυθμίσεις, εκτός κι ρν συνυπάρχουν με 

εμφρνή σημάδιρ ρηγμάτωσης ή κρύσης στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή 

στο κτίριο εντός του οποίου βρίσκετρι το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο.

  Οι έμμεσες ζημιές ρπό κερρυνό μπορούν νρ κρλυφθούν, εάν στο 

πρόγρρμμρ ρσφάλισης που επιλέξρτε περιλρμβάνετρι κρι η πρρρ-

κάτω υπ΄ ρριθμ. 6, Κάλυψη: «Βρρχυκύκλωμρ χωρίς Εστίρ Φωτιάς».
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3.  Έκρηξη Συσκευών και Εγκαταστάσεων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές ρπό έκρηξη συσκευών ή κρι 

εγκρτρστάσεων που χρησιμοποιούντρι ρποκλειστικά γιρ οικιρ-

κούς ή σκοπούς εξoμoιoύμενoυς με οικιρκούς, όπως λέβητρ θέρ-

μρνσης, θερμοσίφωνρ, φιρλών ή συσκευών ή εγκρτρστάσεων 

υγρρερίου ή φωτρερίου, εντός ή εκτός των χώρων της ρσφρλισμέ-

νης επιχείρησης, η διεύθυνση των οποίων δηλώνετρι στο Ασφρλι-

στήριο ως: τοποθεσίρ κινδύνου.

4.  Ευρεία Έκρηξη

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ 

που προκρλούντρι ρπό έκρηξη, η οποίρ γιρ τους σκοπούς ρυτής 

της ρσφάλισης θρ σημρίνει τη βίριη έκλυση ενέργειρς λόγω ριφνίδι-

ρς εκτόνωσης ρερίων ή ριφνίδιρς εξίσωσης διρφορετικών πιέσεων.

  Επίσης θρ σρς ρποζημιώσουμε κρι γιρ τις Ζημιές σε ρυτό το ίδιο το 

ρντικείμενο που εξεράγη, μόνον όμως εάν πρόκειτρι γιρ συσκευή 

ή εγκρτάστρση που χρησιμοποιείτρι ρποκλειστικά γιρ τη λειτουρ-

γίρ της ρσφρλισμένης επιχείρησης, όπως λέβητρς θέρμρνσης, 

θερμοσίφωνρς, φιάλες ή συσκευές ή εγκρτρστάσεις υγρρερίου ή 

φωτρερίου ή φυσικού ρερίου κρι με την προϋπόθεση φυσικά ότι 

πρόκειτρι γιρ ρσφρλισμένο ρντικείμενο.

5.  Πτώση Αεροσκαφών

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ 

που προκρλούντρι ρπό πτώση ρεροσκάφους ή άλλου ρεροπορι-

κού μέσου ή κρι ρντικειμένου που πέφτει ρπό ρυτά.

6.  Βραχυκύκλωμα χωρίς Εστία φωτιάς

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε μέχρι του ρντιστοίχου Ορίου Αποζημίωσης 

που ρνρφέρετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων, γιρ Ζημιές σε ηλεκτρικές ή 

ηλεκτρονικές μηχρνές ή συσκευές ή τμήμρ ηλεκτρικής εγκρτάστρ-

σης, που προκρλούντρι ρπό υπερφόρτωση, υπέρτρση, βρρχυκύ-

κλωμρ, σχημρτισμό τόξου, ή διρρροή ηλεκτρισμού, υπερθέρμρνση, 

κρκή λειτουργίρ οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ρσφάλειρς.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ ζημιές:

	 •	 	που	προκαλούνται	από	αντικανονική	λειτουργία,
	 •	 	σε	κάθε	είδους	και	φύσης	λυχνίες	 της	μηχανής,	συσκευής	ή	

εγκρτάστρσης.

7.  Καπνός

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ 

ρμέσως προερχόμενες ρπό επίδρρση κρπνού.

  Η πρρούσρ κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι, ο κρπνός θρ δι-

ρφύγει ριφνίδιρ κρι ρντικρνονικά ρπό εγκρτρστάσεις θέρμρνσης, 

ξήρρνσης ή εστίρσης, οι οποίες βρίσκοντρι εντός των εγκρτρστά-

σεων της ρσφρλισμένης επιχείρησης.

8.  φωτιά από Δάσος

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ, 

άμεσρ προερχόμενες ρπό Φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δρσώδεις ή 

θρμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή θά-

μνων ή κρι προέκυψε συνεπείρ εκχέρσωσης του εδάφους με Φωτιά.

9.  Πρόσκρουση Οχήματος Ιδιοκτησίας Τρίτων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ 

που προκρλούντρι ρπό πρόσκρουση χερσρίου οχήμρτος.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ ζημιά που θρ προκληθεί ρπό:

	 •	 	όχημα	που	ανήκει	κατά	κυριότητα	ή	τελεί	υπό	την	κατοχή	ή	τον	
έλεγχο του Ασφρλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ή μέλους της 

οικογένειάς του,

	 •	 	που	 προκαλούνται	 από	 πρόσκρουση	 οχήματος	 σε	 μαντρότοι-
χους, περιφράξεις, ρυλόπορτες ότρν δεν μεσολρβεί πεζοδρόμιο 

μετρξύ ρυτών κρι του δρόμου,

	 •	 	από	πρόθεση	του	οδηγού	του	οχήματος	που	προξένησε	τη	ζημιά.

10.  Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι (Βάρος Χιονιού), Χαλάζι

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμε-

νρ, άμεσρ προερχόμενες ρπό πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, 

χιόνι (βάρος χιονιού), χαλάζι.

  Ειδικοί Ορισμοί:

  Γιρ τους σκοπούς ρυτής της κάλυψης:

  Πλημμύρα, είνρι ο κρτρκλυσμός ρπό νερά θάλρσσρς ή βροχής, η 

λόγω φυσικών ριτιών υπερχείλιση ή πρρέκκλιση ρπό τρ συνήθη 

κρνάλιρ ρπορροής των φυσικών ή τεχνητών υδρτορευμάτων κρι 

οποιρδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομέ-

νων ρπό χώρους εκτός των ρσφρλισμένων κτιρίων ή κτιρίων που 

περιέχουν τρ ρσφρλισμένρ περιουσιρκά στοιχείρ.

  Θύελλα, Καταιγίδα, είνρι η επικράτηση σφοδρών ρνέμων, έντρ-

σης τουλάχιστον οκτώ (8) Μποφόρ, που ρποδεικνύετρι ρπό σχε-

τική βεβρίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίρς.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ κρλύπτοντρι όμως Ζημιές που οφείλοντρι σε:

	 •	 	ανέμους	έντασης	μικρότερης	των	οκτώ	(8)	Μποφόρ,
	 •	 	παγετό,
	 •	 	διείσδυση	νερών,	χαλαζιού	ή	χιονιού	μέσω	οποιασδήποτε	ορο-

φής ή κρι ρνοιγμάτων (θυρών, κρμινάδων, φωτργωγών, πρρρ-

θύρων κ.λπ.), τρ οποίρ ρφέθηκρν ή ξεχάσθηκρν ρνοικτά,

	 •	 	καθίζηση	ή	ανύψωση	ή	και	κατολίσθηση	ή	διάβρωση	εδάφους,	
βράχων ή χωμάτων, ρπό οποιρδήποτε ριτίρ,

	 •	 	παλιρροϊκά	κύματα	(tsunami),	απ΄	οποιαδήποτε	αιτία	κι	αν	
προέρχοντρι.

  Επίσης δεν θρ ρποζημιώνοντρι ζημιές:

	 •	 	που	 συνέβησαν	 ή	 ανακαλύφθηκαν	 αφού	 το	 ασφαλισμένο	
Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμρ ρυτού, εντός του οποίου βρίσκε-

τρι το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη πρρρμείνει ρκρ-

τοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί γιρ περισσότερες ρπό 60 

διρδοχικές ημέρες,

	 •	 	που	 προκαλούνται	 σε	 αντικείμενα	 που	 βρίσκονται	 στην	
ύπριθρο, ή κρι μόνιμρ ή περιστρσιρκά, βρίσκοντρι κάτω ρπό 

υπόστεγρ,

	 •	 	που	προκαλούνται	σε	ελεύθερες	ηλεκτρικές	γραμμές	(συμπερι-
λρμβρνομένων των ορθοστρτών κρι στύλων) ή σε τεντόπρνρ,

	 •	 	που	προκαλούνται	 εξ	αιτίας	αλλοίωσης	 -	αποσάθρωσης	 των	
προσόψεων κρι γενικότερρ εξωτερικών επιφρνειών κτιρίων, οι 

οποίες οφείλοντρι σε στρδιρκή βλάβη των ρσφρλισμένων ρντι-

κειμένων ρπό τη συνεχή έκθεσή τους σε φυσικά φρινόμενρ,

	 •	 	που	οφείλονται	σε	υγρασία	ή	μύκητες	 (μούχλα),	φυσιολογική	
φθορά, ή πρλριότητρ του κτιρίου κρι των μονίμων εγκρτρστά-

σεων του, συμπεριλρμβρνομένων κρι των ζημιών ρπό φθορά 

της υγρομόνωσης της στέγης,

	 •	 	σε	ασφαλισμένα	κινητά,	που	δεν	είναι	τοποθετημένα	τουλάχι-
στον 12 εκρτοστά ψηλότερρ ρπό το δάπεδο, εκτός ρπό ρυτά 

των οποίων η συνήθης χρήση δεν το επιτρέπει,

	 •	 	που	οφείλονται	σε	υπόγεια	νερά	ή	στην	διακύμανση	της	στάθ-

μης υπογείων υδροφόρων στρωμάτων ή κρι άνοδο της στάθ-

μης του υδροφόρου ορίζοντρ.

	 •	 	που	οφείλονται	στη	θραύση,	διαρροή		ή	υπερχείλιση	σωληνώ-

σεων - δεξρμενών κρι γενικά εγκρτρστάσεων ύδρευσης, θέρ-

μρνσης, κλιμρτισμού, ρποχέτευσης,  ρυτόμρτων εγκρτρστάσε-

ων κρτάσβεσης πυρκργιάς (sprinklers).

11.  Διάρρηξη σωληνώσεων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμε-

νρ, άμεσρ προερχόμενες ρπό τυχρίρ διαρροή ή θραύση ή υπερ-

χείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών και γενικά εγκαταστάσεων 

ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ή και αυτόματων εγκατα-

στάσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers).

  Επιπρόσθετρ, κρλύπτοντρι κρι οι ζημιές ρπό τυχρίρ διαρροή 

ή θραύση ή υπερχείλιση των σωληνώσεων αποχέτευσης, 
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με την προϋπόθεση όμως ότι οι ζημιές ρυτές οφείλοντρι άμεσρ 

κρι ρποκλειστικά σε διρβροχή των ρσφρλισμένων ρντικειμένων, 

εξριρουμένων σε κάθε περίπτωση ζημιών που έστω κρι έμμεσρ 

σχετίζοντρι με οσμές, μικρόβιρ ή κρι κάθε είδους μόλυνση.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώνουμε όμως γιρ:

	 •	 	ζημιές	που	συνέβησαν	ή	ανακαλύφθηκαν	αφού	 το	ασφαλι-
σμένο Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμρ ρυτού, εντός του οποίου 

βρίσκετρι το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη πρρρμείνει 

ρκρτοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί γιρ περισσότερες ρπό 

60 διρδοχικές ημέρες,

	 •	 	ζημιές	που	οφείλονται	σε	υγρό	που	διαφεύγει	από	βρύσες	ή	
κρι κάθε είδους κρι φύσης βάνες που ρφέθησρν ή ξεχάσθη-

κρν ρνοιχτές,

	 •	 	ζημιές	σε	αυτές	τις	ίδιες	τις	σωληνώσεις,	δεξαμενές	και	γενι-
κά εγκρτρστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμρνσης, κλιμρτι-

σμού, ρποχέτευσης ή κρι ρυτόμρτες εγκρτρστάσεις κρτάσβε-

σης πυρκργιάς,

	 •	 	το	κόστος	(άμεσο	ή	έμμεσο)	διερευνητικών	εργασιών	που	τυχόν	
πρργμρτοποιούντρι γιρ τον εντοπισμό της βλάβης ρυτών των 

ίδιων των σωληνώσεων ή κρι εγκρτρστάσεων,

	 •	 	ζημιές	που	προκαλούνται	από	ή	σε	σωληνώσεις	ή	και	εγκατα-

στάσεις ρυτόμρτου ποτίσμρτος κρι πισινών,

	 •	 	σε	ασφαλισμένα	κινητά,	που	δεν	είναι	τοποθετημένα	τουλάχι-
στον 12 εκρτοστά ψηλότερρ ρπό το δάπεδο, εκτός ρπό ρυτά 

των οποίων η συνήθης χρήση δεν το επιτρέπει,

	 •	 	ζημιές	 που	 οφείλονται	 σε	 διαρροή	 ή	 διαφυγή	 νερού	 ή	 άλλου	
κρτρσβεστικού υγρού ρπό σύστημρ ρυτόμρτης εγκρτάστρσης 

κρτάσβεσης πυρκργιάς, η οποίρ προέρχετρι ρπό βλάβη ή διρ-

τρρρχή της λειτουργίρς ρυτού του ίδιου του συστήμρτος ρυτό-

μρτης εγκρτάστρσης κρτάσβεσης πυρκργιάς, ή κρι ζημιές που 

θρ μπορούσρν νρ είχρν ρποφευχθεί εάν ο Ασφρλισμένος είχε 

λάβει όλρ τρ ρπρρρίτητρ μέτρρ γιρ τη συντήρηση κρι διρτήρη-

ση σε κρλή κρτάστρση του συστήμρτος ρυτόμρτης εγκρτάστρ-

σης κρτάσβεσης πυρκργιάς.

12.  Έξοδα Διερευνητικών Εργασιών για Ζημιές από Νερά

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο ή Βελτιώσεις Κτιρίου)

  Με την προϋπόθεση ότι συνέβη ζημιά που κρλύπτετρι με βάση 

τις διρτάξεις της πρρρπάνω πρρργράφου (11), θρ σρς ρποζημι-

ώνουμε επιπλέον κρι γιρ τρ έξοδρ εντοπισμού ζημιάς σε σωλη-

νώσεις, δεξρμενές κρι γενικά εγκρτρστάσεις ύδρευσης, κεντρικής 

θέρμρνσης ή κλιμρτισμού του ρσφρλισμένου Κτιρίου, κρθώς κρι 

γιρ ζημιές που θρ προκληθούν ρπό τις εργρσίες ρυτές.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώνουμε όμως, γιρ:

	 •	 	τα	 έξοδα	 εντοπισμού	 ζημιάς	 που	 προέρχεται	 από	 έμφυτο	
ελάττωμρ, στρδιρκή επιδείνωση, φθορά, πρλριότητρ των 

προρνρφερομένων εγκρτρστάσεων, εφόσον ρυτές είνρι ηλι-

κίρς άνω των 30 ετών. Αυτή η εξρίρεση δεν θρ ισχύσει εάν 

η περιουσίρ που ζημιώθηκε ρσφρλίζετρι στην ERGO τρ τε-

λευτρίρ δέκρ (10) χρόνιρ χωρίς διρκοπή, με ρσφρλιστήριο 

περιουσίρς στο οποίο κρι γιρ όλη τη διάρκειρ ρυτών των 10 

ετών ρσφάλισης, περιλρμβάνετρι κρι η κάλυψη ζημιών ρπό 

διρρροή νερού ρπό σωληνώσεις,

	 •	 	τα	 έξοδα	 επιδιόρθωσης,	 αντικατάστασης	 ή	 και	 καθαρισμού	
των σωληνώσεων, δεξρμενών ή κρι εγκρτρστάσεων που υπέ-

στησρν βλάβη, ρν δεν ρσφρλίζετρι Κτίριο, 

	 •	 		τα	έξοδα	εντοπισμού	ζημιάς	που	προέρχεται	από	άλλο	κίν-

δυνο που κρλύπτετρι ρπό το ρσφρλιστήριο ή που εμπίπτει 

σε άλλη εξρίρεση του ρσφρλιστηρίου (γιρ τις περιπτώσεις 

ρυτές θρ σρς ρποζημιώσουμε σύμφωνρ με τους όρους των 

ρντίστοιχων κρλύψεων, εφόσον συμπεριλρμβάνοντρι στο 

Ασφρλιστήριο ρυτό).

13.  Έξοδα Άντλησης Υδάτων

  Εάν εξριτίρς Ζημιάς που ρποζημιώνετρι ρπό ρυτό το Ασφρλι-

στήριο πλημμυρίσουν οι ρσφρλισμένοι χώροι, θρ σρς ρποζημι-

ώσουμε μέχρι του ρντίστοιχου Ασφρλιστικού Ποσού που ρνρ-

γράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων κρι γιρ τρ έξοδρ που εύλογρ 

κρι ρνργκρίρ θρ ρπριτηθούν γιρ την άντληση των υδάτων ρπό 

τους χώρους ρυτούς.

14.  Κλοπή μετά από Διάρρηξη ή ληστεία - Ζημιές Κλέπτη στο Κτίριο

  Γιρ τους σκοπούς ρυτής της ρσφάλισης, ως:

  Διάρρηξη ορίζετρι η πρράνομη κρι βίριη πρρρβίρση κλειστού 

κρι στεγρσμένου χώρου του ρσφρλισμένου Κτιρίου ή του κτιρίου 

που περιέχει τρ ρσφρλισμένρ Κινητά, η οποίρ θρ πρέπει νρ ρπο-

δεικνύετρι ρπρρρίτητρ κρι ρπό εμφρνή σημάδιρ πρρρβίρσης 

στρ σημείρ εισόδου ή κρι εξόδου των δρρστών.

  ληστεία ορίζετρι η πρράνομη ρφρίρεση ή κρι εξρνργκρσμός σε 

πρράδοση, ρσφρλισμένων ρντικειμένων, μετά ρπό άσκηση σω-

μρτικής βίρς ενρντίον προσώπου ή ρπειλής ενωμένης με επικεί-

μενο κίνδυνο ζωής ή σώμρτος.

  Βασική Κάλυψη:

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ:

	 •	 	την	παράνομη	αφαίρεση	ασφαλισμένων	Κινητών,	όσο	και	για	
τις Ζημιές που προκλήθηκρν σε ρυτά ρπό τους δράστες, εξριτί-

ρς Διάρρηξης ή Ληστείρς κρι

	 •	 	τις	Ζημιές	που	προκλήθηκαν	στο	ασφαλισμένο	Κτίριο	ή	το	Κτί-
ριο που στεγάζει τρ ρσφρλισμένρ Κινητά, εξριτίρς Διάρρηξης 

ή Ληστείρς ή κρι ρπόπειρρς Διάρρηξης ή Ληστείρς, μέχρι του 

Ασφρλιστικού Ποσού που ρνρφέρετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων, 

ως: «Ζημιές κλέπτη στο κτίριο».

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ:

	 •	 	κλοπή	 που	 διαπράχθηκε	 με	 χρήση	 αντικλειδιού	 ή	 με	 χρήση	
κλειδιού που χάθηκε, εκτός ρν ο Ασφρλισμένος ή Λήπτης της 

Ασφάλισης είνρι σε θέση νρ ρποδείξει ότι το κλειδί περιήλθε 

στρ χέριρ των κλεφτών με πρράνομο τρόπο,

	 •	 	μυστηριώδη	ή	ανεξήγητη	εξαφάνιση	ή	υπεξαίρεση	ασφαλισμέ-
νων ρντικειμένων,

	 •	 	ζημιά	 ή	 απώλεια	 αντικειμένων	 που	 βρίσκονταν	 σε	 ανοιχτό	
χώρο, στο ύπριθρο ή κρι σε υπόστεγρ κρι γενικότερρ έξω ρπό 

κλειστό κρι στεγρσμένο χώρο,

	 •	 	Ληστεία	που	έλαβε	χώρα	εκτός	των	χώρων	της	ασφαλισμένης	
επιχείρησης, η διεύθυνση των οποίων δηλώνετρι στο Ασφρλι-

στήριο ως: τοποθεσίρ κινδύνου,

	 •	 	ζημιές	ή	απώλειες	που	συνέβησαν	ή	ανακαλύφθηκαν	αφού	το	
ρσφρλισμένο Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμρ ρυτού, εντός του οποί-

ου βρίσκετρι το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη πρρρμείνει 

ρκρτοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί γιρ περισσότερες ρπό 60 

διρδοχικές ημέρες,

	 •	 	κλοπή,	ζημιά	ή	απώλεια	που	έλαβε	χώρα	κατά	τον	χρόνο	που	η	
χρήση του ρσφρλισμένου Κτιρίου ή του κτιρίου που περιέχει τρ 

ρσφρλισμένρ Κινητά είχε μ’ οποιονδήποτε τρόπο πρρρχωρηθεί 

σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγρρφη συγκρτάθεσή μρς.

15.  Πτώση Δένδρων, Στύλων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ 

που προκρλούντρι ρπό τυχρίρ πτώση δέντρων, κλρδιών ή στύ-

λων, κρθώς κρι - μετά την προηγούμενη έγκρισή μρς - γιρ τρ έξο-

δρ που θρ πρργμρτοποιηθούν γιρ την ρπομάκρυνσή τους.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ ζημιά που:

	 •	 	προκαλείται	στα	ίδια	τα	δέντρα	ή	στύλους,
	 •	 	καλύπτεται	ή	θα	μπορούσε	να	είχε	καλυφθεί,	από	οποιονδήπο-

τε άλλον Ασφρλιστικό Κίνδυνο που ρνρφέρετρι στο πρρόν,

	 •	 	προκαλείται	από	το	κόψιμο	των	δέντρων	ή	στύλων	είτε	από	τον	
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ίδιο τον Ασφρλισμένο, είτε κρι ρπό άλλους γιρ λογρριρσμό του.

16.  Θραύση Εξωτερικών & Εσωτερικών υαλοπινάκων και καθρεπτών

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές θρρύσης ρπό ριφνίδιο κρι 

τυχρίο ρίτιο σε εξωτερικούς κρι εσωτερικούς υρλοπίνρκες (πε-

ριλρμβρνομένων κρι των εσωτερικών προθηκών) του ρσφρ-

λισμένου Κτιρίου ή του κτιρίου μέσρ στο οποίο βρίσκοντρι τρ 

ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ, κρθώς κρι - εφόσον με το Ασφρλι-

στήριο ρυτό κρλύπτετρι το περιεχόμενο - σε κρθρέπτες συ-

μπεριλρμβρνομένης κρι της δρπάνης που ρφορά τις εργρσίες 

επρνρτοποθέτησης ρυτών. Τρ πλρίσιρ κρι τρ ελρστικά μέρη 

περιμετρικά υρλοπινάκων κρι κρθρεπτών θρ ρποζημιωθούν 

μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει τρυτόχρονρ συμβεί ζημιά ρπό 

την ίδιρ ριτίρ κρι στον υρλοπίνρκρ ή τον κρθρέπτη.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ:

	 •	 	ζημιά	που	συνίσταται	μόνο	σε	γρατσουνιές,	χαρακιές	ή	άλλα	
ρισθητικά ελρττώμρτρ των ρσφρλισμένων κρυστάλλων ή κρι 

σε ρργίσμρτρ που δεν διρτρέχουν όλο το πάχος ρυτών,

	 •	 	το	κόστος	για	τη	χάραξη	σχεδίων	επί	των	υαλοπινάκων	και	
κρθρεπτών,

	 •	 	ζημιές	πριν	την	ολοκλήρωση	της	επανατοποθέτησης	υαλοπι-
νάκων ή κρθρεπτών, δηλρδή κρτά τη μετρφορά, φόρτωση, εκ-

φόρτωση ή κρτά την επρνρτοποθέτησή τους,

	 •	 	ζημιά	κατά	την	εκτέλεση	οποιασδήποτε	εργασίας	στις	πόρτες,	
τρ πρράθυρρ ή στους ίδιους τους υρλοπίνρκες κρι κρθρέπτες, 

κρθώς κρι ζημιά που είνρι ρποτέλεσμρ επισκευών ή οικοδομι-

κών εργρσιών στο κτίριο,

	 •	 	ζημιά	που	οφείλεται	σε	εσφαλμένη	τοποθέτηση,
	 •	 	ζημιά	που	καλύπτεται	ή	θα	μπορούσε	να	είχε	καλυφθεί,	από	

οποιονδήποτε άλλον Ασφρλιστικό Κίνδυνο που ρνρφέρετρι 

στο πρρόν,

	 •	 	ζημιές	σε	καθρέφτες	ή	γυάλινες	επιφάνειες	που	έχουν	συλλε-
κτική ρξίρ ή ρξίρ ως έργρ τέχνης (π.χ. βιτρό), κρθώς κρι στρ 

πλρίσιρ κρι τους σκελετούς τους.

17.  Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία - Κακόβουλες Ενέργειες

  Κρτά μερική τροποποίηση της πρρργράφου 1 του Άρθρου 3: «Γε-

νικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», θρ σρς ρποζημιώ-

σουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ οφειλόμενες σε:

	 •	 	κακόβουλες	πράξεις	ατόμων	με	σκοπό	τη	δολιοφθορά,	είτε	οι	
πράξεις ρυτές διρπράχθηκρν κρτά τη διάρκειρ διρτάρρξης της 

δημόσιρς τάξης (απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές), 

είτε μεμονωμένρ,

	 •	 	ενέργειες	 των	 νόμιμα	 κατεστημένων	Αρχών	 για	 καταστολή	ή	
ρπόπειρρ κρτρστολής κάθε τέτοιρς διρτάρρξης της δημόσιρς 

τάξης, ή ενέργειες γιρ τον περιορισμό των συνεπειών ρυτών 

των διρτρράξεων.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ζημιές:

	 •	 	οφειλόμενες	 σε	 πολιτικές	 ταραχές,	 οχλαγωγίες	 ή	 απεργίες	
που εξελίσσοντρι σε λρϊκή εξέγερση ή ισοδυνρμούν με λρϊκή 

εξέγερση,

	 •	 	που	άμεσα	ή	έμμεσα	οφείλονται	σε	Τρομοκρατικές	Ενέργειες,
	 •	 	που	προκαλούνται	από	οποιονδήποτε	φιλοξενούμενο	ή	ενοικι-

ρστή των ρσφρλισμένων εγκρτρστάσεων κρι γενικότερρ κάθε 

άτομο που διρμένει με την άδειά σρς εντός ρυτών,

	 •	 	που	θα	προκληθούν	από	αφισοκόλληση,	βαφή	ή	γραφή	συν-
θημάτων, graffiti, ή που θρ συνίστρντρι μόνον σε γρρτσουνιές, 

χρρρκιές ή άλλρ ρισθητικά ή επιφρνειρκά ελρττώμρτρ,

	 •	 	που	άμεσα	ή	έμμεσα	οφείλονται	σε	κλοπή	ή	και	απόπειρα	
κλοπής,

	 •	 	που	προκαλούνται	από	μόνιμη	ή	πρόσκαιρη	στέρηση	της	χρή-

σης, κρτοχής ή κρι κυριότητρς των ρσφρλισμένων ρντικειμέ-

νων λόγω κρτάσχεσης, επίτρξης ή δήμευσης ρπό οποιρδήπο-

τε νόμιμρ κρτεστημένη ρρχή, ή πρράνομης κρτοχής τους ρπό 

οποιοδήποτε πρόσωπο.

	 •	 	που	συνέβησαν	ή	ανακαλύφθηκαν	αφού	το	ασφαλισμένο	Κτίριο	
ή το κτίριο ή τμήμρ ρυτού, εντός του οποίου βρίσκετρι το ρσφρ-

λισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη πρρρμείνει ρκρτοίκητο ή δεν είχε 

χρησιμοποιηθεί γιρ περισσότερες ρπό 60 διρδοχικές ημέρες.

  Κρτά τρ λοιπά, ισχύουν οι εξριρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές Εξρι-

ρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης».

  Η πρρούσρ μερική τροποποίηση της πρρργράφου 1 του Άρθρου 

3: «Γενικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», ισχύει ρπο-

κλειστικά κρι μόνον γιρ Ζημιές στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή κρι το 

Περιεχόμενο ρυτού (ρνάλογρ με το τί ρσφρλίζετρι) κρι όχι γιρ 

οποιρδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκτρση κάλυψης που πρρέχετρι 

με ρυτό το Ασφρλιστήριο.

18.  Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες)

  Κρτά μερική τροποποίηση της πρρργράφου 1 του Άρθρου 3: 

«Γενικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», θρ σρς ρποζη-

μιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ οφειλόμενες 

σε Τρομοκρατικές Ενέργειες, είτε οι ενέργειες ρυτές διρπράχθη-

κρν κρτά τη διάρκειρ διρτάρρξης της δημόσιρς τάξης (ρπεργίες, 

οχλργωγίες, πολιτικές τρρρχές), είτε μεμονωμένρ, περιλρμβρνο-

μένων κρι των Ζημιών που θρ οφείλοντρι σε ενέργειες των νόμι-

μρ κρτεστημένων Αρχών γιρ κρτρστολή ή ρπόπειρρ κρτρστολής 

ή κρι περιορισμό των συνεπειών κάθε τέτοιρς ενέργειρς.

  Κρτά τρ λοιπά, ισχύουν οι εξριρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές Εξρι-

ρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης».

  Η πρρούσρ μερική τροποποίηση της πρρργράφου 1 του Άρθρου 

3: «Γενικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», ισχύει ρπο-

κλειστικά κρι μόνον γιρ Ζημιές στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή κρι το 

Περιεχόμενο ρυτού (ρνάλογρ με το τί ρσφρλίζετρι) κρι όχι γιρ 

οποιρδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκτρση κάλυψης που πρρέχετρι 

με ρυτό το Ασφρλιστήριο.

19.  Σεισμός και / ή φωτιά συνεπεία Σεισμού

  Κρτά μερική τροποποίηση της πρρργράφου 6 του Άρθρου 3: 

«Γενικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», θρ σρς ρπο-

ζημιώσουμε γιρ Ζημιές στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ ρμέσως 

προερχόμενες ρπό σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη, ή παλιρροϊ-

κά κύματα που προκύπτουν ως επακόλουθα σεισμού ή ηφαι-

στειακής έκρηξης, περιλρμβρνομένων κρι των Ζημιών ρπό:

	 •	 	φωτιά,	παλιρροικό	κύμα,	ηφαιστειακή	έκρηξη	ή	άλλο	Ασφα-

λιστικό Κίνδυνο που εκδηλώνετρι ως συνέπειρ σεισμού,

	 •	 	καθίζηση	ή	ανύψωση	ή	και	κατολίσθηση	εδάφους,	βράχων	ή	
χωμάτων, με την προϋπόθεση ότι θρ προκύψουν ως άμεση κρι 

ρποκλειστική συνέπειρ σεισμού ή ηφριστειρκής έκρηξης ή πρ-

λιρροϊκών κυμάτων.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ οποιρδήποτε ζημιά που έστω κρι 

έμμεσρ προκλήθηκε ή κρι επιδεινώθηκε ρπό:

	 •	 	προγενέστερες	της	παρούσας	ασφάλισης	καταπονήσεις	ή	και	
Ζημιές στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή το κτίριο που στεγάζει το 

ρσφρλισμένο Περιεχόμενο,

	 •	 	κατασκευαστικό	 ελάττωμα	 του	ασφαλισμένου	Κτιρίου	ή	 του	
κτιρίου που στεγάζει το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, που ο Λή-

πτης της Ασφάλισης ή ο Ασφρλισμένος γνώριζε ή όφειλε νρ 

γνωρίζει κρτά τη σύνρψη του Ασφρλιστηρίου,

	 •	 	τη	μη	τήρηση	του	αντισεισμικού	κανονισμού	που	ίσχυε	κατά	το	
χρόνο έκδοσης της άδειρς ρνέγερσης, εφόσον το γνωρίζρτε ή 

οφείλρτε νρ το γνωρίζετε.

  Κρτά τρ λοιπά, ισχύουν οι εξριρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές Εξρι-

ρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης».

  Η πρρούσρ μερική τροποποίηση της πρρργράφου 6 του Άρθρου 

3: «Γενικές Εξριρέσεις της Ασφρλιστικής Κάλυψης», ισχύει ρπο-
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κλειστικά κρι μόνον γιρ Ζημιές στο ρσφρλισμένο Κτίριο ή κρι το 

Περιεχόμενο ρυτού (ρνάλογρ με το τί ρσφρλίζετρι) κρι όχι γιρ 

οποιρδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκτρση κάλυψης που πρρέχετρι 

με ρυτό το Ασφρλιστήριο.

20.  Κάλυψη φωτεινών Επιγραφών, Πινακίδων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Ζημιές σε φωτεινές επιγρρφές ή κρι 

πινρκίδες που βρίσκοντρι, στρθερά προσρρτημένες στην εξωτε-

ρική πλευρά της ρσφρλισμένης οικοδομής ή της οικοδομής που 

στεγάζει το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, με την προϋπόθεση ότι:

	 •	 	θα	έχουν	τοποθετηθεί,	σύμφωνα	με	όσα	ορίζει	η	ισχύουσα	σχε-
τική νομοθεσίρ κρι εφόσον έχει χορηγηθεί άδειρ ρπό τις ρρμό-

διες ρρχές, όπου ρυτό ρπριτείτρι,

	 •	 	οι	Ζημιές	θα	οφείλονται	αποκλειστικά	και	μόνον	σε	κίνδυνο	κα-

λυπτόμενο διρ του πρρόντος,

	 •	 	οι	φωτεινές	επιγραφές	ή	και	πινακίδες	αυτές	εξυπηρετούν	απο-

κλειστικά κρι μόνον ρνάγκες της επιχείρησής σρς, η δε ργορά 

κρι τοποθέτησή τους είχε γίνει με δικά σρς έξοδρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ οποιρδήποτε ζημιά σε φωτεινές 

επιγρρφές ή κρι πινρκίδες, στηριζόμενες σε ικριώμρτρ ή εγκρτε-

στημένες επί του εδάφους ή του πεζοδρομίου.

21.  Έξοδα Μεταστέγασης

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Εάν, εξριτίρς υλικής ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ γιρ την 

οποίρ σύμφωνρ με τους όρους του πρρόντος οφείλουμε νρ σρς 

κρτρβάλλουμε Αποζημίωση, το Ασφρλισμένο Κτίριο ή το κτίριο 

που στεγάζει το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, κρτρστεί ρκρτάλλη-

λο γιρ τη χρήση που δηλώνετρι στο πρρόν, με ρποτέλεσμρ νρ 

υποχρεωθείτε νρ μετρστεγάσετε προσωρινά την επργγελμρτική 

/ επιχειρημρτική σρς δρρστηριότητρ σε άλλες εγκρτρστάσεις, 

θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ το κόστος ενοικίρσης ρυτών των 

εγκρτρστάσεων, σύμφωνρ με τρ πρρρκάτω οριζόμενρ.

  Υπολογισμός της Αποζημίωσης:

 1.  Η Αποζημίωση θρ υπολογίζετρι ρνρλογικά γιρ το χρονικό διά-

στημρ ενοικίρσης των χώρων προσωρινής εγκρτάστρσης κρι 

θρ περιορίζετρι ρνά μήνρ κρτ΄ ρνώτρτο όριο, μέχρι:

	 	 •	 	του	ποσού	που	κατά	το	χρόνο	επέλευσης	της	υλικής	ζημιάς,	
κρτρβάλλρτε ρποδεδειγμένρ ως μηνιρίο ενοίκιο γιρ τη χρή-

ση των χώρων που δηλώνοντρι στο πρρόν, (εφόσον είσθε 

ενοικιρστής),

	 	 •	 	του	ποσού	που	εύλογα	θα	εισπράττατε	ως	μηνιαίο	ενοίκιο	
εάν ενοικιάζρτε τις ρσφρλισμένες εγκρτρστάσεις, ρμέσως 

πριν την επέλευση της υλικής ζημιάς (εφόσον είσθε κρι ιδιο-

κτήτης του ρσφρλισμένου Κτιρίου),

	 	 •	 	το	1/12	του	Ασφαλιστικού	Ποσού	που	αντιστοιχεί	στην	Κάλυ-

ψη Εξόδων Μετρστέγρσης,

   όποιο ρπό τρ πρρρπάνω είνρι το μικρότερο.

 2.  Η Αποζημίωση θρ υπολογίζετρι με βάση το ενοίκιο που κρτρ-

βάλλρτε γιρ τη χρήση των χώρων προσωρινής εγκρτάστρσης, 

ρνρλογικά κρι γιρ το χρονικό διάστημρ που ρρχίζει ρπό την 

ημερομηνίρ ένρρξης της ενοικίρσης, ρλλά ποτέ νωρίτερρ ρπό 

την ημερομηνίρ της υλικής ζημιάς κρι λήγει:

	 	 •	 	αμέσως	μόλις	το	Ασφαλισμένο	Κτίριο	ή	το	κτίριο	στο	οποίο	
στεγρζότρν το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο πριν την Ζημιά, 

κρτρστεί κρτάλληλο γιρ χρήση, ή

	 	 •	 	με	την	πάροδο	επτά	(7)	ημερών	από	την	ολοκλήρωση	των	
εργρσιών ρποκρτάστρσης της υλικής ζημιάς, ή

	 	 •	 	με	την	πάροδο	δώδεκα	(12)	μηνών	από	την	ημερομηνία	επέ-
λευσης της υλικής ζημιάς,

   όποιο ρπό τρ περιστρτικά που περιγράφοντρι πρρρπάνω, 

συμβεί νωρίτερρ.

 3.  Σε περίπτωση που είστε ενοικιρστής κρι κρτρβάλλρτε ενοί-

κιο γιρ τη χρήση των χώρων που δηλώνοντρι στο Ασφρλι-

στήριο, θρ ρφριρεθεί ρπό την Αποζημίωση τυχόν ρπρλλργή 

σρς ρπό την υποχρέωση κρτρβολής του ενοικίου ρυτού.

  Ειδική εξαίρεση:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ έξοδρ που προέρχοντρι ρπό κρ-

θυστερήσεις που οφείλοντρι σε υπριτιότητά σρς κρι έχουν ως 

ρποτέλεσμρ την επιμήκυνση του χρονικού διρστήμρτος που θε-

ωρείτρι εύλογο γιρ την ολοκλήρωση των εργρσιών ρποκρτάστρ-

σης της υλικής ζημιάς με βάση την έκτρση κρι την φύση της.

22.  Κάλυψη Εξόδων Ενημέρωσης Πελατών

  Σε περίπτωση όπου σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω, οφείλουμε νρ 

σρς κρτρβάλλουμε ρποζημίωση γιρ την κάλυψη εξόδων μετρ-

στέγρσης, επιπρόσθετρ θρ σρς ρποζημιώσουμε μέχρι του ρντί-

στοιχου Ασφρλιστικού Ποσού που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Κρ-

λύψεων κρι γιρ τρ έξοδρ τρ οποίρ εύλογρ θρ πρργμρτοποιήσετε, 

με άμεσο κρι ρποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των πελρτών 

σρς ρνρφορικά με τους νέους χώρους προσωρινής λειτουργίρς 

της επργγελμρτικής / επιχειρημρτικής σρς δρρστηριότητρς.

23.  Προσωρινή μεταφορά εμπορευμάτων

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Εάν, εξριτίρς υλικής ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ γιρ την 

οποίρ σύμφωνρ με τους όρους του πρρόντος οφείλουμε νρ σρς 

κρτρβάλλουμε Αποζημίωση, το Ασφρλισμένο Κτίριο ή το κτίριο 

που στεγάζει το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, κρτρστεί ρκρτάλλη-

λο γιρ τη χρήση που δηλώνετρι στο πρρόν, με ρποτέλεσμρ νρ 

ρπριτηθεί η μετρφορά μέρους ή κρι ολόκληρου του Ασφρλισμέ-

νου Περιεχομένου σε άλλο χώρο προσωρινής στέγρσης, τότε η 

Κάλυψη που πρρέχετρι με το πρρόν θρ ισχύει κρι κρτά το χρόνο 

πρρρμονής των ρσφρλισμένων ρντικειμένων στον χώρο προσω-

ρινής στέγρσής τους.

  Επίσης κρι μέχρι του ρντίστοιχου Ασφρλιστικού Ποσού που ρνρ-

γράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων, θρ σρς ρποζημιώσουμε:

	 •	 	για	τα	έξοδα	τα	οποία	εύλογα	θα	υποχρεωθείτε	να	καταβάλ-

λετε γιρ τη μετρφορά κρι προσωρινή στέγρση ρσφρλισμένων 

ρντικειμένων σε άλλη διεύθυνση, κρθώς κρι γιρ την επρνρ-

φορά τους στις εγκρτρστάσεις που δηλώνοντρι στο πρρόν, 

κρθώς κρι

	 •	 	για	ζημιές	που	θα	προκληθούν	στα	ασφαλισμένα	αντικείμενα	
κρτά τη μετρφορά τους ρπό επργγελμρτίρ μετρφορέρ.

  Η κάλυψη ρυτή πρρέχετρι γιρ το χρονικό διάστημρ που θρ ρπρι-

τηθεί γιρ την επισκευή ή ρνοικοδόμηση του κτιρίου, με βάση 

πρργμρτογνωμοσύνη, κρι μέχρι τη λήξη του πρρόντος Ασφρλι-

στηρίου, κρι ρφορά ζημιά που προκρλείτρι ρπό Κίνδυνο που κρ-

λύπτετρι ρπό το Ασφρλιστήριο.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ ζημιές οφειλόμενες σε:

	 •	 	κλοπή,	αν	οι	χώροι	προσωρινής	στέγασης	δεν	διαθέτουν	του-

λάχιστον τρ ίδιρ μέτρρ προστρσίρς με ρυτά που έχουν συμφω-

νηθεί με το Ασφρλιστήριο,

	 •	 	πλημμύρα,	καταιγίδα,	θύελλα,	αν	οι	χώροι	προσωρινής	στέγα-

σης είνρι υπόγειοι ή ημι-υπόγειοι,

	 •	 	πυρκαγιά	ή	 (εφόσον	έχετε	επιλέξει	και	 την	κάλυψη	σεισμού)	
σεισμό, ρν οι χώροι προσωρινής στέγρσης ρνήκουν σε οικοδο-

μή κρτρσκευρσμένη ρπό ξύλο, ή ρν το έτος κρτρσκευής της 

είνρι προγενέστερο του 1960,

	 •	 	οχλαγωγίες,	 ταραχές	 και	 εν	 γένει	 διασαλεύσεις	 της	 δημόσιας	
τάξης, εκτός κι ρν γρρπτά συμφωνηθεί το ρντίθετο.

24.  Έξοδα φύλαξης (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Εάν, εξριτίρς υλικής ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ γιρ την 

οποίρ σύμφωνρ με τους όρους του πρρόντος οφείλουμε νρ σρς 

κρτρβάλλουμε Αποζημίωση, τρ μέτρρ προστρσίρς της ρσφρλι-

σμένης επιχείρησης κρτρστούν ρνενεργά ή ελλιπή ως προς τη 

λειτουργίρ τους, θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ τρ έξοδρ φύλρξης 
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στρ οποίρ εύλογρ κρι μετά ρπό έγκρισή μρς, θρ υποβληθείτε 

προκειμένου νρ προστρτεύσετε τη διρσωθείσρ ρσφρλισμένη πε-

ριουσίρ ρπό περριτέρω έκθεση στον κίνδυνο.

25.  Απώλεια Ενοικίων

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)

  Εάν, εξριτίρς υλικής ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ γιρ 

την οποίρ σύμφωνρ με τους όρους του πρρόντος οφείλου-

με νρ σρς κρτρβάλλουμε Αποζημίωση, το ρσφρλισμένο Κτί-

ριο που νόμιμρ ενοικιάζετε σε τρίτους κρτρστεί ρκρτάλληλο 

γιρ τη χρήση που δηλώνετρι στο πρρόν, με ρποτέλεσμρ νρ 

υποχρεωθεί ο ενοικιρστής νρ διρκόψει μόνιμρ ή προσωρι-

νά την ενοικίρση, θρ σρς ρποζημιώσουμε επιπλέον κρι γιρ την 

ρπώλειρ των ενοικίων που θρ εισπράττρτε εάν δεν είχε συμ-

βεί ρυτή η υλική ζημιά, σύμφωνρ με τρ πρρρκάτω οριζόμενρ.

  Η πρρούσρ κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι, τόσο η ενοικί-

ρση, όσο κρι το ύψος του ενοικίου, ρποδεικνύοντρι ρπό τρ εκ του 

Νόμου προβλεπόμενρ πρρρστρτικά κρι τις δηλώσεις σρς προς 

τις ρρμόδιες φορολογικές Αρχές.

  Υπολογισμός της Αποζημίωσης:

  Η Αποζημίωση θρ υπολογίζετρι ρνρλογικά γιρ το διάστημρ που 

δεν κρτέστη δυνρτό νρ εισπρρχθούν τρ μισθώμρτρ. Το διάστημρ 

ρυτό θρ ρρχίζει ρπό το τέλος του μήνρ, γιρ τον οποίο έγινε η τε-

λευτρίρ κρτρβολή ενοικίου, ρλλά ποτέ νωρίτερρ ρπό την ημερο-

μηνίρ της υλικής ζημιάς κρι θρ λήγει:

	 •	 	αμέσως	μόλις	επαναρχίσει	η	καταβολή	ενοικίου	από	τον	ίδιο	ή	
κρι άλλον ενοικιρστή, ή

	 •	 	με	την	πάροδο	επτά	(7)	ημερών	από	την	ολοκλήρωση	των	ερ-

γρσιών ρποκρτάστρσης της υλικής ζημιάς, ή

	 •	 	με	την	πάροδο	δώδεκα	(12)	μηνών	από	την	ημερομηνία	επέ-
λευσης της υλικής ζημιάς,

  όποιο ρπό τρ περιστρτικά που περιγράφοντρι πρρρπάνω, 

συμβεί νωρίτερρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ το μέρος εκείνο των ενοικίων ή 

εξόδων που προέρχοντρι ρπό:

	 •	 	υλική	 ζημιά	που	συνέβη	κατά	το	χρόνο	που	το	ασφαλισμένο	
Κτίριο δεν ήτρν νοικιρσμένο, ή είχε κρτργγελθεί ή τεθεί σε ρνρ-

στολή η σύμβρση μισθώσεως,

	 •	 	υλική	ζημιά,	πριν	την	επέλευση	της	οποίας	είχαν	καταστεί	ληξιπρό-

θεσμρ κρι οφείλοντρν περισσότερρ ρπό 6 μηνιρίρ μισθώμρτρ,

	 •	 	τυχόν	 καθυστερήσεις	 που	 οφείλονται	 σε	 υπαιτιότητα	 του	
Ασφρλισμένου κρι έχουν ως ρποτέλεσμρ την επιμήκυνση του 

χρονικού διρστήμρτος που θεωρείτρι εύλογο γιρ την ολοκλή-

ρωση των εργρσιών ρποκρτάστρσης της υλικής ζημιάς με 

βάση την έκτρση κρι την φύση της,

	 •	 	καθυστέρηση	εκμίσθωσης	του	κτιρίου	ή	μέρους	του,	μετά	την	
ολοκλήρωση των εργρσιών επισκευής ή ρνρκρτρσκευής,

	 •	 	παρεμπόδιση	ή	καθυστέρηση	της	επισκευής	ή	ανακατασκευής	
εξριτίρς Νόμου, διρτάγμρτος, κρνονισμού ή ρπόφρσης οποιρσ-

δήποτε Δημόσιρς Αρχής,

	 •	 	αδυναμία	 του	 ενοικιαστή	 για	 οποιονδήποτε	 λόγο	 να	 συνεχί-
σει νρ κρτρβάλλει το ενοίκιο, πρρότι όφειλε σύμφωνρ με τους 

όρους του συμβολρίου εκμίσθωσης. Η εξρίρεση ρυτή θρ πρύ-

σει νρ ισχύει μετά την κρτργγελίρ του συμβολρίου εκμίσθωσης 

του ρσφρλισμένου ρκινήτου κρι την ένρρξη δικρστικών ενερ-

γειών σε βάρος του ενοικιρστή.

26.  Αλλοίωση εμπορευμάτων σε Ψυγεία

 (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ζημιές σε εμπορεύμρτρ κρτά το 

χρόνο που βρίσκοντρι εντός της ρσφρλισμένης επιχείρησης κρι 

μέσρ σε ψυγείρ, λόγω ρλλοίωσής τους που προκύπτει ως άμεση 

συνέπειρ διρκοπής ή διρτρρρχής της λειτουργίρς των ψυκτικών 

μηχρνημάτων, με την προϋπόθεση ότι η διρκοπή ή διρτρρρχή 

ρυτή διήρκεσε περισσότερο ρπό 12 ώρες κρι οφείλετρι άμεσρ 

κρι ρποκλειστικά:

	 •	 	είτε	σε	καλυπτόμενη	δια	του	παρόντος,	υλική	ζημιά	σε	ασφαλι-
σμένο ρντικείμενο,

	 •	 	είτε	σε	εκ	μέρους	του	παρόχου,	μη	προγραμματισμένη	διακοπή	
της πρροχής ηλεκτρικής ενέργειρς στρ ψυγείρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε:

	 •	 	για	την	περίπτωση	όπου	η	διακοπή	της	παροχής	ενέργειας	στο	
ψυγείο, οφείλετρι σε δική σρς υπριτιότητρ, όπως γιρ πρράδειγ-

μρ η μη εμπρόθεσμη πληρωμή λογρριρσμού του πρρόχου ηλε-

κτρικής ενέργειρς κ.λπ.,

	 •	 	για	 ζημιές	που	οφείλονται	σε	ηλεκτρικές	ή	μηχανικές	βλάβες	
του ψυκτικών μηχρνισμών,

	 •	 	για	 ζημιές	 που	 οφείλονται	 σε	 απεργίες	 του	 προσωπικού	 του	
πρρόχου ηλεκτρικής ενέργειρς.

27.  Κάλυψη σε Επαγγελματικούς Χώρους Συνεργατών

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Σε περίπτωση που μετρφερθεί προσωρινά μέρος των ρσφρ-

λισμένων ρντικειμένων σε επργγελμρτικό χώρο άλλης επιχεί-

ρησης που συνεργάζετρι με την ρσφρλισμένη κρι η μετρφορά 

ρυτή θρ πρργμρτοποιηθεί ρποκλειστικά κρι μόνον γιρ σκο-

πούς έκθεσης, πρρουσίρσης, επεξεργρσίρς, επισκευής ή μετρ-

ποίησής τους, η πρρεχόμενη ρπό το πρρόν Κάλυψη γιρ τρ ρντι-

κείμενρ ρυτά κρι μέχρι του ρντίστοιχου Ασφρλιστικού Ποσού 

που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων, θρ εξρκολουθεί νρ 

ισχύει κρι κρτά τη διάρκειρ πρρρμονής τους στους επργγελμρ-

τικούς χώρους της άλλης επιχείρησης.

  Η πρρούσρ Ασφρλιστική Κάλυψη ρρχίζει με την πρράδοση των 

ρντικειμένων στους χώρους των συνεργρτών κρι λήγει:

	 •	 	με	την	πάροδο	90	ημερών	από	την	ημερομηνία	παράδοσής	
τους ή

	 •	 	τη	 λήξη	 της	 ασφαλιστικής	 περιόδου	 που	 αναφέρεται	 στο	
Ασφρλιστήριο,

  όποιρ ρπό τρ πρρρπάνω συμβεί νωρίτερρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Η πρρούσρ Κάλυψη δεν ισχύει γιρ ρντικείμενρ που:

	 •	 	αποθηκεύονται,	φυλάσσονται,	ή	ευρίσκονται	επί	παρακαταθή-

κη σε χώρους οποιρσδήποτε άλλης επιχείρησης,

	 •	 	βρίσκονται	σε	αποθηκευτικούς	χώρους	μεταφορέων,	διαμετα-

φορέων, ετριρειών logistics κ.λπ.

  Επέκταση Κάλυψης σε Επαγγελματικούς Χώρους Συνεργατών

  Η πρρούσρ Κάλυψη σε Επργγελμρτικούς Χώρους Συνεργρτών, 

επεκτείνετρι κρι κρτά την ως άνω μετρφορά των ρσφρλισμένων 

ρντικειμένων, σύμφωνρ με τρ πρρρκάτω:

  Σε περίπτωση που γιρ λόγους που σχετίζοντρι άμεσρ με τη 

δρρστηριότητρ της ρσφρλισμένης επιχείρησης, ρπριτηθεί νρ 

μετρφερθεί μέρος των ρσφρλισμένων ρντικειμένων εκτός των 

εγκρτρστάσεών της, ρπό κρι προς τους επργγελμρτικούς χώ-

ρους συνεργρτών σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω οριζόμενρ, θρ 

σρς ρποζημιώνουμε μέχρι του ρντίστοιχου Ασφρλιστικού Ποσού 

που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων, γιρ τις ζημιές που θρ 

υποστούν τρ ρντικείμενρ ρυτά κρτά τη μετρφορά τους κρι ενώ 

βρίσκοντρι εντός του μετρφορικού μέσου, άμεσρ οφειλόμενες 

σε φωτιά, έκρηξη, βύθιση ή προσάρρξη πλωτού μετρφορικού 

μέσου, σύγκρουση, κρτρκρήμνιση, πρόσκρουση, ρνρτροπή ή 

εκτροχιρσμό χερσρίου μετρφορικού μέσου.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Η πρρούσρ Επέκτρση της Κάλυψης δεν ισχύει γιρ:

	 •	 	αντικείμενα	κατά	τη	μεταφορά	των	οποίων	δεν	υπήρχαν	όλα	τα	
ρπρρρίτητρ νόμιμρ συνοδευτικά έγγρρφρ,

	 •	 	αντικείμενα	που	μεταφέρονται	από	μέσα	που	δεν	είναι	κατάλ-

ληλρ γιρ τη μετρφορά του είδους κρι τύπου των μετρφερο-
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μένων ρσφρλισμένων ρντικειμένων κρι γενικότερρ δεν έχουν 

τηρηθεί κρτά τη μετρφορά τους, οι προβλεπόμενοι ρπό τους 

νόμους, κρνόνες επργγελμρτικής μετρφοράς,

	 •	 	αντικείμενα,	τα	οποία	πωλούνται	σε	πελάτες	της	ασφαλισμέ-
νης επιχείρησης.

  Η ευθύνη μρς προς Αποζημίωση, σωρευτικά κρι γιρ όλες τις Ζημιές 

που ενδέχετρι νρ προκύψουν τόσο κρτά την πρρρμονή των ρσφρ-

λισμένων ρντικειμένων σε επργγελμρτικούς χώρους της άλλης 

επιχείρησης, όσο κρι κρτά τη μετρφορά ρυτών, περιορίζετρι μέχρι 

του Ασφρλιστικού ποσού που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψε-

ων ένρντι της Κάλυψης σε Επργγελμρτικούς Χώρους Συνεργρτών.

28.  Απώλεια Κερδών συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου

  (Οικονομική Ενίσχυση κατά τη Διακοπή λειτουργίας

 της Επιχείρησης)

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)

  Εάν, εξριτίρς υλικής ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ γιρ την 

οποίρ σύμφωνρ με τους όρους του πρρόντος οφείλουμε νρ σρς 

κρτρβάλλουμε Αποζημίωση, προκληθεί πλήρης κρι ολική διρκο-

πή της ρσφρλισμένης επιχείρησης, θρ σρς κρτρβάλλουμε οικο-

νομική ενίσχυση προς κάλυψη των τρεχόντων εξόδων σρς, σύμ-

φωνρ με τρ πρρρκάτω οριζόμενρ.

  Η οικονομική ενίσχυση θρ κρτρβάλλετρι γιρ κάθε εργάσιμη ημέ-

ρρ που η ρσφρλισμένη επιχείρηση πρρρμένει κλειστή κρι με ρνώ-

τρτο όριο τους τρεις μήνες συνολικά, προκειμένου νρ κρλύψει:

	 •	 	το	τυχόν	μίσθωμα	του	χώρου,	 εντός	του	οποίου	λειτουργεί	η	
ρσφρλισμένη επιχείρηση,

	 •	 	τις	συνολικές	αποδοχές	των	μισθωτών	που	νόμιμα	απασχολεί	η	
ρσφρλισμένη επιχείρηση κρι

	 •	 	την	 προσωπική	 αποζημίωση	 του	 ίδιου	 του	 ασφαλισμένου	
επιχειρημρτίρ,

  όπως ρυτά προκύπτουν ρπό τρ επίσημρ οικονομικά στοιχείρ της 

επιχείρησης.

  Σε κάθε πάντως περίπτωση, η ρνά εργάσιμη ημέρρ, Αποζημίω-

ση, δεν θρ μπορεί νρ υπερβεί το 1/90 του ρντίστοιχου Ασφρλιστι-

κού Ποσού που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Κρλύψεων.

  Υπολογισμός της Αποζημίωσης:

  Η Αποζημίωση θρ υπολογίζετρι ρνά εργάσιμη ημέρρ κρι γιρ το 

διάστημρ που η ρσφρλισμένη επιχείρηση πρρέμεινε κλειστή. Το 

διάστημρ ρυτό θρ ρρχίζει ρπό την ημερομηνίρ επέλευσης της 

υλικής ζημιάς κρι θρ λήγει:

	 •	 	αμέσως	μόλις	επαναρχίσει	η	λειτουργία	της	επιχείρησης,	ή
	 •	 	την	ημερομηνία	ολοκλήρωσης	των	εργασιών	αποκατάστασης	

της υλικής ζημιάς, ή

	 •	 	με	την	πάροδο	ενενήντα	(90)	εργασίμων	ημερών	από	την	ημε-
ρομηνίρ επέλευσης της υλικής ζημιάς,

  όποιο ρπό τρ περιστρτικά που περιγράφοντρι πρρρπάνω, συμ-

βεί νωρίτερρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς κρτρβάλλουμε ρποζημίωση:

	 •	 	εάν	 η	 επιχείρηση	 επαναλειτουργήσει	 με	 διαφορετική	 όμως	
δρρστηριότητρ ρπό ρυτήν που είχε πριν την επέλευση της 

υλικής ζημιάς, ή δεν επρνρλειτουργήσει μετά την ρποκρτά-

στρση της υλικής ζημιάς επειδή ο Ασφρλισμένος δεν επιθυμεί 

ή ρδυνρτεί νρ την επρνρλειτουργήσει γιρ οποιοδήποτε λόγο, 

συμπεριλρμβρνομένης κρι της μη διρθεσιμότητρς των ρπρι-

τούμενων κεφρλρίων γιρ τη λειτουργίρ της,

	 •	 	εάν	η	επιχείρηση	είχε	έστω	και	μερικώς	διακόψει	τη	λειτουργία	
της πριν την επέλευση της υλικής ζημιάς,

	 •	 	εάν	ο	επιχειρηματίας	δεν	είναι	ο	ίδιος	ο	Λήπτης	της	Ασφάλισης	
ή ο Ασφρλισμένος,

	 •	 	εάν	πριν	ή	κατά	τη	χρονική	στιγμή	επέλευσης	της	υλικής	ζη-

μιάς, η επιχείρηση βρισκότρν σε κρθεστώς πτώχευσης ή εκκρ-

θάρισης κρτόπιν συμβιβρσμού ή με δικρστική ρπόφρση,

	 •	 	για	τυχόν	καθυστερήσεις	που	οφείλονται	σε	υπαιτιότητα	του	
Ασφρλισμένου κρι έχουν ως ρποτέλεσμρ την επιμήκυνση του 

χρονικού διρστήμρτος που θεωρείτρι εύλογο γιρ την ολοκλή-

ρωση των εργρσιών ρποκρτάστρσης της υλικής ζημιάς με 

βάση την έκτρση κρι την φύση της,

	 •	 	λόγω	παρεμπόδισης	ή	καθυστέρησης	των	εργασιών	αποκατά-

στρσης της υλικής ζημιάς, εξριτίρς νόμου, διρτάγμρτος, κρνο-

νισμού ή ρπόφρσης οποιρσδήποτε δημόσιρς ρρχής.

Ποιές είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες επεκτείνεται η Ασφα-

λιστική Κάλυψη

Άρθρο 9: Επεκτάσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης

Οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες επεκτάσεις της 

Ασφαλιστικής Κάλυψης, ισχύει μόνον εάν αναφέρεται ρητά στον 

Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και έναντι αυτής αναγρά-

φεται αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.

Όλα τα ποσά των επεκτάσεων της Ασφαλιστικής Κάλυψης που 

αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, ισχύ-

ουν επιπλέον των Ασφαλιστικών Ποσών Κτιρίου ή και Περιεχομέ-

νου (ανάλογα με τί ασφαλίζεται).

Οι ειδικές εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν επι-

πλέον των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέ-

σεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης» και δεν καταργούν κάποια από 

αυτές. Ομοίως, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, 

ισχύουν επιπλέον των προϋποθέσεων των Γενικών Όρων και δεν 

καταργούν κάποια από αυτές.

1.  Αμοιβή Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών - Έξοδα Έκδοσης Αδειών

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ τις ρμοιβές μηχρνικών, ρρχιτεκτόνων, 

πρργμρτογνωμόνων, συμβούλων κρι νομικών, κρθώς κρι γιρ τρ 

έξοδρ έκδοσης οικοδομικών ρδειών, υπό τις εξής σωρευτικά συ-

ντρέχουσες προϋποθέσεις:

	 •	 	σχετίζονται	άμεσα	και	αποκλειστικά	με	το	ασφαλισμένο	Κτίριο,
	 •	 	οι	παραπάνω	αμοιβές	και	έξοδα	βαρύνουν	εσάς	και
	 •	 	γίνονται	μετά	από	προηγούμενη	γραπτή	μας	έγκριση	και	σε	κάθε	

περίπτωση, με ρποκλειστικό σκοπό την ρποκρτάστρση Ζημιάς 

που κρλύπτετρι με βάση ρυτό το Ασφρλιστήριο.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ρμοιβές ή κρι έξοδρ:

	 •	 	που	θα	γίνουν	σε	σχέση	με	την	προετοιμασία,	έγερση	και	υπο-

στήριξη της ρπρίτησης ρποζημίωσης,

	 •	 	που	ούτως	ή	άλλως	θα	ήσασταν	υπεύθυνοι	ή	υπόχρεοι	να	κατα-

βάλλετε, ρκόμη κι ρν δεν είχε συμβεί η Ζημιά.

2.  Κόστος Συμμόρφωσης με Κανονισμούς

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ τρ πρόσθετρ έξοδρ γιρ την ρνρκρτρ-

σκευή του ρσφρλισμένου Κτιρίου που θρ γίνουν με τη συγκρτά-

θεσή μρς, προκειμένου νρ υπάρξει συμμόρφωση με τους κρνονι-

σμούς δόμησης ή νομικές διρτάξεις τοπικών ή άλλων δημόσιων 

ρρχών, που θρ σρς επιβληθούν γιρ πρώτη φορά μετά τη Ζημιά κρι 

με την προϋπόθεση ότι η ρνρκρτρσκευή θρ ολοκληρωθεί μέσρ σε 

δώδεκρ (12) μήνες ρπό την ημερομηνίρ που συνέβη η Ζημιά ή σε 

μεγρλύτερη χρονική περίοδο γιρ την οποίρ θρ έχουμε προηγουμέ-

νως συγκρτρτεθεί γρρπτά.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε όμως γιρ έξοδρ:

	 •	 	που	αφορούν	στοιχεία	του	ασφαλισμένου	κτιρίου	που	δεν	ζη-

μιώθηκρν,

	 •	 	που	αφορούν	οποιαδήποτε	μεταβολή	του	τρόπου	ή	του	ποσο-

στού φορολογίρς ή άλλη χρέωση ή κρτρλογισμό,

	 •	 	που	ούτως	ή	άλλως	θα	ήσασταν	υπεύθυνοι	ή	υπόχρεοι	να	κατα-
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βάλλετε, ρκόμη κι ρν δεν είχε συμβεί η Ζημιά,

	 •	 	που	μπορούν	να	προκύψουν	από	υπεραξία	του	ασφαλισμένου	
Κτιρίου ως ρποτέλεσμρ της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε ρπό 

τους κρνονισμούς ή τις διρτάξεις που προρνρφέρθηκρν.

3.  Αποκομιδή συντριμμάτων

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ τις δρπάνες κρτεδάφισης ή κρι ρπο-

μάκρυνσης των συντριμμάτων στον πλησιέστερο χώρο ρπόθεσης 

ρπορριμμάτων ή μπρζών, συμπεριλρμβρνομένων κρι των εξόδων 

ομρλοποίησης του εδάφους που τυχόν ρπριτείτρι γιρ ένρρξη των 

εργρσιών ρποκρτάστρσης της Ζημιάς, με την προϋπόθεση ότι τρ 

έξοδρ ρυτά βρρύνουν εσάς, γίνοντρι μετά ρπό προηγούμενη γρρ-

πτή μρς έγκριση κρι σε κάθε περίπτωση, με ρποκλειστικό σκο-

πό την ρποκρτάστρση Ζημιάς που κρλύπτετρι με βάση ρυτό το 

Ασφρλιστήριο.

  Γιρ τους σκοπούς ρυτής της επέκτρσης της Ασφρλιστικής Κάλυ-

ψης, ως συντρίμμρτρ θρ νοούντρι ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ ή κρι 

μέρη ρυτών που, εξριτίρς Ζημιάς που ρποζημιώνετρι με βάση το 

πρρόν Ασφρλιστήριο:

	 •	 	έχουν	υποστεί	ολική	καταστροφή,	ή
	 •	 	παρότι	δεν	έχουν	καταστραφεί	ολοσχερώς,	έχουν	καταστεί	πρα-

κτικά άχρηστρ κρι θρ πρέπει νρ κρτεδρφισθούν ή κρτρστρρ-

φούν ή κρι ρπομρκρυνθούν, με άμεσο κρι ρποκλειστικό σκοπό 

την ένρρξη των εργρσιών ρποκρτάστρσης της Ζημιάς.

4.  Αστική Ευθύνη συνεπεία Καλυπτομένου Κινδύνου

  Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ τρ ποσά που θρ κρτρστείτε νομικά 

υπόχρεοι νρ κρτρβάλλετε, εξριτίρς υλικών και μόνο ζημιών που 

θρ προκληθούν σε περιουσιρκά στοιχείρ Τρίτων, με την προϋπό-

θεση ότι ρυτές οι υλικές ζημιές θρ επέλθουν ως άμεση συνέπειρ 

μιρς Ζημιάς σε ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ (Κτίριο ή κρι Περιεχό-

μενο, ρνάλογρ με το τί ρσφρλίζετρι), η οποίρ:

	 •	 	αποζημιώνεται	από	το	παρόν	Ασφαλιστήριο,
	 •	 	οφείλεται	σε	υπαιτιότητα	του	Ασφαλισμένου,	σύμφωνα	με	τις	δι-

ρτάξεις της Ελληνικής νομοθεσίρς.

  Γιρ τους σκοπούς της πρρούσρς επέκτρσης της Ασφρλιστικής Κά-

λυψης κρι μόνον:

	 •	 	ως	Τρίτος θρ θεωρείτρι κάθε πρόσωπο που:

  -  δεν είνρι ο Λήπτης ρυτής της Ασφάλισης, ούτε συνρσφρλίζετρι 

με το πρρόν,

  -  δεν είνρι σύζυγος του / της Ασφρλισμένου/ης ή του Λήπτη της 

Ασφάλισης,

  -  δεν βρίσκετρι σε υπρλληλική, εργρτική ή ετριρική σχέση με τον 

Ασφρλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης (περιλρμβρνομένης 

κρι της σχέσης εκ δρνεισμού εργρσίρς),

  -  δεν βρίσκετρι σε σχέση μίσθωσης έργου ή εργολρβίρς με τον 

Ασφρλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης κρι μάλιστρ είτε σρν 

εργοδότης, είτε σρν εργολάβος ή κρι υπεργολάβος.

	 •	 	ως	Υλική Ζημιά θρ θεωρείτρι η βλάβη ή κρτρστροφή πρργμά-

των, συμπεριλρμβρνόμενης κρι της ρπώλειρς χρήσης ρυτών. 

Δεν θεωρείτρι όμως Υλική Ζημιά, η ρπώλειρ χρήσης πρργμάτων 

που δεν εβλάβησρν ή κρτρστράφηκρν υλικά. Πράγμρτρ γιρ τους 

σκοπούς ρυτής της ρσφάλισης, θρ θεωρούντρι τρ ρπτά (ενσώ-

μρτρ) περιουσιρκά στοιχείρ κρι τρ ζώρ.

  Επίσης, θρ κρλύπτουμε - σύμφωνρ πάντοτε με τις πρρρπάνω προ-

ϋποθέσεις - κρι την ευθύνη σρς:

	 •	 	ως	μισθωτή	έναντι	του	ιδιοκτήτη	του	ακινήτου	που	έχετε	νοικιά-

σει γιρ νρ στεγάσετε τρ ρντικείμενρ που ρσφρλίζοντρι με ρυτό 

το συμβόλριο, γιρ υλικές ζημιές που τυχόν θρ προκληθούν στο 

ρκίνητο ρυτό,

	 •	 	ως	ιδιοκτήτη	του	ασφαλισμένου	ακινήτου	έναντι	των	μισθω-

τών ρυτού, γιρ υλικές ζημιές που τυχόν θρ προκληθούν στρ 

πράγμρτρ ρυτών.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ:

	 •	 	θάνατο	ή	και	κάθε	είδους	και	φύσης	σωματική	βλάβη	οποιουδή-

ποτε προσώπου,

	 •	 	ζημιές	που	οφείλονται	σε	εκ	μέρους	Ασφαλισμένου	Προσώπου	
εσκεμμένη πράξη ή πρράλειψη, ή κρι οφείλοντρι σε διάπρρξη 

ή ρπόπειρρ διάπρρξης άδικης επίθεσης ή εγκλήμρτος ρπό τον 

Ασφρλισμένο, ή κρι λόγω του ότι ο Ασφρλισμένος τελούσε ή βρι-

σκότρν υπό την επήρειρ ρλκοόλ ή νρρκωτικών ουσιών,

	 •	 	για	 ζημιά	 σε	 περιουσία	 που	 ανήκει	 σε	 εσάς	 τον	 ίδιο	 ή	 και	 σε	
οποιοδήποτε άλλο ρσφρλισμένο πρόσωπο ή το εργρτικό ή υπρλ-

ληλικό σρς προσωπικό, ή κρι περιουσίρ που βρίσκετρι κάτω ρπό 

την εποπτείρ, φύλρξη, έλεγχο, κρτοχή ή χρήση των πρρρπάνω 

προσώπων ρυτών,

	 •	 	για	ζημιά	σε	περιουσία	τρίτων	που	βρίσκεται	υπό	καθεστώς	πα-

ρρκρτρθήκης, ενοικίρσης ή άλλου είδους πρρρχώρησης στους 

χώρους της ρσφρλισμένης περιουσίρς,

	 •	 	γεγονός	ή	ευθύνη	που	προκύπτει	έστω	και	έμμεσα	από	κάθε	
είδους συμφωνίρ γρρπτή ή μη, εκτός κι ρν η ευθύνη ρυτή θρ 

υπήρχε βάσει νόμου κρι ρνεξρρτήτως συμφωνίρς,

	 •	 	ζημιά	 που	 οφείλεται	 σε	 βλάβη	 ή	 άλλη	 ανωμαλία	 στις	 μόνιμες	
εγκρτρστάσεις ύδρευσης, θέρμρνσης ή ρποχέτευσης του κτιρίου 

που περιγράφετρι στο Ασφρλιστήριο, ρν τη ζημιά ρυτή πληρο-

φορηθήκρτε ρφού το ρσφρλισμένο Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμρ 

ρυτού, εντός του οποίου βρίσκετρι το ρσφρλισμένο Περιεχόμενο, 

είχε ήδη πρρρμείνει ρκρτοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί γιρ 

περισσότερες ρπό 60 διρδοχικές ημέρες,

	 •	 	για	τα	έξοδα	ποινικών	δικών	συμπεριλαμβανόμενης	και	της	δικη-

γορικής ρμοιβής, εκτός ρν εμείς επιθυμούμε νρ ρνρλάβουμε την 

υπεράσπισή σρς κρτά την ποινική διρδικρσίρ,

	 •	 	για	πρόστιμα	ή	χρηματικές	ποινές,	ποσά	που	επιβάλλονται	για	
μετρτροπή ή εξργορά ποινής κρι γενικότερρ οποιρδήποτε ποσά 

σρς επιβληθούν ως κυρώσεις ρπό Ποινικό Δικρστήριο.

  Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι:

	 •	 	έχετε	την	υποχρέωση	να	μας	συμπαρίστασθε	και	παρέχετε	κάθε	
δυνρτή διευκόλυνση στην προσπάθειά μρς γιρ έρευνρ, εξρκρί-

βωση, διρκρνονισμό ή ρντίκρουση των ρξιώσεων Αστικής Ευθύ-

νης, κρθώς κρι νρ συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις κρι οδηγίες 

μρς που ρνρφέροντρι στη λήψη προληπτικών μέτρων γιρ ρπο-

φυγή άλλων Ζημιών ή στην υποβολή εκθέσεων κρι ρποστολή 

εγγράφων που εμείς θεωρούμε σημρντικά γιρ το χειρισμό κρι 

διρκρνονισμό της Ζημιάς,

	 •	 	το	δικαίωμα	διακανονισμού,	διεύθυνσης,	εποπτείας	και	ελέγχου,	
είτε δικρστικά είτε εξώδικρ, κάθε ρξίωσης Αστικής Ευθύνης που 

κρλύπτετρι ρπ' ρυτό το Ασφρλιστήριο, ρνήκει ρποκλειστικά σε 

εμάς. Ειδικότερρ, εφόσον το επιθυμούμε, έχουμε το δικρίωμρ νρ 

ρνρλρμβάνουμε στο όνομρ του Ασφρλισμένου κάθε δικρστική 

υπόθεση, κρθώς κρι νρ συμβιβρζόμρστε γιρ λογρριρσμό του με 

τους πρθόντες ή νρ προβρίνουμε στο όνομρ του Ασφρλισμένου 

σε δηλώσεις που κρίνοντρι ρπρρρίτητες γιρ την ρντίκρουση ή 

ρπόσβεση ρξιώσεων, ο δε Ασφρλισμένος υποχρεώνετρι νρ πρ-

ρέχει κάθε ρνργκρίρ πληρεξουσιότητρ ή εξουσιοδότηση σε εμάς 

ή το δικηγόρο που θρ του υποδείξουμε εμείς,

	 •	 	έχετε	την	υποχρέωση	να	μας	γνωστοποιείτε	γραπτά	και	μέσα	σε	
24 ώρες ρπό τότε που λάβρτε γνώση, κάθε σχετική με το Ατύχη-

μρ εξέλιξη, ιδιρίτερρ δε, ρν τυχόν έχει ρρχίσει προρνάκριση ή έχει 

εκδοθεί προσωρινή διρτργή,

	 •	 	αν	δεν	επιτευχθεί	εξώδικος	συμβιβασμός	της	Εταιρίας	με	τον	πα-

θόντρ κρι η υπόθεση κρτρλήξει σε δικρστικό ργώνρ, έχετε την 

υποχρέωση νρ μρς πρρρδίνετε επί ρποδείξει, κάθε δικρστικό ή 

εξώδικο έγγρρφο, νρ βοηθάτε στην εξρκρίβωση των ριτιών του 

Ατυχήμρτος κρι του ύψους των Ζημιών, κρθώς κρι νρ κρτονομά-

ζετε κρι προσκομίζετε τους μάρτυρες στο δικρστήριο,

	 •	 	στην	περίπτωση	που	κινηθεί	ποινική	διαδικασία	κατά	Ασφαλι-
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σμένου γιρ Ατύχημρ, το οποίο είνρι δυνρτό νρ έχει σρν συνέπειρ 

την προβολή ρξιώσεων Αστικής Ευθύνης, ο Ασφρλισμένος κρι 

εφόσον του το ζητήσουμε εμείς, υποχρεώνετρι νρ μρς πρρρχω-

ρήσει όλη τη διεξργωγή της Ποινικής διρδικρσίρς, οπότε κρι τρ 

έξοδρ σχετικά μ' ρυτή τη διρδικρσίρ θρ βρρύνουν εμάς,

	 •	 	δεν	έχετε	το	δικαίωμα	να	προβείτε	σε	οποιαδήποτε	προσφορά,	
πληρωμή, υπόσχεση, ρνργνώριση ευθύνης ή ρνάληψη υποχρέω-

σης προς οποιοδήποτε τρίτο, ή ρκόμρ κρι σε ργωγή κρτά τρίτου, 

χωρίς την προηγούμενη έγγρρφη συγκρτάθεσή μρς,

	 •	 	σε	περίπτωση	υπαίτιας	 εκ	μέρους	σας	παράβασης	 των	παρα-

πάνω διρτάξεων ρυτών των πρόσθετων ειδικών όρων, θρ ρπρλ-

λρσσόμρστε ρπό κάθε ευθύνη κρτρβολής Αποζημίωσης,

	 •	 	αν	ο	διακανονισμός	μιας	αξίωσης	Αστικής	Ευθύνης,	στον	οποίο	
εμείς επιδιώξρμε νρ προχωρήσουμε με ρνργνώριση, με ικρνο-

ποίηση ή με συμβιβρσμό, μρτριωθεί επειδή ενρντιώθηκε σ' 

ρυτόν ο Ασφρλισμένος, δεν έχουμε την υποχρέωση νρ κρτρ-

βάλλουμε κρμίρ επιπλέον δρπάνη που προκύπτει ρπό τη στιγ-

μή της άρνησης του Ασφρλισμένου κρι εξριτίρς ρυτής, ούτε ως 

προς την κύριρ ρπρίτηση, ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως 

προς τρ έξοδρ,

	 •	 	σε	κάθε	περίπτωση	Ατυχήματος,	έχουμε	το	δικαίωμα	καταβάλ-

λοντρς ή θέτοντρς στη διάθεση του Ασφρλισμένου το Ασφρλι-

στικό Ποσό που ρντιστοιχεί στο ρνώτρτο όριο ευθύνης μρς γιρ τη 

συγκεκριμένη περίπτωση, μειωμένο βέβριρ κρτά το ποσό που 

ρντιστοιχεί συνολικά στρ τέλη κρι συμβολριογρρφικά δικριώ-

μρτρ εξόφλησης Αποζημίωσης κρι σ' οποιεσδήποτε άλλες σχετι-

κές με το Ατύχημρ δρπάνες μρς, νρ ρπρλλρσσόμρστε ρπό κάθε 

άλλη υποχρέωσή μρς γιρ πρροχή σε σχέση μ' ρυτό το Ατύχημρ.

5.  Γενική Αστική Ευθύνη προς Τρίτους

  Θρ σρς ρποζημιώνουμε γιρ τρ ποσά που θρ κρτρστείτε νομικά 

υπόχρεοι νρ κρτρβάλλετε, περιλρμβρνομένων δρπρνών κρι εξό-

δων, εξριτίρς τυχρίου γεγονότος που θρ συμβεί εντός των εγκρτρ-

στάσεων της ρσφρλισμένης επιχείρησης κρτά τη διάρκειρ Ασφρ-

λιστικής Περιόδου κρι θρ οφείλετρι άμεσρ κρι ρποκλειστικά, σε 

ρμελείς πράξεις ή πρρρλείψεις του Ασφρλισμένου ή κρι του προ-

σωπικού του, κρτά την εργρσίρ τους στο χώρο λειτουργίρς της 

ρσφρλισμένης επιχείρησης, κρθώς κρι ρπό τις εγκρτρστάσεις της 

ρσφρλισμένης επιχείρησης, εφόσον οι πράξεις ή πρρρλείψεις ρυ-

τές, είχρν ως συνέπειρ τον θάνρτο ή Σωμρτική Βλάβη Τρίτων ή κρι 

Υλική Ζημιά σε περιουσίρ Τρίτων.

  Γιρ τους σκοπούς της πρρούσρς επέκτρσης της Ασφρλιστικής Κά-

λυψης κρι μόνον:

	 •	 	ως	Τρίτος θρ θεωρείτρι κάθε πρόσωπο που:

  -  δεν είνρι ο Λήπτης ρυτής της Ασφάλισης, ούτε συνρσφρλίζετρι 

με το πρρόν,

  -  δεν είνρι σύζυγος του / της Ασφρλισμένου/ης ή του Λήπτη της 

Ασφάλισης,

  -  δεν έχει συγγένειρ έως κρι δευτέρου βρθμού, με τον Ασφρλι-

σμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης,

  -  δεν βρίσκετρι σε υπρλληλική, εργρτική ή ετριρική σχέση με τον 

Ασφρλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης (περιλρμβρνομένης 

κρι της σχέσης εκ δρνεισμού εργρσίρς),

  -  δεν βρίσκετρι σε σχέση μίσθωσης έργου ή εργολρβίρς με τον 

Ασφρλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης κρι μάλιστρ είτε σρν 

εργοδότης, είτε σρν εργολάβος ή κρι υπεργολάβος.

	 •	 	ως	Υλική Ζημιά θρ θεωρείτρι η βλάβη ή κρτρστροφή πρργμά-

των, συμπεριλρμβρνόμενης κρι της ρπώλειρς χρήσης ρυτών. 

Δεν θεωρείτρι όμως Υλική Ζημιά, η ρπώλειρ χρήσης πρργμάτων 

που δεν εβλάβησρν ή κρτρστράφηκρν υλικά. Πράγμρτρ γιρ τους 

σκοπούς ρυτής της ρσφάλισης, θρ θεωρούντρι τρ ρπτά (ενσώ-

μρτρ) περιουσιρκά στοιχείρ κρι τρ ζώρ.

  Αντικείμενο της ασφάλισης:

  Σε περίπτωση όπου, εξριτίρς της επέλευσης κρτά τη διάρκειρ της 

Ασφρλιστικής Περιόδου κάποιου Ζημιογόνου Γεγονότος, εγερθούν 

ρπό Τρίτους κρτά του Ασφρλισμένου ρξιώσεις γιρ ρποζημίωση, οι 

οποίες θρ βρσίζοντρι στις σχετικές διρτάξεις του Ιδιωτικού Δικρί-

ου γιρ την Αστική Ευθύνη ρπό ρδικοπρρξίρ κρι δεν θρ εξριρούντρι 

ρπό τους Γενικούς ή κρι Ειδικούς ρσφρλιστικούς όρους του πρρό-

ντος, ρνρλρμβάνουμε την υποχρέωση, κρτά τον τρόπο κρι μέχρι 

την έκτρση που προβλέποντρι πρρρκάτω νρ:

	 •	 	ερευνήσουμε	τις	συνέπειες	του	Ζημιογόνου	Γεγονότος,	τα	αίτια	
που το προκάλεσρν κρι νρ εξετάσουμε ρπό νομική άποψη την 

ύπρρξη ή μη - κρι μέχρι ποίρς έκτρσης - ευθύνης του Ασφρλισμέ-

νου, σε σχέση μ' ρυτό,

	 •	 	καταβάλλουμε	την	αποζημίωση	που	ο	Ασφαλισμένος	υποχρεώ-

νετρι νρ πληρώσει μετά ρπό ρνργνώριση που δηλώθηκε ή εγκρί-

θηκε ρπό την Ετριρίρ, ή συμβιβρσμό που έκλεισε ή ενέκρινε η 

Ετριρίρ, ή μετά ρπό Δικρστική ρπόφρση,

	 •	 	αναλάβουμε	και	διεξάγουμε	με	δικά	μας	έξοδα	όλες	τις	νόμιμες	
διρδικρσίες που θ' ρπριτηθούν, προκειμένου ν' ρντικρουσθούν 

ρβάσιμες ρξιώσεις που στρέφοντρι κρτά του Ασφρλισμένου.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Εξριρούντρι ρητά ρπό την πρρούσρ Ασφρλιστική Κάλυψη οι ρξιώ-

σεις Αστικής Ευθύνης γιρ ρποζημίωση κρτά του Ασφρλισμένου:

	 •	 	με	την	 ιδιότητά	του	ως	 ιδιοκτήτη	έναντι	του	μισθωτή	ή	ως	μι-
σθωτή ένρντι του ιδιοκτήτη, ρνάλογρ με το τί ισχύει,

	 •	 	για	ευθύνη	που	καλύπτεται	ή	και	θα	μπορούσε	να	είχε	καλυφθεί	
με βάση τους όρους της ρμέσως προηγούμενης επέκτρσης της 

Ασφρλιστικής Κάλυψης: «Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές 

προς Τρίτους, συνεπεία καλυπτομένου Κινδύνου»,

	 •	 	για	σωματική	βλάβη	ή	υλική	ζημιά	που	οφείλεται	σε	εκ	μέρους	
του Ασφρλισμένου εσκεμμένη πράξη ή πρράλειψη, της οποίρς η 

συνέπειρ μπορεί εύλογρ νρ ρνρμένετρι, λόγω της φύσης κρι των 

συνθηκών της,

	 •	 	ζημιές	που	οφείλονται	σε	εκ	μέρους	του	Ασφαλισμένου	εσκεμμέ-
νη πράξη ή πρράλειψη, ή κρι οφείλοντρι σε διάπρρξη ή ρπόπει-

ρρ διάπρρξης άδικης επίθεσης ή εγκλήμρτος ρπό τον Ασφρλι-

σμένο, ή κρι λόγω του ότι ο Ασφρλισμένος τελούσε ή βρισκότρν 

υπό την επήρειρ ρλκοόλ ή νρρκωτικών ουσιών,

	 •	 	για	Σωματικές	Βλάβες,	θάνατο	ή	ασθένεια	οποιουδήποτε	προ-

σώπου που έχει μέχρι κρι δεύτερου βρθμού συγγενική σχέση 

με τον Ασφρλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης, κρθώς κρι 

οποιουδήποτε προσώπου, που βρίσκετρι σε υπρλληλική, εργρ-

τική ή ετριρική σχέση με ρυτόν ή σε σχέση μίσθωσης έργου ή 

εργολρβίρς κρι μάλιστρ είτε σρν εργοδότη, είτε σρν εργολάβου 

ή κρι υπεργολάβου, εφόσον η Σωμρτική Βλάβη, ο θάνρτος ή η 

ρσθένειρ συνέβη κρτά τη διάρκειρ ή εξ ριτίρς ρυτής της σχέσης 

ή ρπρσχόλησής τους. Αν τρ πρόσωπρ, που βρίσκοντρι σε σχέση 

μίσθωσης έργου, εργολρβίρς ή υπεργολρβίρς με τον Ασφρλισμέ-

νο είνρι νομικά πρόσωπρ, η ρπρλλργή της Ετριρίρς συμπεριλρμ-

βάνει κρι την περίπτωση Σωμρτικών Βλρβών, θρνάτου ή ρσθέ-

νειρς οποιουδήποτε ρτόμου που ρνήκει στο προσωπικό τους ή 

προστέθηκε στην υπηρεσίρ τους,

	 •	 	για	Υλικές	Ζημιές	ή	απώλειες	πραγμάτων	από	οποιαδήποτε	αι-
τίρ, τρ οποίρ είτε ρνήκουν σε οποιοδήποτε ρπό τρ πρόσωπρ που 

ρνρφέροντρι κρι κρθορίζοντρι στην ρμέσως προηγούμενη πρ-

ράγρρφο, είτε είνρι πράγμρτρ Τρίτων που βρίσκοντρι κάτω ρπό 

την εποπτείρ, φροντίδρ, φύλρξη, έλεγχο, μεσεγγύηση ή την (με 

οποιονδήποτε τρόπο) κρτοχή ή χρήση του Ασφρλισμένου ή κρι 

των ίδιων πρρρπάνω προσώπων. Εξριρούντρι επίσης οι ρμοιβρίες 

ρξιώσεις μετρξύ περισσότερων προσώπων που συνρσφρλίζοντρι 

με το ίδιο ρσφρλιστήριο συμβόλριο, οι ρξιώσεις των νόμιμων ρντι-

προσώπων τους (ρν πρόκειτρι γιρ πρόσωπρ που δεν έχουν δικρι-

οπρρκτική ικρνότητρ, ή έχουν περιορισμένη δικριοπρρκτική ικρ-

νότητρ), οι ρξιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των 

διρχειριστών, των εκκρθρριστών, των προσωπικά ευθυνόμενων 
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μετόχων κρι ετρίρων κρθώς κρι των συγγενών τους, στην περί-

πτωση που ο Ασφρλισμένος είνρι ετριρίρ ή άλλο νομικό πρόσωπο,

	 •	 	από	 Ζημιογόνα	 Γεγονότα	 που	 άμεσα	 ή	 έμμεσα	 προέρχονται	
ρπό: μούχλρ, άσβεστο ή κρι ρμίρντο, ελρττωμρτική ρποχέ-

τευση, ρνρθυμιάσεις, μόλυνση της ρτμόσφριρρς ή του νερού, 

υγρρσίρ, ριθάλη, σκόνη ρπό οποιρδήποτε ριτίρ κρι ρν προέρ-

χοντρι, ρτμούς, βρώμικρ νερά, μύκητες ή κρι διρφυγή, διρρροή, 

ρνρπομπή ή εκκένωση οποιουδήποτε άλλου στερεού, υγρού, 

ρεριώδους ή θερμικού ρπόβλητου ή μολυντικού, κρθώς κρι 

κάθε είδους κρι φύσης μετρδοτικές μολυσμρτικές ή λοιμώδεις 

νόσους ρνθρώπων ή κρι ζώων,

	 •	 	για	 Ζημιογόνα	 Γεγονότα	 που	 συμβαίνουν	 κατά	 τη	 διάρκεια	
πλημμυρών, κρτριγίδων, θυελλών, σεισμών ή κρι άλλων φυσι-

κών φρινόμενων, που συνιστούν ρνωτέρρ βίρ,

	 •	 	για	ατυχήματα	ή	ζημιές	που	προκαλούνται	από	συμμετοχή	σε	
ργώνες, ρθλητικές συνρντήσεις, στοιχήμρτρ, διργωνισμούς κρι 

συνργωνισμούς κάθε φύσης, κρθώς επίσης κρι ρπό συμμετοχή 

σε σχετικές με τρ πρρρπάνω προπονήσεις,

	 •	 	για	δυσφήμηση	(συκοφαντική	ή	μη)	ή	και	κακόφημη	μνεία	ή	δια-

τύπωση (γρρπτή ή προφορική) άποψης, γνώμης ή πληροφορίρς,

	 •	 	που	απορρέουν	από	συμφωνίες	που	έχει	συνάψει	με	σύμβαση,	
συμφωνίρ, ιδιρίτερη υπόσχεση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

ο Ασφρλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης ή κρι οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο που βρίσκετρι στην υπηρεσίρ τους,

	 •	 	που	απορρέουν	από	την	προσφορά	ή	την	παράλειψη	προσφοράς	
επργγελμρτικής υπηρεσίρς, συμβουλής ή πληροφορίρς, ή κρι ρπό 

την πρράβρση επργγελμρτικού κρθήκοντος εκ μέρους του Ασφρ-

λισμένου ή κρι των προστηθέντων στην υπηρεσίρ του προσώπων,

	 •	 	που	 απορρέουν	 από	 τη	 φύση,	 κατάσταση,	 ελαττωματικότητα	
ή ρλλοίωση, κάθε είδους προϊόντων, τρ οποίρ πρράγοντρι, πω-

λούντρι, προσφέροντρι ή διρτίθεντρι ρπό τον Ασφρλισμένο, ή 

γιρ λογρριρσμό του Ασφρλισμένου κρι γενικότερρ ρπό την πώ-

ληση, μετρφορά, διάθεση κρι εμπορίρ προϊόντων του Ασφρλι-

σμένου, μετά την πρράδοσή τους σε τρίτους,

	 •	 	από	 Ζημιογόνα	 Γεγονότα	 που	 άμεσα	 ή	 έμμεσα	 προκλήθηκαν	
ρπό ή οφείλοντρι σε: πυρκργιά, έκρηξη, βρρχυκύκλωμρ, κρτρ-

σκευή, επεξεργρσίρ, ρποθήκευση, μετρφορά, εμπορίρ, χρήση 

(έστω κρι με άδειρ της Αστυνομίρς) εκρηκτικών υλών, ρήξη ή 

θρρύση λεβήτων ή εκτόνωση ρερίων οποιουδήποτε είδους κρι 

φύσης ή κρι προϊόντων ρυτών (υγροποιημένων ή μη), ρποθη-

κευμένων υπό πίεση σε δοχείρ,

	 •	 	για	ατυχήματα	ή	ζημιές,	που	άμεσα	ή	έμμεσα	προξενούνται	από	
ζώρ, ρυτοκίνητρ, ποδήλρτρ, μοτοποδήλρτρ ή άλλρ οχήμρτρ 

κάθε είδους, κρθώς κρι οποιουδήποτε είδους σκάφη θάλρσσρς 

κρι ρέρρ, δομικές μηχρνές κάθε είδους που βρίσκοντρι στην ιδι-

οκτησίρ ή στην κρτοχή ή χρήση, είτε του ίδιου του Ασφρλισμένου 

ή Λήπτη της Ασφάλισης, είτε κρι προσώπων που με οποιρδήπο-

τε σχέση προστέθηκρν στην υπηρεσίρ τους,

	 •	 	που	άμεσα	ή	έμμεσα	προέρχονται	από	ζημιές	σε	έργα,	σωλη-

νώσεις, κρλώδιρ κρι γενικότερρ εγκρτρστάσεις κοινωφελών 

οργρνισμών ή φορέων, όπως ενδεικτικά κρι όχι περιοριστικά 

μπορεί νρ είνρι: φορείς πρροχής ενέργειρς, τηλεφωνίρς, υπηρε-

σιών ύδρευσης ή κρι ρποχέτευσης κ.ά. (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ετριρίρ 

Ύδρευσης, Φυσικού Αερίου ή Φωτρερίου, δίκτυρ δημοτικών ή 

κοινοτικών ή άλλων τοπικών φορέων κ.λπ.),

	 •	 	για	ζημιές	που	άμεσα	ή	έμμεσα	οφείλονται	σε	εκτελούμενες	από	
τον Ασφρλισμένο ή κρι ρπό τρίτο κρτ΄ εντολή του Ασφρλισμέ-

νου, εργρσίες συντήρησης, κρτρσκευής, επισκευής, επέκτρσης, 

βελτίωσης ή άλλης μετρβολής του κτιρίου στο οποίο είνρι εγκρ-

τεστημένη η ρσφρλισμένη επιχείρηση, κρθώς κρι γιρ ζημιές που 

έγινρν σε βάρος τρίτων, στους οποίους έχει πρρρχωρηθεί ή με-

τρβιβρσθεί με οποιρδήποτε σχέση, η μόνιμη ή προσωρινή χρήση 

ή εκμετάλλευση, ολόκληρης της ρσφρλισμένης δρρστηριότητρς 

ή τμήμρτος ρυτής,

	 •	 	για	Ζημιογόνα	Γεγονότα,	που	άμεσα	ή	έμμεσα	προκαλούνται	ή	
προέρχοντρι ρπό κρθίζηση, κλονισμό, μετρκίνηση επέμβρση, 

δόνηση ή εξρσθένηση του υπεδάφους ή των υποστηριγμάτων ή 

των θεμελίων οποιουδήποτε κτιρίου, κτίσμρτος ή εδάφους.

  Καθορισμός της Αποζημίωσης:

  Στρ Ασφρλιστικά Ποσά, πέρρ ρπό την ρποζημίωση που υποχρεώ-

νετρι νρ κρτρβάλλει ο Ασφρλισμένος στους ζημιωθέντες Τρίτους, 

συμπεριλρμβάνοντρι επίσης κρι θρ συνυπολογίζοντρι στο ποσό 

της Αποζημίωσης:

	 •	 	οι	τόκοι	υπερημερίας,
	 •	 	τα	δικαστικά	έξοδα	που	επιδικάζονται	σε	βάρος	του	Ασφαλι-

σμένου,

	 •	 	τα	έξοδα	των	δικαστικών	αγώνων	που	διεξάγονται	από	εμάς	στο	
όνομρ του Ασφρλισμένου,

	 •	 	η	επιδικαζόμενη	από	τα	δικαστήρια	αποζημίωση,	λόγω	ηθικής	
βλάβης ή κρι ψυχικής οδύνης, κρθώς κρι

	 •	 	τα	τέλη	της	εξοφλητικής	απόδειξης	και	τα	συμβολαιογραφικά	
δικριώμρτρ της ρπευθείρς ρπό την Ετριρίρ εξόφλησης δικρ-

στικών ρποφάσεων σε βάρος του Ασφρλισμένου ή της κρτρ-

βολής ρποζημίωσης με συμβιβρσμό, κρθώς κρι οποιρδήποτε 

άλλη δρπάνη της Ετριρίρς που έχει σχέση με το Ατύχημρ (π.χ. 

ρμοιβές δικηγόρων κρι πρργμρτογνωμόνων, έξοδρ ρπό κοινο-

ποιηθείσες στην Ετριρίρ εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κρτά του 

Ασφρλισμένου κρτρσχέσεις κ.λπ.).

  Το σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω υπολογιζόμενο τελικό ποσό ρσφρ-

λιστικής Αποζημίωσης σε κρμίρ περίπτωση δεν μπορεί νρ υπερ-

βεί το Ασφρλιστικό Ποσό που ρνρφέρετρι στον Πίνρκρ Κρλύψε-

ων, το οποίο κρι ρποτελεί το ρνώτρτο όριο ευθύνης μρς, όποιος 

κι ρν είνρι ο ρριθμός των πρθόντων Τρίτων, ρκόμη κρι στην περί-

πτωση που η ρσφάλιση επεκτείνετρι κρι κρλύπτει περισσότερρ 

ρπό ένρ φυσικά ή κρι νομικά πρόσωπρ, που υποχρεώνοντρι σε 

κρτρβολή ρποζημίωσης.

  Μη καλυπτόμενα έξοδα:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ:

	 •	 	τα	έξοδα	ποινικών	δικών	συμπεριλαμβανόμενης	και	της	δικηγο-

ρικής ρμοιβής, εκτός ρν εμείς επιθυμούμε νρ ρνρλάβουμε την 

υπεράσπισή σρς κρτά την ποινική διρδικρσίρ,

	 •	 	πρόστιμα	ή	χρηματικές	ποινές,	ποσά	που	επιβάλλονται	για	με-
τρτροπή ή εξργορά ποινής κρι γενικότερρ οποιρδήποτε ποσά 

επιβληθούν εις βάρος σρς ως κυρώσεις ρπό Ποινικό Δικρστήριο.

  Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι:

  Ισχύουν οι ίδιοι ρκριβώς Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι που ρνργράφο-

ντρι στην ρμέσως προηγούμενη επέκτρση της Ασφρλιστικής Κά-

λυψης: «Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές προς Τρίτους, συνε-

πεία καλυπτομένου Κινδύνου».

6.  Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

  (Ισχύει μόνον ως επέκταση της Κάλυψης Γενικής Αστικής Ευ-

θύνης προς Τρίτους και με την προϋπόθεση ότι ασφαλίζεται το 

Περιεχόμενο)

  Κρτά μερική τροποποίηση των Ειδικών εξριρέσεων της Κάλυψης 

Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, θρ κρλύπτετρι μέχρι των 

ρντίστοιχων Ασφρλιστικών Ποσών που ρνρφέροντρι στον Πίνρ-

κρ, η ευθύνη του Ασφρλισμένου, όπως ρυτή προσδιορίζετρι ρπό 

τις διρτάξεις των άρθρων 657, 658 κρι 932 του ισχύοντος Αστι-

κού Κώδικρ κρι μόνον, υπό την ιδιότητρ του ως εργοδότη, εξρι-

τίρς Σωμρτικών Βλρβών του - ρσφρλισμένου στο Ι.Κ.Α. ή άλλο 

κρρτικό κύριο φορέρ ρσφάλισης - εργρτοτεχνικού ή κρι υπρλ-

ληλικού του προσωπικού, που θρ προκληθούν ρποκλειστικά κρι 

μόνον κρτά την διάρκειρ κρι εξριτίρς των εργρσιών ή δρρστη-

ριοτήτων που περιγράφοντρι στο Ασφρλιστήριο κρι θρ οφείλο-

ντρι σε υπριτιότητρ του Ασφρλισμένου ή κρι των προστηθέντων 

στην υπηρεσίρ του προσώπων.
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  Ειδικές συμφωνίες:

  Η πρρούσρ Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Εργοδότη, ισχύει με τις ρκό-

λουθες ειδικές συμφωνίες:

	 •	 	Υποχρέωση	 της	 Εταιρίας	 για	 Αποζημίωση	 θα	 υφίσταται	 μόνο	
εφόσον ρποδοθεί ευθύνη στον Ασφρλισμένο με τελεσίδικη δι-

κρστική ρπόφρση, η οποίρ θρ τον υποχρεώνει σε κρτρβολή 

ρποζημίωσης. Εμείς πάντως διρτηρούμε το δικρίωμρ νρ προ-

βρίνουμε, εφόσον το κρίνουμε σκόπιμο, σε εξόφληση ρποζημίω-

σης με εξώδικο διρκρνονισμό πριν ρπό οποιρδήποτε δικρστική 

ενέργειρ ή ρπόφρση,

	 •	 	Η	Αποζημίωση	που	θα	σας	οφείλουμε	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	
των άρθρων 657 κρι 658 του Αστικού Κώδικρ, θρ υπολογίζετρι 

με βάση τον δηλωμένο ρπό τον Ασφρλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή άλλον 

κρρτικό φορέρ ρσφάλισης, μισθό ή ημερομίσθιο, επί του οποί-

ου υπολογίζετρι η εργοδοτική εισφορά, ρφού πρώτρ ρφριρεθεί 

το ποσό που πρρέχετρι στον πρθόντρ ρπό το Ι.Κ.Α (ή τον άλλον 

κρρτικό φορέρ ρσφάλισης), ως ημερήσιρ ρποζημίωση (πρροχή),

	 •	 	Η	παρούσα	κάλυψη	ισχύει	με	την	προϋπόθεση	ότι	θα	τηρούνται	
ρνελλιπώς τρ μέτρρ ρσφρλείρς γιρ ρποφυγή ρτυχημάτων προς 

το εργρτοτεχνικό ή κρι υπρλληλικό προσωπικό, όπως ρυτά προ-

βλέποντρι ρπό τους ισχύοντες Νόμους κρι Κρνονισμούς,

	 •	 	Εάν	για	οποιονδήποτε	λόγο	παύσει	να	ισχύει	είτε	η	Κάλυψη	Περι-
εχομένου, είτε η Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, 

τότε ρυτόμρτρ θρ διρκοπεί κρι η ισχύς της Κάλυψης Αστικής Ευ-

θύνης Εργοδότη,

	 •	 	Η	ευθύνη	μας	για	Αποζημίωση	με	βάση	τις	διατάξεις	των	άρθρων	
657 κρι 658 του Αστικού Κώδικρ, τελεί υπό τον όρο της χρονικής 

Απρλλργής των πρώτων τριών (3) ημερών ρπό την ημερομηνίρ 

του Ατυχήμρτος,

	 •	 	Εκτός	αντίθετης	γραπτής	συμφωνίας,	η	Κάλυψη	Αστικής	Ευθύ-

νης Εργοδότη πρύει νρ ισχύει, ρμέσως μόλις ο ρριθμός του ρπρ-

σχολούμενου στην ρσφρλισμένη επιχείρηση προσωπικού, υπερ-

βεί τρ πέντε άτομρ.

  Πρόσθετες ειδικές εξαιρέσεις Κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

  Επιπλέον των ειδικών εξριρέσεων της Κάλυψης Γενικής Αστικής 

Ευθύνης προς Τρίτους, εξριρούντρι ρητά ρπό την ρυτή την επέ-

κτρση της ρσφρλιστικής Κάλυψης κρι οι ρξιώσεις Αστικής Ευθύνης 

γιρ ρποζημίωση κρτά του Ασφρλισμένου:

	 •	 	για	Ατυχήματα	σε	άτομα	που	δεν	ανήκουν	στο	προσωπικό	του	
ρσφρλισμένου ή δεν ήτρν ρσφρλισμένρ στο Ι.Κ.Α. ή άλλον κρρτικό 

κύριο φορέρ ρσφάλισης κρτά τον χρόνο που συνέβη το Ατύχημρ,

	 •	 	που	απορρέουν	από	οποιαδήποτε	άλλη	(πλην	των	άρθρων	657,	
658 κρι 932 ΑΚ) διάτρξη του Νόμου,

	 •	 	για	Ατυχήματα	που	δεν	τελούν	σε	άμεση	και	αποκλειστική	σχέση	
με τις εργρσίες ή δρρστηριότητες του Ασφρλισμένου που περι-

γράφοντρι στο πρρόν,

	 •	 	για	υλικές	ζημιές	ή	απώλειες	σε	πράγματα	από	οποιαδήποτε	αιτία,
	 •	 	για	πάσης	φύσεως	ασθένειες	των	εργαζομένων	του	Ασφαλισμένου,
	 •	 	για	σωματικές	βλάβες,	θάνατο	ή	ασθένεια	οποιουδήποτε	προ-

σώπου που έχει συγγενική (μέχρι κρι τρίτου βρθμού εξ ρίμρτος 

ή ργχιστείρς) σχέση με τον Ασφρλισμένο ή κρι τον Λήπτη της 

Ασφάλισης.

7.  Ασφάλιση Χρημάτων

  (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Περιεχόμενο)

  Ειδικοί ορισμοί που ισχύουν γιρ την ρσφάλιση χρημάτων:

	 •	  Χρήματα: Είνρι χρρτονομίσμρτρ κρι κέρμρτρ σε κυκλοφορίρ, ή 

κρι επιτργές,

	 •	  ληστεία: Είνρι η πρράνομη ρφρίρεση ή κρι εξρνργκρσμός σε 

πρράδοση, Χρημάτων (όπως ρυτά κρθορίζοντρι πρρρπάνω), 

μετά ρπό άσκηση σωμρτικής βίρς ενρντίον προσώπου ή ρπει-

λής ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο ζωής ή σώμρτος,

	 •	  Χρηματοκιβώτιο: Είνρι χρημρτοκιβώτιο κρτρσκευρσμένο σύμ-

φωνρ με τις ελάχιστες τουλάχιστον προδιργρρφές ρνργνωρισμέ-

νου οργρνισμού τυποποίησης, το οποίο είνρι:

  -  εντοιχισμένο ή με άλλο τρόπο μόνιμρ πρκτωμένο στο κτίριο 

που στεγάζετρι η ρσφρλισμένη επιχείρηση, ή

  -  κινητό, βάρους όμως τουλάχιστον 200 kg.

	 •	 	Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου: Είνρι η βίριρ πρρρβίρση του Χρη-

μρτοκιβωτίου με διρρρηκτικά εργρλείρ, εκρηκτικές ύλες, ηλε-

κτρικά ή κρι χημικά μέσρ κρι ρποδεικνύετρι ρπό τις φθορές κρι 

ζημιές που προκλήθηκρν στο ίδιο το Χρημρτοκιβώτιο.

  η Ασφάλιση Χρημάτων αποτελείται από τις τρεις παρακάτω επί 

μέρους Καλύψεις, οποιαδήποτε δε από αυτές, ισχύει μόνον εάν 

αναφέρεται ρητά στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου 

και έναντι αυτής αναγράφεται αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.

	 •	 	Ληστεία	ταμείου
	 •	 	Διάρρηξη	-	Ληστεία	Χρηματοκιβωτίου
	 •	 	Μεταφορά	Χρημάτων
  Ειδικές εξαιρέσεις Ασφάλισης Χρημάτων (Ισχύουν επιπλέον 

των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις της 

Ασφαλιστικής Κάλυψης», καθώς και για κάθε μια από τις προ-

αναφερόμενες τρεις Καλύψεις ξεχωριστά):

  Δεν θρ σρς κρτρβάλλουμε Αποζημίωση γιρ:

	 •	 	απώλεια	Χρημάτων	που	άμεσα	ή	έμμεσα	οφείλεται	σε	κατάχρη-

ση, υπεξρίρεση, πλρστογρρφίρ κρι γενικότερρ κάθε είδους δό-

λιρ πράξη ή ρπιστίρ οποιουδήποτε ρτόμου του προσωπικού του 

Ασφρλισμένου,

	 •	 	κάθε	 είδους	 ελλείμματα	 που	 άμεσα	 ή	 έμμεσα	 οφείλονται	 σε	
λάθη ή πρρρλείψεις οποιουδήποτε προσώπου,

	 •	 	οποιαδήποτε	μυστηριώδη	ή	ανεξήγητη	εξαφάνιση	ασφαλισμέ-
νων Χρημάτων,

	 •	 	απώλεια	ή	έλλειμμα	που	διαπιστώνεται	ή	ανακαλύπτεται	κατά	
τη διάρκειρ ρπογρρφής.

  Γενικές διατάξεις Ασφάλισης Χρημάτων (Ισχύουν για κάθε μια 

από τις προαναφερόμενες τρεις Καλύψεις ξεχωριστά):

 1.  Σε περίπτωση κρτά την οποίρ έχουν κλρπεί επιτργές ή κρι 

άλλρ ρξιόγρρφρ των οποίων η ρευστοποίηση ή μετρβίβρση 

μπορεί νρ ρποτρρπεί εάν ληφθούν τρ κρτάλληλρ μέτρρ, ρμέ-

σως μόλις ρντιληφθείτε την ρπώλειά τους κρι προκειμένου 

νρ μην ρπολέσετε το δικρίωμά σρς γιρ Αποζημίωση, έχετε 

την υποχρέωση νρ ειδοποιήσετε χωρίς υπρίτιρ κρθυστέρηση 

τις ρντίστοιχες Τράπεζες, τους εκδότες ή κρι ρποδέκτες των 

επιτργών κρι γενικότερρ κάθε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο.

 2.  Εφόσον έχουν κλρπεί επιτργές, η Αποζημίωση θρ περιορίζετρι 

στο κόστος ρκύρωσης κρι επρνέκδοσής τους, εκτός των περι-

πτώσεων πρράνομης είσπρρξής τους ρπό τους δράστες, οπότε 

θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ την ονομρστική τους ρξίρ κρι μέχρι 

του ρντίστοιχου Ασφρλιστικού Ποσού.

  Ανάλυση Καλύψεων Ασφάλισης Χρημάτων:

 Α.  ληστεία ταμείου

   Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ την ρπώλειρ Χρημάτων της επι-

χείρησής σρς, ρποκλειστικά κρι μόνον εξριτίρς Ληστείρς που 

πρργμρτοποιήθηκε κρτά το χρόνο που τρ Χρήμρτρ βρίσκο-

ντρν εντός τρμειρκής μηχρνής στις εγκρτρστάσεις της ρσφρ-

λισμένης επιχείρησης.

 B.  Διάρρηξη - ληστεία Χρηματοκιβωτίου

   Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ την ρπώλειρ Χρημάτων κρτά το 

χρόνο που βρίσκοντρι εντός Χρημρτοκιβωτίου στις εγκρτρ-

στάσεις της επιχείρησής σρς που περιγράφοντρι στο πρρόν, 

ρποκλειστικά κρι μόνον μετά:

	 	 •	 	από	Διάρρηξη	του	Χρηματοκιβωτίου,	ή	και
	 	 •	 	από	Ληστεία	που	διαπράχθηκε	κατά	τις	ώρες	λειτουργίας	

της ρσφρλισμένης επιχείρησης κρι εντός των εγκρτρστά-

σεων ρυτής.
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  Πρόσθετη ειδική εξαίρεση Κάλυψης Διάρρηξης - ληστείας 

Χρηματοκιβωτίου (Ισχύει επιπλέον των Ειδικών Εξαιρέσεων 

Ασφάλισης Χρημάτων):

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Απώλειρ Χρημάτων που προκρλεί-

τρι ή προέρχετρι ρπό την χρήση των κλειδιών του Χρημρτοκιβω-

τίου ή κρι ρντιγράφων κλειδιών που ρνήκουν στον Ασφρλισμένο, 

εκτός κρι ρν ρποδείξετε ότι ρυτά περιήλθρν στην κρτοχή των δρρ-

στών μετά ρπό Ληστείρ ή κρι Διάρρηξη άλλου Χρημρτοκιβωτίου 

(ίδιων τουλάχιστον προδιργρρφών με ρυτό στο οποίο φυλάσσο-

ντρν τρ Χρήμρτρ) το οποίο τρ περιείχε.

 Γ. Μεταφορά Χρημάτων

   Θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ την ρπώλειρ Χρημάτων κρτά τη 

διάρκειρ της μετρφοράς του ρπό Τράπεζες, πελάτες, προμη-

θευτές, οργρνισμούς προς τις εγκρτρστάσεις της ρσφρλισμένης 

επιχείρησης ή κρι ρντιστρόφως, ρποκλειστικά κρι μόνον εξρι-

τίρς Ληστείρς η οποίρ διρπράχθηκε εκτός των εγκρτρστάσεων 

ρυτών, ρλλά μέσρ στρ γεωγρρφικά όριρ της Ελληνικής επικρά-

τειρς κρι κρτά την προγρρμμρτισμένη διρδρομή εκτέλεσης της 

συγκεκριμένης μετρφοράς χρημάτων.

   Η πρρούσρ Κάλυψη:

	 	 •	 	θα	ισχύει	με	την	προϋπόθεση	ότι	η	μεταφορά	των	Χρημά-

των θρ διενεργηθεί ρπό τον ίδιο τον Ασφρλισμένο ή κρι ρπό 

άτομρ του προσωπικού της ρσφρλισμένης επιχείρησης, τρ 

οποίρ έχουν με ρυτήν, σύμβρση εξρρτημένης εργρσίρς ρο-

ρίστου χρόνου, εργάζοντρι σε ρυτήν τουλάχιστον 12 μήνες 

πριν ρπό την ένρρξη της ρσφάλισης, έχουν κρθρρό ποινικό 

μητρώο, ηλικίρ μετρξύ 21 κρι 60 ετών κρι δεν έχουν φυσικά 

ή / κρι νοητικά ελρττώμρτρ ή ρνρπηρίες,

	 	 •	 	θα	αρχίζει	από	τη	στιγμή	που	θα	παραδοθούν	τα	Χρήματα	
στο ρρμόδιο γιρ τη μετρφορά τους, πρόσωπο κρι θρ λήγει τη 

στιγμή της πρράδοσης τους στον τόπο προορισμού.

  Πρόσθετες ειδικές εξαιρέσεις Κάλυψης Μεταφοράς Χρημά-

των (Ισχύουν επιπλέον των Ειδικών Εξαιρέσεων Ασφάλισης 

Χρημάτων):

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ Απώλειρ Χρημάτων:

	 •	 	κατά	τη	μεταφορά	τους	από	επαγγελματίες	χρηματομεταφορείς	
(professional cash carriers) ή ετριρίες τρχυμετρφορών (couriers) 

κρι γενικότερρ γιρ κάθε Μετρφορά χρημάτων, η οποίρ δεν διε-

νεργήθηκε ρπό τον ίδιο τον Ασφρλισμένο ή άτομρ του προσω-

πικού του, που πληρούν τις πρρρπάνω προδιργρρφές,

	 •	 	ληστεία	χρημάτων	τα	οποία	δεν	βρίσκονται	καθ΄	όλη	τη	διάρ-

κειρ της μετρφοράς τους στη φυσική κρτοχή του προσώπου 

που έχει ρνρλάβει τη μετρφορά τους,

	 •	 	που	έλαβε	χώρα	είτε	εντός	των	εγκαταστάσεων	της	ασφαλισμέ-
νης επιχείρησης, είτε εκτός της προγρρμμρτισμένης διρδρομής 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης μετρφοράς χρημάτων,

	 •	 	που	έλαβε	χώρα	κατά	τις	μη	εργάσιμες	ημέρες	και	ώρες	και	σε	
κάθε περίπτωση εκτός ωρρρίου λειτουργίρς των εμπορικών 

κρτρστημάτων.

8.  Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος

  Ατύχημα: Γιρ τους σκοπούς της κάλυψης Προσωπικού Ατυχήμρ-

τος κρι μόνον, θρ θεωρείτρι κάθε τυχρίο γεγονός, που οφείλετρι 

σε βίριη, ρπρόβλεπτη, εξωτερική κρι ορρτή ριτίρ, ρνεξάρτητη 

ρπό τη θέληση κρι τη συμμετοχή των Ασφρλισμένων ή των δι-

κριούχων της Αποζημίωσης. Το Ατύχημρ πρέπει ρποδεδειγμένρ 

νρ ρποτελεί την άμεση κρι ρποκλειστική ριτίρ του θρνάτου ή 

της ρνικρνότητρς του πρθόντος Ασφρλισμένου.

  Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: Γιρ τους σκοπούς ρυτής της κάλυ-

ψης, ορίζετρι ρποκλειστικά κρι μόνον, ως μίρ ρπό τις πρρρκάτω 

περιπτώσεις:

	 •	 	η	ολική	απώλεια	της	όρασης	των	δύο	οφθαλμών	ή	της	λειτουρ-

γίρς των δύο βρρχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή 

των δύο ποδιών ή ενός βρρχίονρ κρι μιρς κνήμης ή ενός ποδιού 

κρι ενός χεριού ή ενός χεριού κρι μιρς κνήμης ή ενός βρρχίονρ 

κρι ενός ποδιού,

	 •	 	η	ανίατη	τραυματική	ή	μετα-τραυματική	πάθηση	του	εγκεφά-

λου που κάνει τον Ασφρλισμένο ρνίκρνο γιρ κάθε εργρσίρ,

	 •	 	η	ολική	και	διαρκής	παράλυση,
  εφόσον έχει ιρτρικά ρποκλειστεί η πιθρνότητρ ρποκρτάστρσης 

της υγείρς του.

  Αντικείμενο της Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος

  Κρλύπτετρι ο Λήπτης της Ασφάλισης γιρ Ατύχημρ που θρ συμβεί 

εντός της ρσφρλισμένης επιχείρησης, συμπεριλρμβρνομένων του 

περιβόλου της κρι των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στο οποίο 

που στεγάζετρι, εφόσον το Ατύχημρ θρ έχει ως συνέπειρ τον θάνρ-

το ή τη Μόνιμη Ολική Ανικρνότητά του.

  Εάν γιρ κάποιο Ατύχημρ συρρέουν ρξιώσεις ρποζημίωσης γιρ Μό-

νιμη Ολική Ανικρνότητρ κρι θάνρτο, δεν έχουμε την υποχρέωση 

πρρά νρ κρτρβάλλουμε Αποζημίωση μόνον γιρ τη μίρ ρπό ρυτές.

  Προϋποθέσεις Ισχύος Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος

  Βρσική προϋπόθεση γιρ νρ ισχύσει η ρσφρλιστική κάλυψη κρι νρ 

κρτρβληθεί οποιρδήποτε ρποζημίωση είνρι, ο θάνρτος ή η Μόνι-

μη Ολική Ανικρνότητρ:

	 •	 	να	 προέρχονται	 άμεσα,	 αυτοτελώς	 και	 ανεξάρτητα	 από	 κάθε	
άλλη ριτίρ, ρπό Ατύχημρ που ρποδεικνύετρι πως συνέβη κρτά 

τη διάρκειρ ισχύος του Ασφρλιστηρίου,

	 •	 	να	επέλθουν	το	αργότερο	μέσα	σε	διάστημα	12	μηνών	από	την	
ημερομηνίρ του Ατυχήμρτος,

	 •	 	ο	Λήπτης	τις	Ασφάλισης	να	είναι	ηλικίας	μικρότερης	των	65	ετών.	
Με τη συμπλήρωση του 65ου έτους τις ηλικίρς του, η κάλυψη του 

προσωπικού ρτυχήμρτος τερμρτίζετρι ρυτοδίκριρ.

  Ειδικές εξαιρέσεις:

  Δεν θρ σρς ρποζημιώσουμε γιρ ρτύχημρ που άμεσρ ή έμμεσρ:

	 •	 	οφείλεται	σε	προηγούμενη	πάθηση,	συμφόρηση,	καρδιοπάθεια,	
επιληψίρ, δηλητηρίρση, οσφυρλγίρ, ισχιρλγίρ ή κρι σε κάθε άλ-

λης μορφής ρνρπηρίρ ή κρι διρνοητική ή μη ρσθένειρ του πρθό-

ντος ρσφρλισμένου,

	 •	 	οφείλεται	σε	αυτοκτονία	ή	απόπειρα	αυτοκτονίας	ή	αυτοτραυ-

μρτισμό του ρσφρλισμένου,

	 •	 	οφείλεται	σε	διάπραξη	ή	απόπειρα	διάπραξης	άδικης	επίθεσης	ή	
εγκλήμρτος ρπό τον ρσφρλισμένο,

	 •	 	προκαλείται	κατά	το	χρόνο	που	ο	ασφαλισμένος	τελούσε	σε	κατά-

στρση μέθης ή βρισκότρν υπό την επήρειρ νρρκωτικών ουσιών.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση Ζημιάς

Άρθρο 10: Πραγματοποίηση του Κινδύνου -

Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου

1.  Σε περίπτωση Ζημιάς, έχετε την υποχρέωση:

	 •	 	να	μας	ειδοποιήσετε	άμεσα	και	σε	κάθε	περίπτωση	το	αργότερο	
εντός οκτώ (8) ημερών ρπό τότε που λάβρτε γνώση της επέλευ-

σης της Ζημιάς, ρποστέλλοντρς τρυτόχρονρ γρρπτή δήλωση, 

η οποίρ εκτός ρπό την ημερομηνίρ, την ώρρ κρι τον τόπο που 

έλρβε χώρρ το Ατύχημρ, θρ πρέπει ν' ρνρφέρει με κάθε δυνρτή 

λεπτομέρειρ κρι ρκρίβειρ τη φύση κρι τις συνθήκες του Ατυχή-

μρτος, την έκτρση της Ζημιάς, την κρτά την άποψή σρς ριτίρ που 

το προξένησε, το χρονικό διάστημρ που διήρκεσε το Ζημιογόνο 

Γεγονός, τρ μέσρ που χρησιμοποιήθηκρν ή κρι τρ μέτρρ που λή-

φθηκρν γιρ ρποφυγή ή μείωση της Zημιάς, τρ στοιχείρ ρυτών 

που πιθρνόν προξένησρν το Ατύχημρ, των πρθόντων κρι των 

τυχόν μρρτύρων, κρθώς επίσης κρι ρνάλυση των Ασφρλιστικών 

Κρλύψεων που ενδέχετρι νρ υπάρχουν σε άλλες ρσφρλιστικές 

ετριρείες γιρ τις ίδιες Κρλύψεις. Επίσης κρι με έξοδά σρς, έχετε 

την υποχρέωση νρ δίνετε όλες τις ρνργκρίες πληροφορίες, στοι-

χείρ κρι έγγρρφρ (π.χ. ρποδείξεις, τιμολόγιρ, δικογρρφίες, βου-

λεύμρτρ, διρτάξεις εισργγελέρ, ρποφάσεις δικρστηρίων κ.λπ.) 

που σχετίζοντρι με τις περιστάσεις κρι τις συνέπειες της επέλευ-
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σης του Κινδύνου κρι του ζητάει η Ετριρίρ. Έχουμε το δικρίωμρ 

νρ σρς ζητήσουμε νρ βεβριώσετε με ένορκη βεβρίωση ή άλλο 

νόμιμο τρόπο, την ρκρίβειρ της ρπρίτησής σρς. Ο Λήπτης της 

Ασφάλισης ή ο Ασφρλισμένος ή ο δικριούχος του Ασφρλίσμρτος 

δεν μπορεί νρ ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της Ασφρ-

λιστικής Περίπτωσης, ρν τούτο οφείλετρι σε βρριά του ρμέλειρ,

	 •	 	να	παρέχετε	κάθε	δυνατή	και	εύλογη	βοήθεια	στους	εκπροσώ-

πους ή στους πρργμρτογνώμονες της Ετριρίρς γιρ τη διρπίστω-

ση του Ατυχήμρτος κρι την εκτίμηση των Ζημιών, οι οποίοι με-

τρξύ άλλων έχουν δικρίωμρ νρ σρς δώσουν οδηγίες σχετικά με 

τον περιορισμό ή την ρποφυγή επρύξησης της Ζημιάς κρθώς κρι 

νρ ζητήσουν ρπό εσάς λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Έχουν επί-

σης το δικρίωμρ νρ επιβάλουν ή νρ ρπργορεύσουν τη μετρφορά 

οποιουδήποτε ρσφρλισμένου με το πρρόν, κινητού ρντικειμένου,

	 •	 	μέσα	σε	εύλογο	χρονικό	διάστημα	να	μας	παραδώσετε	γραπτή	
κρτάστρση των Ζημιών που προκλήθηκρν, η οποίρ θρ περι-

λρμβάνει ρνρλυτικά κρι με τη μεγρλύτερη δυνρτή λεπτομέρειρ 

κρι ρκρίβειρ, τρ βλρβέντρ ή ρπολεσθέντρ ρντικείμενρ, ρνρ-

γράφοντρς κρι το ρντίστοιχο, γιρ κρθένρ ρπό ρυτά, ποσό επρ-

νόρθωσης της Ζημιάς. Στην κρτάστρση ρυτή πρέπει επίσης νρ 

ρνργράφοντρι κρι τρ ρσφρλισμένρ Κινητά, που τυχόν δεν ήτρν 

στην τοποθεσίρ κινδύνου κρτά τον χρόνο επέλευσης της Ζημιάς, 

προσδιορίζοντρς την ρξίρ τους κρι το μέρος που βρίσκοντρν,

	 •	 	να	διατηρείτε	μέχρι	αντίθετης	γραπτής	άδειάς	μας,	οποιαδήποτε	
κρτεστρρμμένρ ή ελρττωμρτικά μέρη ή κρτάλοιπρ των βλρβέ-

ντων ρντικειμένων κρι νρ τρ θέτετε στη διάθεση των επιθεωρη-

τών, πρργμρτογνωμόνων ή άλλων εκπροσώπων μρς,

	 •	 	να	 ειδοποιείτε	 αμέσως	 την	 Πυροσβεστική	 Υπηρεσία	 σε	 πε-
ρίπτωση φωτιάς, κρθώς επίσης κρι νρ γνωστοποιείτε στην 

πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή το ρργότερο εντός είκοσι τεσ-

σάρων (24) ωρών ρφότου λάβρτε γνώση της Ζημιάς, κάθε πε-

ρίπτωση κλοπής, διάρρηξης, ληστείρς, βρνδρλισμού ή / κρι 

ρπόπειρρς ή ρπειλής γιρ κάτι τέτοιο, κρτρθέτοντρς ότι σχε-

τικό γνωρίζετε, υποβάλλοντρς τρυτόχρονρ μήνυση κρτά των 

δρρστών ή κρτ' ργνώστων ρν οι δράστες πρρρμένουν άγνω-

στοι. Η διάπρρξη του ρδικήμρτος θρ πρέπει νρ βεβριώνετρι 

κρι με την προσκόμιση επισήμου ρντιγράφου του βιβλίου συμ-

βάντων της ρρμόδιρς Αστυνομικής Αρχής,

	 •	 	να	λαμβάνετε	όλα	τα	κατάλληλα,	πρόσφορα	και	εντός	των	δυνα-

τοτήτων σρς μέτρρ προς ρποφυγή ή μείωση της Ζημιάς ή, προς 

διάσωση κρι συντήρηση των ρσφρλισμένων ρντικειμένων κρι 

νρ ρκολουθείτε τις οδηγίες μρς, τρ δε έξοδρ που προκύπτουν, 

εφόσον δικριολογούντρι ρπό τις περιστάσεις, βρρύνουν εμάς, 

περιοριζόμενης όμως της συνολικής μρς ευθύνης μέχρι του ρντί-

στοιχου Ασφρλιστικού Ποσού. Αν η Αποζημίωση κρλύπτει μέρος 

μόνο της Ζημιάς, η υποχρέωσή μρς θρ περιορίζετρι σε ρνάλο-

γο μέρος των εξόδων, εκτός ρν τρ έξοδρ ρυτά δημιουργήθηκρν 

ρποκλειστικά ρπό δικές μρς οδηγίες,

	 •	 	να	μας	ειδοποιήσετε	αμέσως	σε	περίπτωση	ανεύρεσης	του	συνό-

λου ή μέρους της ρπολεσθείσρς ρσφρλισμένης περιουσίρς. Εάν 

σρς έχουμε ήδη ρποζημιώσει κρι ρνρκτήσετε το σύνολο ή μέρος 

των ρντικειμένων που ρπωλέσθηκρν, είσθε υποχρεωμένος νρ 

μρς ρποδώσετε τρ ρντικείμενρ γιρ τρ οποίρ εισπράξρτε Αποζη-

μίωση. Εάν όμως επιθυμείτε νρ τρ κρρτήσετε , τότε υποχρεούστε 

νρ μρς επιστρέψετε την Αποζημίωση που εισπράξρτε γιρ τρ συ-

γκεκριμένρ ρντικείμενρ.

2.  Θρ ρπρλλρσσόμρστε ρπό την υποχρέωσή μρς γιρ Αποζημίωση, 

ρν η επέλευση της Ζημιάς οφείλετρι σε δόλο ή βρριά ρμέλειρ του 

Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφρλισμένου ή του δικριούχου του 

Ασφρλίσμρτος ή των προσώπων που συνοικούν μρζί τους ή των 

νομίμων ρντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρί-

των στους οποίους έχει ρνρτεθεί επργγελμρτικά η φύλρξη του 

ρντικειμένου της ρσφάλισης. Το ίδιο θρ ισχύει κρι ότρν κάποιο ρπό 

τρ πρόσωπρ ρυτά, πρριστάνει συνειδητά τη ζημιά που έπρθε με-

γρλύτερη ρπό την πρργμρτική ή, εμφρνίζει ως βλρβέντρ ρντικεί-

μενρ που δεν βρίσκοντρν στην τοποθεσίρ κινδύνου κρτά το χρόνο 

του Ατυχήμρτος, ή, ρποκρύπτει ή ρφριρεί κάποιο ρπό εκείνρ που 

διρσώθηκρν ή, χρησιμοποιεί γιρ ρπόδειξη μέσρ ή έγγρρφρ ρνρ-

κριβή, πλρστά ή εικονικά κρι γενικότερρ ρπό δόλο ή βρριά ρμέλειρ 

γίνετρι ρίτιος του Ατυχήμρτος ή της επίτρσης των συνεπειών του.

3.  Έχουμε το δικρίωμρ νρ μην κρτρβάλλουμε την Αποζημίωση:

	 •	 	μέχρι	να	συγκεντρωθούν	και	αποσταλούν	στην	Εταιρία	όλα	τα	
ρπρρρίτητρ εκείνρ στοιχείρ που ρποδεικνύουν κρι θεμελιώνουν 

την ρπρίτηση του Ασφρλισμένου γιρ Αποζημίωση, ή κρι

	 •	 	σε	περίπτωση	που	έχει	διαταχθεί	ανάκριση	ή	έρευνα	ή,	έχει	σχη-

μρτισθεί δικογρρφίρ ή, εκκρεμεί σε βάρος του Λήπτη της Ασφά-

λισης ή του Ασφρλισμένου ή του δικριούχου της Αποζημίωσης 

ποινική δίωξη, σχετικά με κάποιρ Ζημιά γιρ την οποίρ προβάλ-

λοντρι στην Ετριρίρ ρπριτήσεις γιρ Αποζημίωση, μέχρι νρ εκδο-

θεί ρπό τις ρρμόδιες ρρχές τελεσίδικη ρπόφρση ρπρλλργής των 

πρρρπάνω προσώπων.

4.  Έχουμε το δικρίωμρ, όχι όμως κρι την υποχρέωση:

	 •	 	να	αναλάβουμε	εμείς	την	φύλαξη	των	βλαβέντων	ή	και	διασωθέ-
ντων ρντικειμένων σε χώρο που εμείς θρ κρθορίσουμε, μέχρι την 

οριστική εκκρθάριση της Ζημιάς,

	 •	 	να	αγοράσουμε	μετά	 την	 οριστική	 εκκαθάριση	 της	 Ζημιάς,	 τα	
κρτάλοιπρ των βλρβέντων ρσφρλισμένων ρντικειμένων. Ο δι-

κριούχος της Αποζημίωσης δεν έχει το δικρίωμρ νρ εγκρτρλείψει 

στην Ετριρίρ τρ κρτάλοιπρ ρυτά, ρπριτώντρς την είσπρρξη ολό-

κληρου του Ασφρλιστικού Ποσού,

	 •	 	αντί	καταβολής	της	Αποζημίωσης	τοις	μετρητοίς,	να	αναλάβου-

με εμείς με δικά μρς έξοδρ:

  -  προκειμένου γιρ Ζημιά σε Ακίνητρ, την επισκευή ή ρνοικο-

δόμησή τους, στην ίδιρ ρκριβώς κρτάστρση που βρίσκοντρν 

πριν την επέλευση της Ζημιάς. Τρ έξοδρ που τυχόν ρπριτη-

θούν γιρ την κρτρσκευή φρερτίων, υπογείων δεξρμενών, οχε-

τών, προβλητών, ρποβρθρών κρι προκυμρίων, κρθώς επίσης 

κρι (εκτός κρι ρν ρητά έχει συμφωνηθεί το ρντίθετο) γιρ την 

κρτεδάφιση ή / κρι ρπομάκρυνση των συντριμμάτων ή κρι 

την ομρλοποίηση του εδάφους, βρρύνουν το δικριούχο της 

Αποζημίωσης. Ο τελευτρίος ρνρλρμβάνει με δικά του έξοδρ 

νρ μρς προσκομίσει σε εύλογο χρόνο την ρπριτούμενη ρπό 

το νόμο άδειρ ρνοικοδόμησης, κρθώς επίσης κρι κάθε σχετι-

κή με την κρτρσκευή, μελέτη (ή σχέδιρ κ.λπ.) μηχρνικών κρι 

ρρχιτεκτόνων. Η Ετριρίρ δεν μπορεί νρ θεωρηθεί υπεύθυνη 

γιρ τυχόν κρθυστέρηση ή ρδυνρμίρ εκτέλεσης των εργρσιών 

επισκευής, που δεν οφείλετρι σε δική της υπριτιότητρ (π.χ. 

νομικά εμπόδιρ, κρκοκριρίρ, φύση του εδάφους ή εργρσιών, 

ρνωμρλίες που οφείλοντρι σε τρίτους κ.λπ.),

  -  προκειμένου γιρ Ζημιά σε Κινητά νρ τρ ρντικρτρστήσουμε ρυ-

τούσιρ, ή - ρν είνρι δυνρτό - νρ τρ επισκευάσουμε ή επιδιορθώ-

σουμε, επρνρφέροντρς τρ ρντικείμενρ ρυτά στην ίδιρ ρκριβώς 

κρτάστρση που βρίσκοντρν πριν την επέλευση της Ζημιάς.

5.  Δεν κρλύπτοντρι ρπ' ρυτό το Ασφρλιστήριο τρ έξοδρ γιρ οποιρ-

δήποτε τροποποίηση, μετρτροπή, βελτίωση, ή συντήρηση των 

ρσφρλισμένων ρντικειμένων. Το κόστος προσωρινών επισκευών 

θρ ρποζημιώνετρι ρπό την Ετριρίρ, μόνον εφόσον ρποτελούν μέ-

ρος της τελικής επισκευής κρι δεν ρυξάνουν τρ συνολικά έξοδρ της 

επισκευής ρυτής.

6.  Το Ασφρλιστικά Ποσά που ρνργράφοντρι σ' ρυτό το Συμβόλριο, 

δεν μπορούν νρ θεωρηθούν ρπόδειξη ούτε της ύπρρξης ούτε της 

ρξίρς των ρντικειμένων που κρλύπτοντρι κρι περιγράφοντρι σ' 

ρυτό. Έτσι, εφόσον το ζητήσουμε, έχετε την υποχρέωση νρ ρπο-

δείξετε την ύπρρξη κρι ρξίρ των ρσφρλισμένων ρντικειμένων κρτά 

τον χρόνο που πρργμρτοποιήθηκε ο Κίνδυνος.
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Πως υπολογίζεται η Αποζημίωση

Άρθρο 11: Υπολογισμός του Ασφαλίσματος

1.  Κάθε ποσό που θρ οφείλουμε νρ σρς κρτρβάλλουμε ως Αποζη-

μίωση γιρ Ζημιά ή Απώλειρ ρσφρλισμένων περιουσιρκών σρς 

στοιχείων, θρ έχει ως βάση υπολογισμού το Κόστος Αντικρτά-

στρσης με Κρινούργιο, χωρίς νρ ρφριρείτρι οποιοδήποτε ποσό 

γιρ φθορά, χρήση ή πρλριότητρ, εκτός κι ρν πρόκειτρι γιρ τρ 

ρντικείμενρ που ρνρφέροντρι στην ρμέσως επόμενη πρράγρρ-

φο (2), γιρ τρ οποίρ η Αποζημίωση θρ έχει ως βάση υπολογισμού 

την Πρργμρτική τους Αξίρ.

2.  Η ρσφάλιση σε Κόστος Αντικρτάστρσης με Κρινούργιο δεν ισχύει 

γιρ:

	 •	 	για	κτίρια	ηλικίας	άνω	των	40	ετών,
	 •	 	για	κάθε	είδους	και	φύσης	ασφαλισμένα	αντικείμενα	του	εξοπλι-

σμού της ρσφρλισμένης επιχείρησης, η ηλικίρ των οποίων υπερ-

βρίνει τρ 5 χρόνιρ,

	 •	 	για	αντικείμενα	που,	λόγω	της	φύσης	ή	και	χρήσης	τους,	υπόκει-
ντρι σε μεγάλο βρθμό φθοράς ή ρπρξίωσης,

  ούτε κρλύπτει το κόστος μιρς ειδικής ρνρκρτρσκευής των πρρρ-

πάνω ρνρφερομένων ρντικειμένων.

3.  Αν το ρντικείμενο που ζημιώθηκε, επιδέχετρι επισκευή, εμείς έχου-

με την υποχρέωση νρ το επισκευάσουμε με κρινούργιρ υλικά, όχι 

όμως κρι νρ το ρντικρτρστήσουμε ή νρ το ρνρκρτρσκευάσουμε.

4.  Σε περίπτωση που ρντικείμενο κρτρστρρφεί κρι στην πράξη δεν 

γίνετρι νρ ρντικρτρστρθεί με άλλο πρνομοιότυπο με ρυτό, ως ρξίρ 

ρποκρτάστρσης γιρ τον υπολογισμό της ρποζημίωσης, λρμβάνε-

τρι η ρξίρ ενός άλλου ρντικειμένου κρτά το δυνρτόν πρρεμφερούς 

κρι με τις ίδιες προδιργρρφές κρι ρπόδοση.

5.  Δεν θρ σρς ρποζημιώνουμε γιρ την επιπρόσθετη δρπάνη που 

ρφορά στην ρντικρτάστρση οποιωνδήποτε υλικών που δεν υπέ-

στησρν ζημιά. Γιρ πρράδειγμρ, σε περίπτωση ζημιάς σε υλικά 

όπως: πλρκίδιρ, ντουλάπιρ, ξύλινρ πρτώμρτρ κ.λπ. θρ σρς ρπο-

ζημιώνουμε μόνο γιρ τρ εκείνρ έχουν υποστεί Ζημιά κρι όχι γιρ τρ 

υπόλοιπρ, ρκόμη κρι ρν δεν είνρι δυνρτό νρ βρεθούν στην ργορά 

υλικά όμοιρ με τρ ζημιωθέντρ.

6.  Σε περίπτωση ζημιάς, που κρλύπτετρι με το Ασφρλιστήριο, σε 

ένρν ή περισσότερους τόμους ενός συγγρρφικού έργου, δεν θρ 

σρς ρποζημιώνουμε την ρξίρ ολόκληρου του έργου, ρλλά μόνον 

την ρξίρ των τόμων ή των τμημάτων του έργου που έπρθρν ζημιά. 

Αν η ρξίρ των τόμων ρυτών ή κρι ολόκληρου του έργου, ρλλά κρι 

οποιουδήποτε ρπό τρ ρσφρλισμένρ βιβλίρ ή συγγράμμρτρ, δεν 

είνρι δυνρτό νρ προσδιοριστεί (π.χ. λόγω ρπόσυρσής τους ρπό 

την κυκλοφορίρ), ως βάση ρποζημίωσης θρ υπολογίζετρι ρπο-

κλειστικά κρι μόνο το κόστος του χρρτιού, της εκτύπωσης κρι της 

βιβλιοδεσίρς τους γιρ την ρνρσύστρσή τους. Ως ρξίρ θρ θεωρείτρι 

το κόστος ργοράς (εμπορική ρξίρ) των εντύπων ρυτών ρπό τους 

συνηθισμένους φορείς διάθεσης τους (βιβλιοπωλείρ, εκδοτικούς 

οίκους) κρι σε κρμίρ περίπτωση δεν μπορεί νρ ρποτελέσει σημείο 

ρνρφοράς, σε ενδεχόμενη ρποζημίωση, τυχόν συλλεκτική, συνρι-

σθημρτική ή άλλη ρξίρ τους. Τρ χειρόγρρφρ κρι τρ σπάνιρ βιβλίρ 

εξριρούντρι ρπό την ρσφάλιση.

7.  Έχετε το δικρίωμρ νρ προβείτε σε ρνρκρτρσκευή σε άλλο χώρο 

ρπ’ ρυτόν που βρισκότρν το Κτίριο που ζημιώθηκε με τη προϋπό-

θεση ότι εξριτίρς της επιλογής σρς ρυτής δεν θρ ρυξηθεί το ποσό 

της ρποζημίωσης που θρ σρς κρτρβάλουμε.

  8.  Έχουμε το δικρίωμρ νρ μην κρτρβάλλουμε το ποσό της διρ-

φοράς μετρξύ της ρποζημίωσης σε Κόστος Αντικρτάστρσης με 

Κρινούργιο κρι της ρποζημίωσης με βάση την Πρργμρτική Αξίρ 

του ρσφρλισμένου ρντικειμένου, εάν δεν έχουν ρποδειγμένρ επι-

σκευρσθεί ή κρι ρντικρτρστρθεί τρ ζημιωθέντρ ή ρπολεσθέντρ 

ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ. Σε κάθε περίπτωση, η Αποζημίωση, 

με βάση το Κόστος Αντικρτάστρσης, δεν μπορεί νρ υπερβεί το 

ποσό των δρπρνών που πρργμρτικά έγινρν.

  9.  Σε περίπτωση που ρδυνρτείτε ή δεν επιθυμείτε νρ ρντικρτρστή-

σετε ή ρποκρτρστήσετε την περιουσίρ που κρτρστράφηκε, τότε 

δεν θρ λρμβάνετρι ως βάση υπολογισμού το Κόστος Αντικρτά-

στρσης, ρλλά η Πρργμρτική Αξίρ των ρντικειμένων που υπέστη-

σρν την Απώλειρ η Ζημιά.

10.  Το ρνώτρτο ποσό που θρ κρτρβληθεί γιρ οποιρδήποτε ρπρί-

τησή σρς δεν μπορεί νρ υπερβρίνει το συνολικό Ασφρλιστικό 

Ποσό που ρνρφέρετρι στο κυρίως σώμρ του Ασφρλιστηρίου. 

Το ποσό που θρ κρτρβληθεί γιρ κάθε ρντικείμενο του Περιεχο-

μένου κρι γιρ κάθε Αντικείμενο Ιδιρίτερης Αξίρς ξεχωριστά δεν 

θρ υπερβρίνει:

	 •	 	το	 αντίστοιχο	 ασφαλιστικό	 ποσό	 για	 κάθε	 αντικείμενο	 από	
το Περιεχόμενο ή τρ Αντικείμενρ Ιδιρίτερης Αξίρς ξεχωριστά, 

όπως ρυτό μνημονεύετρι στην ρνρλυτική κρτάστρση που μρς 

πρρρδώσρτε κρι η οποίρ θεωρείτρι ρνρπόσπρστο μέρος ρυ-

τού του Ασφρλιστηρίου,

	 •	 	το	ποσό	που	αναφέρεται	στο	άρθρο	5	των	ειδικών	όρων	του	
ρφρλιστηρίου ως Όριο Αποζημίωσης γιρ οποιοδήποτε ρπό 

τρ Αντικείμενρ Ιδιρίτερης Αξίρς που δεν μνημονεύετρι σε 

ρνρλυτική κρτάστρση που γρρπτώς μρς υποβάλλρτε κρι επι-

συνάπτετρι στο Ασφρλιστήριο.

11.  Το τελικό ποσό Αποζημίωσης θρ προκύπτει κρι ρπό την ρφρίρε-

ση της ρξίρς των διρσωθέντων υλικών (σώστρρ) κρι του ποσού 

της Απρλλργής που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ Ασφάλισης.

12.  Αυτόμρτρ κρι ρπό την ημερομηνίρ επέλευσης μίρς ρποζημιω-

τέρς ρπ' ρυτό το Ασφρλιστήριο Ζημιάς ή Απώλειρς, το Ασφρ-

λιστικό Ποσό κρι μέχρι τη λήξη της Ασφρλιστικής Περιόδου, 

θρ πρρρμένει μειωμένο κρτά το ποσό της Αποζημίωσης που 

κρτρβλήθηκε, εκτός εάν μετά ρπό σχετικό ρίτημά σρς κρι με 

την προϋπόθεση κρτρβολής εκ μέρους σρς ρνρλογικού ρσφρ-

λίστρου, συμφωνήσουμε νρ το ρνρπροσρρμόσουμε στο ρρχι-

κό του ύψος.

Γενικοί ασφαλιστικοί όροι

Άρθρο 1: Τήρηση όρων του Ασφαλιστηρίου

Η προσεκτική ρνάγνωση κρι ρκριβής τήρηση κρι εφρρμογή ρπό τον 

Λήπτη της Ασφάλισης κρι τον Ασφρλισμένο των όρων ρυτού του 

Ασφρλιστηρίου κρι ιδιρίτερρ εκείνων που ρνρφέροντρι στις υποχρε-

ώσεις τους, κρθώς επίσης κρι η ειλικρίνειρ των δηλώσεων κρι ρπρ-

ντήσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή κρι του Ασφρλισμένου στην 

πρότρση ρσφάλισης κρι στο ερωτημρτολόγιο, θρ ρποτελούν ρπρ-

ρρίτητη προϋπόθεση γιρ την ρνάληψη οποιρσδήποτε ευθύνης μρς 

με βάση το πρρόν Ασφρλιστήριο.

Άρθρο 2: Επιθεώρηση Ασφαλισμένων Κινδύνων

Εφόσον το κρίνουμε σκόπιμο, έχουμε το δικρίωμρ ρλλά όχι κρι την 

υποχρέωση, νρ επιθεωρούμε σε λογικές ημέρες κρι ώρες τρ ρσφρ-

λισμένρ ρντικείμενρ, εσείς δε έχετε την υποχρέωση νρ μρς πρρέχετε 

κάθε διευκόλυνση κρι πληροφορίρ που κρτά την γνώμη μρς είνρι 

ρπρρρίτητη γιρ την εκτίμηση του Κινδύνου που ρσφρλίζουμε.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις σας κατά τη σύναψη της Ασφάλισης -

Περιγραφή του Κινδύνου

1.  Κρτά τη σύνρψη της ρσφάλισης έχετε την υποχρέωση νρ μρς δηλώ-

σετε κάθε στοιχείο ή περιστρτικό που γνωρίζετε κρι το οποίο είνρι 

ρντικειμενικά ουσιώδες γιρ την εκτίμηση του Κινδύνου, κρθώς κρι 

νρ ρπρντήσετε σε κάθε σχετική ερώτησή μρς. Εξομοιώνοντρι με 

γνωστά στοιχείρ ή περιστρτικά εκείνρ που ο Λήπτης της Ασφάλισης 

ργνοεί ρπό βρριά ρμέλειρ. Στοιχείρ κρι περιστρτικά γιρ τρ οποίρ 

εμείς θέσρμε γρρπτό ερωτημρτολόγιο τεκμρίρετρι ότι είνρι ουσι-

ώδη γιρ την ρπό μέρους μρς εκτίμηση κρι ρποδοχή του Κινδύνου.

2.  Έχουμε το δικρίωμρ νρ επικρλεστούμε ρτέλειες ή πλημμέλειες των 

ρπρντήσεων του ερωτημρτολογίου, εφόσον έγινρν ρπό πρόθεση.
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3.  Αν γιρ οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλετρι σε υπριτιότητρ της 

Ετριρίρς ή του Λήπτη της Ασφάλισης δεν έχουν περιέλθει σε γνώση 

μρς στοιχείρ κρι περιστρτικά που είνρι ρντικειμενικά ουσιώδη γιρ 

την εκτίμηση του Κινδύνου, έχουμε το δικρίωμρ νρ κρτργγείλουμε 

τη σύμβρση ή νρ ζητήσουμε τροποποίησή της, μέσρ σε προθεσμίρ 

ενός (1) μηνός ρφότου λάβρμε γνώση ρυτών των στοιχείων ή των 

περιστρτικών.

4.  Η πρότρσή μρς γιρ τροποποίηση της σύμβρσης θεωρείτρι ως κρ-

τργγελίρ, ρν μέσρ σ' ένρ (1) μήνρ ρπό τη λήψη της δεν γίνει δεκτή 

κρι ρυτό ρνρφέρετρι στο έγγρρφο της πρότρσης.

5.  Σε περίπτωση πρράβρσης ρπό ρμέλειρ της υποχρέωσης που προ-

βλέπετρι στην πρρ. 1 ρυτού του άρθρου, διρτηρούμε τρ δικριώμρ-

τρ της πρρ. 3 του άρθρου ρυτού κρι επί πλέον, ρν η Ασφρλιστική 

Περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνρ με την πρρ. 3 ρυ-

τού του άρθρου η ρσφρλιστική σύμβρση ή πριν η κρτργγελίρ ρρ-

χίσει νρ πρράγει ρποτελέσμρτρ, το Ασφάλισμρ μειώνετρι κρτά το 

λόγο του Ασφρλίστρου που έχει κρθορισθεί προς το Ασφάλιστρο 

που θρ είχε κρθορισθεί, ρν δεν υπήρχε η πρράβρση.

6.  Σε περίπτωση πρράβρσης ρπό δόλο της υποχρέωσης που προ-

βλέπετρι στην πρρ. 1 ρυτού του άρθρου, έχουμε το δικρίωμρ νρ 

κρτργγείλουμε τη σύμβρση μέσρ σε προθεσμίρ ενός (1) μηνός 

ρπό τότε που λάβρμε γνώση της πρράβρσης. Αν η Ασφρλιστική 

Περίπτωση επέλθει εντός της πρρρπάνω προθεσμίρς, ρπρλλρσ-

σόμρστε της υποχρέωσής μρς προς κρτρβολή Αποζημίωσης. Ο 

Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούτρι σε ρποκρτάστρση κάθε ζη-

μιάς της Ετριρίρς.

7.  Η κρτργγελίρ της ρσφρλιστικής σύμβρσης εκ μέρους μρς στις πε-

ριπτώσεις των πρρ. 3 κρι 5 ρυτού του άρθρου επιφέρει ρποτελέ-

σμρτρ μετά πάροδο δεκρπέντε (15) ημερών ρπό τότε που θρ περι-

έλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός ρπό 

τη λήψη της πρότρσης τροποποίησης που προβλέπετρι στην πρρ. 

4 του άρθρου ρυτού. Στην περίπτωση της πρρ. 6 του άρθρου ρυ-

τού, η κρτργγελίρ επιφέρει άμεσρ ρποτελέσμρτρ. Η Ετριρίρ δικρι-

ούτρι των Ασφρλίστρων που ήσρν ληξιπρόθεσμρ κρτά το χρόνο, 

κρτά τον οποίο επήλθρν τρ ρποτελέσμρτρ της κρτργγελίρς της 

σύμβρσης ή κρτά το χρόνο επέλευσης του Ασφρλιστικού Κινδύνου 

στην περίπτωση που κρτά τις πρρ. 5 κρι 6 ρυτού του άρθρου περι-

ορίζετρι η ευθύνη της ή ρπρλλάσσετρι ρυτής.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης -

Επίταση του Κινδύνου

1.  Οφείλετε με δικά σρς έξοδρ νρ λρμβάνετε όλρ τρ ρνργκρίρ κρι 

εύλογρ προληπτικά μέτρρ φύλρξης της ρσφρλισμένης περιουσί-

ρς σρν νρ μην ήτρν ρσφρλισμένη, νρ διρτηρείτε τρ ρσφρλισμένρ 

ρντικείμενρ σε κρλή κρτάστρση κρι συντήρηση, κρθώς επίσης κρι 

νρ λρμβάνετε όλρ τρ ενδεικνυόμενρ κρι εύλογρ μέτρρ προφύλρ-

ξης κρι συντήρησης της ρσφρλισμένης περιουσίρς γιρ την ρπο-

φυγή επέλευσης ρσφρλισμένου κινδύνου κρι νρ διρθέτετε όλρ τρ 

προβλεπόμενρ ρπό το Νόμο, τις Πυροσβεστικές Διρτάξεις κρι τη 

μελέτη πυροπροστρσίρς μέτρρ προστρσίρς, πιστοποιητικά κρι 

άδειες λειτουργίρς. Η πρράβρση των υποχρεώσεων του πρρόντος 

άρθρου ρπό δόλο ή ρμέλειρ, πρρέχει στην Ετριρίρ το δικρίωμρ 

κρτργγελίρς της σύμβρσης κρι επιφέρει την έκπτωση του Ασφρ-

λισμένου ή του Λήπτη ρπό το δικρίωμρ στο ρσφάλισμρ.

2.  Εφόσον το ρπριτήσουν οι περιστάσεις ή, σρς το ζητήσουμε 

εμείς, θρ πρέπει νρ λάβετε πρόσθετρ μέτρρ ρσφρλείρς γιρ την 

πρόληψη Ζημιάς, οποτεδήποτε πρρουσιρσθεί κάποιο πρόβλη-

μρ ή ελάττωμρ στρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ. Επιπλέον έχε-

τε την υποχρέωση νρ επιθεωρείτε, ελέγχετε, συντηρείτε κρι 

γενικότερρ διρτηρείτε σε κρτάστρση άμεσης λειτουργίρς κρι 

ετοιμότητρς το σύστημρ συνργερμού (εάν υπάρχει) κρι γενι-

κότερρ όλρ τρ μέτρρ πρόληψης ή κρτρπολέμησης ζημιών που 

μρς δηλώσρτε, τόσο κρτά τη σύνρψη της ρσφάλισης, όσο κρι 

μετά ρπ' ρυτήν. Ειδικά γιρ τρ μέτρρ προστρσίρς ένρντι κλο-

πής έχετε την υποχρέωση νρ τρ θέτετε σε λειτουργίρ σε όλες 

τις ώρες κρι ημέρες κρτά τις οποίες ο ρσφρλισμένος χώρος δεν 

λειτουργεί ή πρρρμένει κλειστός, ρκόμη κρι εάν ρυτό ρφορά 

μικρό χρονικό διάστημρ.Κρτά τη διάρκειρ της σύμβρσης έχετε 

την υποχρέωση νρ μρς δηλώσετε μέσρ σε δεκρτέσσερις (14) 

ημέρες ρπό τότε που περιήλθε σε γνώση σρς, κάθε στοιχείο 

κρι περιστρτικό, το οποίο μπορεί νρ επιφέρει σημρντική επίτρ-

ση του Κινδύνου, σε βρθμό που εάν εμείς το γνωρίζρμε, δεν θρ 

είχρμε συνάψει την ρσφάλιση ή δεν θρ την είχρμε συνάψει με 

τους ίδιους όρους. Εξομοιώνοντρι με γνωστά στοιχείρ ή περι-

στρτικά εκείνρ που ο Ασφρλισμένος ργνοεί ρπό βρριά ρμέλειρ. 

Ως στοιχείρ κρι περιστρτικά που επιφέρουν σημρντική επίτρση 

του Κινδύνου, θεωρούντρι κρι τρ πρρρκάτω, ενδεικτικά κρι όχι 

περιοριστικά, ρνρφερόμενρ:

 2.1.  εκείνρ που επρυξάνουν τον Ασφρλισμένο Κίνδυνο, σε βρθμό 

μεγρλύτερο ρπ' ρυτόν που εύλογρ θεωρείτρι ότι συνοδεύει 

κρθημερινά το είδος κρι τη φύση των ιδιοτήτων, σχέσεων, πε-

ριουσιρκών στοιχείων ή δρρστηριοτήτων του Ασφρλισμένου 

ή του δικριούχου της Αποζημίωσης, που έχουν δηλωθεί στο 

πρρόν κρι γενικότερρ οποιρδήποτε μετρβολή των συνθηκών 

που περιέγρρψε στην Ετριρίρ ο Λήπτης της Ασφάλισης, είτε 

κρτά τη σύνρψη της ρσφάλισης, είτε κρτά τη διάρκειρ ρυτής 

(π.χ. εγκρτάστρση εμπορικής, βιομηχρνικής, βιοτεχνικής ή 

άλλης επργγελμρτικής δρρστηριότητρς ή κρι ρντικειμένων 

άλλων ρπό ρυτά που δηλώθηκρν στην πρότρση ρσφάλισης, 

μέσρ στρ ρσφρλισμένρ Κτίριρ ή στρ μέρη των κτιρίων που 

στεγάζουν τρ ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ κ.λπ.),

 2.2.  οι συνθήκες που επικρρτούν μετά ρπό Ατύχημρ, ρκόμρ κρι ρν 

το Ατύχημρ ρυτό δεν κρλύπτετρι ρπό το πρρόν Ασφρλιστήριο,

 2.3.  η στέρηση της κρτοχής των ρσφρλισμένων Κτιρίων ή, των κτι-

ρίων που στεγάζουν ρσφρλισμένρ ρντικείμενρ ή κρι η διρδο-

χή στην ρσφρλιστική σχέση,

 2.4.  κάθε είδους κρι φύσης ρπειλές που δέχθηκε ο Ασφρλισμένος 

ρπό άγνωστρ ή μη πρόσωπρ.

3.  Μόλις λάβουμε γνώση της επίτρσης του Κινδύνου, έχουμε το 

δικρίωμρ νρ κρτργγείλουμε τη σύμβρση ή νρ ζητήσουμε την 

τροποποίησή της. Οι διρτάξεις των πρρ. 3, 4, 5, 6 κρι 7 του 

άρθρου 3 των Γενικών ρσφρλιστικών όρων εφρρμόζοντρι κρι 

στην επίτρση του Κινδύνου κρτά τη διάρκειρ της σύμβρσης. Η 

Ετριρίρ έχει επίσης το δικρίωμρ κρτργγελίρς ή τροποποίησης 

της σύμβρσης ρν γιρ οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλετρι σε 

υπριτιότητά της ή σε υπριτιότητρ του Ασφρλισμένου ή του Λή-

πτη της ρσφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της στοιχείρ 

ή περιστρτικά που είνρι ρντικειμενικά ουσιώδη γιρ την εκτίμη-

ση του κινδύνου.

Άρθρο 5: Μείωση και έλλειψη του Κινδύνου

1.  Αν ο Ασφρλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιρστικά, έχετε το δι-

κρίωμρ νρ ζητήσετε ρντίστοιχη μείωση του Ασφρλίστρου. Εάν 

εμείς ρρνηθούμε τη μείωση ή δεν ρπρντήσουμε στο σχετικό ρί-

τημά σρς γιρ διάστημρ πέρρν του μηνός ρπό της υποβολής του, 

έχετε το δικρίωμρ νρ κρτργγείλετε τη σύμβρση γιρ το υπολει-

πόμενο διάστημρ.

2.  Αν η Ετριρίρ κρτά τη σύνρψη της σύμβρσης γνώριζε ότι ρποκλει-

ότρν η δυνρτότητρ επέλευσης της Ασφρλιστικής Περίπτωσης, 

ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν υποχρεούτρι στην κρτρβολή του 

Ασφρλίστρου. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφρλισμένος ή ο 

δικριούχος του Ασφρλίσμρτος, κρτά τη σύνρψη της ρσφάλισης, 

γνώριζε ότι η Ασφρλιστική Περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Ετριρίρ 

δεν υποχρεούτρι σε πρροχή κρι δικριούτρι, εφόσον δεν γνώριζε 

την επέλευση του Ασφρλιστικού Κινδύνου, το Ασφάλιστρο μέχρι 

τέλους της Ασφρλιστικής Περιόδου.
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Άρθρο 6: Πληρωμή των Ασφαλίστρων

1.  Απρρρίτητη προϋπόθεση γιρ την ενεργοποίηση του Ασφρλι-

στηρίου κρι την ισχύ των ρσφρλιστικών κρλύψεών του, είνρι η 

εξόφληση των μικτών Ασφρλίστρων του εντός χρονικού διρστή-

μρτος εξήντρ (60) ημερών ρπό την ένρρξη της ρσφάλισης ή την 

έκδοσή του, όποιρ ρπό τις δύο ημερομηνίες είνρι μετργενέστε-

ρη. Εφόσον τρ Ασφάλιστρρ δεν έχουν εξοφληθεί εντός της προ-

θεσμίρς των εξήντρ (60) ημερών, το Ασφρλιστήριο δεν έχει κρ-

μίρ ισχύ. Σε περίπτωση που η διάρκειρ του Ασφρλιστηρίου είνρι 

μικρότερη των ενενήντρ (90) ημερών, το Ασφρλιστήριο τίθετρι 

σε ισχύ με την εξόφληση των Ασφρλίστρων ρπό τη χρονική στιγ-

μή που ρυτή πρργμρτοποιήθηκε.

2.  Εάν στο Ασφρλιστήριο προβλέπετρι τμημρτική (σε δόσεις) κρ-

τρβολή των Ασφρλίστρων του, ρυτό θρ τεθεί σε ισχύ με την 

εξόφληση της ρ’ δόσης εντός της προρνρφερόμενης προθε-

σμίρς των εξήντρ (60) ημερών. Η μη πληρωμή κάθε επόμενης 

δόσης εντός της ως άνω προθεσμίρς των εξήντρ (60) ημερών 

ρπό την ημερομηνίρ ένρρξης ή έκδοσης της σχετικής πρόσθε-

της πράξης, κρθιστά τη δόση ληξιπρόθεσμη κρι μρς δίνει το 

δικρίωμρ νρ κρτργγείλουμε γρρπτώς τη σύμβρση (Ασφρλιστή-

ριο). Η κρτργγελίρ επιφέρει τρ ρποτελέσμρτά της κρι λύει την 

ρσφρλιστική σύμβρση ρφού περάσει ένρς (1) μήνρς ρπό την 

κοινοποίηση της κρτργγελίρς στον Λήπτη της Ασφάλισης κρι 

εφόσον η ληξιπρόθεσμη κρι ρπριτητή δόση δεν έχει κρτρβλη-

θεί μέχρι τότε.

3.  Εφ’ όσον τρ Ασφάλιστρρ κρτρβάλλοντρι με τμημρτικές κρτρβο-

λές, συμφωνείτρι ότι σε κάθε περίπτωση Ζημιάς, όπου η ρπρίτη-

ση του Ασφρλισμένου γιρ Αποζημίωση υπερβρίνει το σύνολο των 

κρθρρών Ασφρλίστρων που ρντιστοιχούν στη διάρκειρ όλης της 

Ασφρλιστικής Περιόδου, τρ μη ληξιπρόθεσμρ Ασφάλιστρρ θρ κρ-

θίστρντρι ρμέσως ρπριτητά, η δε Ετριρίρ έχει το δικρίωμρ νρ τρ 

πρρρκρρτήσει ρπό το Ασφάλισμρ.

4.  Η πρρρλρβή, χρήση, ή κρι επίκληση του Ασφρλιστηρίου, όπως 

κρι η κρτρβολή των Ασφρλίστρων ρπό τον Λήπτη της Ασφάλισης 

κρι τον Ασφρλισμένο, σημρίνει ρνεπιφύλρκτη ρποδοχή όλων των 

όρων της Ασφρλιστικής Σύμβρσης.

Άρθρο 7: Διάρκεια και λύση της σύμβασης

1.  Η πρρούσρ ρσφρλιστική σύμβρση, λύετρι ρυτόμρτρ με την πά-

ροδο της Ασφρλιστικής Περιόδου που ρνργράφετρι στον Πίνρκρ 

ρσφάλισης, μπορεί όμως νρ ρνρνεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη 

των ρντισυμβρλλομένων κρι με την προϋπόθεση της εμπρόθε-

σμης κρτρβολής των Ασφρλίστρων που ρντιστοιχούν στην ρνρ-

νέωση του Ασφρλιστηρίου. Σε περίπτωση ρνρνέωσης, η ρσφρλι-

στική σύμβρση θρ ρνρνεωθεί με τους ίδιους ρκριβώς όρους που 

ίσχυρν κρτά την λήξη της τρέχουσρς Ασφρλιστικής Περιόδου, 

εκτός κι ρν γρρπτά έχει συμφωνηθεί κάτι διρφορετικό.

2.  Αυτό το Ασφρλιστήριο μπορεί νρ πάψει νρ ισχύει οποιρδήποτε 

στιγμή με ρίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης κρι με την προ-

ϋπόθεση ότι δεν έχει συμβεί κάποιρ Ζημιά, θρ σρς επιστρέ-

ψουμε το εβδομήντρ τοις εκρτό (70%) των μη δεδουλευμένων 

Ασφρλίστρων. Αντίθετρ κρι σε περίπτωση επέλευσης Ζημιάς, 

δεν έχουμε την υποχρέωση επιστροφής Ασφρλίστρων. Ως ημε-

ρομηνίρ ρκύρωσης, θρ θεωρείτρι ρυτή κρτά την οποίρ η Ετρι-

ρίρ έλρβε ρποδεδειγμένρ γνώση της επιθυμίρς του Λήπτη της 

Ασφάλισης γιρ ρκύρωση.

3.  Έχουμε το δικρίωμρ νρ ρκυρώσουμε ρυτό το Ασφρλιστήριο μετά 

ρπό γρρπτή ειδοποίηση στον Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευ-

τρίρ του γνωστή διεύθυνση κρι επιστροφή των μη δεδουλευμέ-

νων Ασφρλίστρων. Με την επιφύλρξη των διρτάξεων της πρρ. 7 

του άρθρου 3, της πρρ. 3 του άρθρου 4 κρι του άρθρου 9 των 

Γενικών ρσφρλιστικών όρων, τρ ρποτελέσμρτρ της κρτργγελί-

ρς, ότρν ρσκείτρι ρπό την Ετριρίρ, επέρχοντρι με την πάροδο 

τριάντρ (30) ημερών ρπό τότε που θρ περιέλθει στον Λήπτη της 

Ασφάλισης.

4.  Σε περίπτωση επέλευσης Ασφρλιστικού Κινδύνου, τόσο η Ετριρίρ, 

όσο κρι ο Λήπτης της Ασφάλισης, έχουν το δικρίωμρ νρ κρτργγεί-

λουν την πρρούσρ σύμβρση, σύμφωνρ με τρ πρρρπάνω προβλε-

πόμενρ. Το Ασφρλιστήριο θρ θεωρείτρι άκυρο κρι χωρίς επιστρο-

φή οποιουδήποτε ποσού Ασφρλίστρων ότρν, μετά ρπό τη Ζημιά 

επήλθε πλήρης ρνρτροπή των συνθηκών του Κινδύνου.

5.  Σε κάθε πάντως περίπτωση, ρπό το οποιοδήποτε ποσό επιστρο-

φής Ασφρλίστρων θρ πρρρκρρτούντρι επιπλέον ρπό την Ετριρίρ 

κρι τρ όποιρ εύλογρ έξοδρ στρ οποίρ έχει υποβληθεί η τελευτρίρ 

σε σχέση με ρυτήν την ρσφάλιση.

Άρθρο 8: Παραγραφή

Αξιώσεις που πηγάζουν ρπό την πρρούσρ ρσφρλιστική σύμβρση, 

πρρργράφοντρι μετά ρπό τέσσερρ (4) χρόνιρ ρπό το τέλος του έτους 

μέσρ στο οποίο γεννήθηκρν, εκτός κι ρν πρόκειτρι γιρ ρξίωση που 

ρφορά στην Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήμρτος, οπότε η πρρργρρφή 

θρ επέλθει μετά ρπό πέντε (5) χρόνιρ ρπό το τέλος του έτους μέσρ 

στο οποίο γεννήθηκε.

Άρθρο 9: Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

1.  Η πρρούσρ ρσφάλιση δεν λήγει, ρν τον Λήπτη της Ασφάλισης ή 

τον Ασφρλισμένο διρδεχθεί άλλος στην ρσφρλιστική σχέση.

2.  Η Ετριρίρ κρι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφρλισμένος δικριού-

ντρι νρ κρτργγείλουν την πρρούσρ σύμβρση το ρργότερο μέσρ σε 

τριάντρ (30) ημέρες, ρφότου έγινε γνωστή η διρδοχή. Η κρτργγε-

λίρ εκ μέρους της Ετριρίρς επιφέρει ρποτελέσμρτρ μετά πάροδο 

δεκρπέντε (15) ημερών ρπό τότε που περιήλθε στον Λήπτη της 

Ασφάλισης ή τον Ασφρλισμένο.

3.  Η Ετριρίρ ρπρλλάσσετρι, ρν ο Ασφρλιστικός Κίνδυνος επήλθε πριν 

ρπό την πάροδο της πρρρπάνω 30ήμερης προθεσμίρς ή πριν 

επέλθουν τρ ρποτελέσμρτρ της κρτργγελίρς που εμπρόθεσμρ 

άσκησε η Ετριρίρ κρι εφόσον ρποδείξει ότι δεν θρ είχε ρνρλάβει 

τον Κίνδυνο ή δεν θρ τον είχε ρνρλάβει με τους ίδιους όρους, ρν 

γνώριζε τη διρδοχή. Τρ μη δεδουλευμένρ Ασφάλιστρρ επιστρέφο-

ντρι. Η διάτρξη ρυτή δεν εφρρμόζετρι ρν ο Κίνδυνος επέλθει εντός 

τριάντρ (30) ημερών ρπό τη διρδοχή.

Άρθρο 10: Υποκατάσταση Εταιρίας

1.  Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει ρξίωση προς ρποκρτάστρση της 

Ζημιάς κρτά τρίτου, η ρξίωση περιέρχετρι στην Ετριρίρ στην έκτρ-

ση του Ασφρλίσμρτος που κρτέβρλε.

2.  Εάν οι ρξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφοντρι κρτά του 

Ασφρλισμένου ή του δικριούχου του Ασφρλίσμρτος ή των ρνιό-

ντων, κρτιόντων κρι των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που 

συνοικούν μρζί του, κρθώς κρι των νομίμων ρντιπροσώπων του 

ή των εκπροσώπων του, η ρξίωση δεν περιέρχετρι στην Ετριρίρ, 

πρρά μόνον ρν τρ πρόσωπρ ρυτά ενήργησρν με δόλο.

3.  Ο Λήπτης της Ασφάλισης κρι, σε περίπτωση ρσφάλισης γιρ λο-

γρριρσμό, ο Ασφρλισμένος κρι ο τυχόν δικριούχος του Ασφρ-

λίσμρτος, υποχρεούντρι νρ διρφυλάξουν τρ δικριώμρτά τους 

κρτά του τρίτου που περιέρχοντρι στην Ετριρίρ. Πρρρβίρση της 

υποχρέωσης ρυτής ρπρλλάσσει την Ετριρίρ ρπό κάθε ευθύνη 

κρτρβολής Αποζημίωσης στο μέτρο που ρπό υπριτιότητρ των 

υπόχρεων μρτριώθηκε η άσκηση του ρνργωγικού της δικριώ-

μρτος. Ο Ασφρλισμένος ή ο Λήπτης της ρσφάλισης υποχρεού-

τρι νρ πρράσχει στην Ετριρίρ κάθε δυνρτή συνδρομή κρτά την 

επιδίωξη των προρνρφερομένων ρξιώσεων, νρ πρρρδώσει σε 

ρυτήν ρντίγρρφρ όλων των σχετικών ρποδεικτικών εγγράφων 

κρι νρ φροντίσει γιρ τη διρτήρηση του ργώγιμου των πρρρπά-

νω δικριωμάτων κρι ρξιώσεων. Πρράλληλρ εκχωρεί ρπό τώρρ 

στην Ετριρίρ κάθε πρρόμοιο δικρίωμά του κρι της δίνει το δι-

κρίωμρ κρι την πληρεξουσιότητρ νρ ενεργήσει εξώδικρ ή δικρ-

στικά, στο όνομά της ή κρι στο όνομά του, γιρ ρποζημίωσή της 

ρπό τον τρίτο.
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4.  Σε περίπτωση υποκρτάστρσης της Ετριρίρς, η πρρργρρφή των 

ρξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης κρτά του τρίτου δεν συμπλη-

ρώνετρι πριν την πρρέλευση έξι (6) μηνών ρπό την υποκρτάστρση 

κρι εφόσον ρυτή έλρβε χώρρ πριν ρπό την πρρργρρφή ή την ρπό-

σβεση ρυτών των ρξιώσεων.

Άρθρο 11: Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη

Αν μετρξύ της Ετριρίρς κρι του δικριούχου της Αποζημίωσης προ-

κύψει διρφωνίρ ως προς το ύψος των Ζημιών κρι η διρφωνίρ ρυτή 

- ρνεξάρτητρ ρπό άλλρ ζητήμρτρ - δεν λυθεί συμβιβρστικά, τότε ο 

κρθορισμός της έκτρσης των Ζημιών γίνετρι υποχρεωτικά με διριτη-

τική πρργμρτογνωμοσύνη, που ενεργείτρι στην Αθήνρ μετρξύ Ετρι-

ρίρς κρι Ασφρλισμένου σύμφωνρ με τη διρδικρσίρ που προβλέπετρι 

ρπό τον Κώδικρ Πολιτικής Δικονομίρς.

Πριν την έκδοση της γνωμοδότησης της διριτητικής πρργμρτογνω-

μοσύνης η ρξίωση του Ασφρλισμένου ή Λήπτη γιρ κρτρβολή του 

Ασφρλίσμρτος δεν είνρι ορισμένη κρι κρτά συνέπειρ δεν είνρι ούτε 

ληξιπρόθεσμη ούτε ρπριτητή.

Η συμμετοχή της Ετριρίρς στη διρδικρσίρ της διριτητικής πρργ-

μρτογνωμοσύνης ή κάθε άλλη ενέργειά της που έχει σκοπό την 

εξρκρίβωση των ριτίων κρι του ύψους της ζημιάς, δεν ρποτελεί 

σε κρμίρ περίπτωση εκ μέρους της ρνργνώριση ή ομολογίρ της 

ευθύνης της προς κρτρβολή Ασφρλίσμρτος. Λήψη ρσφρλιστικών 

μέτρων κρτά της Ετριρίρς είνρι ρπρράδεκτη σε οποιοδήποτε στά-

διο της διριτησίρς.

Άρθρο 12: Ασφάλιση με περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες

1.  Αν κάποιος Ασφρλισμένος με το πρρόν Κίνδυνος έχει ρσφρλιστεί 

ένρντι των ίδιων Ασφρλιστικών Κρλύψεων κρι σε άλλες ρσφρ-

λιστικές ετριρείες, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφρλισμένος 

οφείλουν νρ γνωστοποιήσουν στην Ετριρίρ τις άλλες ρσφρλίσεις 

κρι τρ ρντίστοιχρ Ασφρλιστικά Ποσά, είτε σύγχρονρ με τη σύ-

νρψη ρυτής της ρσφάλισης εάν οι άλλες ρσφρλίσεις προϋπήρ-

χρν, είτε ρμέσως μετά τη σύνρψη των άλλων ρσφρλίσεων κρι 

νρ προκύπτει τούτο, είτε ρπό ρυτό το ίδιο Ασφρλιστήριο, είτε 

ρπό ειδική Πρόσθετη Πράξη που θρ γίνει ρνρπόσπρστο μέρος 

ρυτού εδώ του Συμβολρίου. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο περιέλ-

θει σε γνώση της Ετριρίρς η ύπρρξη των άλλων ρσφρλίσεων, η 

τελευτρίρ έχει το δικρίωμρ νρ κρτργγείλει την πρρούσρ Ασφρλι-

στική Σύμβρση, πρρρκρρτώντρς τρ δεδουλευμένρ Ασφάλιστρρ.

2.  Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφρλισμένος πρ-

ρρλείψουν τη γνωστοποίηση με δόλο, εφρρμόζοντρι οι διρτάξεις 

των πρρ. 6 κρι 7 του άρθρου 3 των Γενικών ρσφρλιστικών όρων.

3.  Τρ ρσφρλιστικά ποσά που κρλύφθηκρν ρπό άλλες ρσφρλιστικές 

ετριρίες, θρ υπολογίζοντρι πάντρ ότι ρποτελούν μρζί ένρ ενιρίο 

κίνδυνο με τον Ασφρλισμένο σ' ρυτό το Συμβόλριο, όποιρ κι ρν 

είνρι η χρονολογίρ τους κρι κάθε Ζημιά που θρ συμβεί θρ μοιρά-

ζετρι ρνάμεσρ σ' όλες τις ρσφρλιστικές ετριρίες, ρνάλογρ με το 

ποσοστό του συνολικού ρσφρλιστικού ποσού που κρλύπτετρι 

ρπό την κάθε μίρ. Σε περίπτωση όμως που δεν είχε γνωστοποιηθεί 

στην Ετριρίρ η ύπρρξη άλλων ρσφρλίσεων κρτά το χρόνο σύνρψης 

ρυτής της σύμβρσης, η Αποζημίωση θρ περιορίζετρι στο μέτρο 

που δεν κρλύπτετρι η Ζημιά ρπό τις προηγούμενες ρσφρλίσεις.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητα δικαστηρίων -

Δηλώσεις των αντισυμβαλλομένων

1.  Κάθε διρφορά που ενδεχόμενρ θρ προκύψει ρπ' ρυτό εδώ το 

Ασφρλιστήριο κρι εφόσον διρπιστωθεί ότι είνρι ρδύνρτο νρ 

λυθεί με τη διρδικρσίρ της διριτητικής πρργμρτογνωμοσύνης, 

θρ εκδικρσθεί στρ Δικρστήριρ της Αθήνρς ή της Θεσσρλονίκης, 

που θεωρούντρι ως τρ μόνρ κρτά τόπο ρρμόδιρ κρι κάθε κοι-

νοποίηση ργωγής ή άλλων δικογράφων προς την Ετριρίρ, ισχύει 

μόνο ότρν ρπευθύνετρι στην έδρρ της Ετριρίρς στην Αθήνρ, ή 

στο Υποκρτάστημά της στη Θεσσρλονίκη.

2.  Οποιρδήποτε κοινοποίηση ή δήλωση της Ετριρίρς προς τον Λή-

πτη της Ασφάλισης, θρ ρπευθύνετρι στη δηλωθείσρ ρπό τον 

τελευτρίο διεύθυνσή του, η οποίρ κρι ρνργράφετρι σ' ρυτό το 

Ασφρλιστήριο.

Άρθρο 14: Τέλη Ασφαλιστηρίου και εξόφλησης ασφαλιστικών 

Αποζημιώσεων

Τρ νόμιμρ δικριώμρτρ κρι τέλη ρυτού του Ασφρλιστηρίου, κρθώς 

κρι τρ τέλη κρι συμβολριογρρφικά δικριώμρτρ της εξόφλησης 

ρσφρλιστικών Αποζημιώσεων βρρύνουν τον Λήπτη της Ασφάλισης 

ή τον Ασφρλισμένο ή τους νόμιμους δικριούχους, τους οποίους βρ-

ρύνουν κρι όλρ γενικά τρ έξοδρ της Ετριρίρς που προέρχοντρι ρπό 

επιβρλλόμενες κρτρσχέσεις ή ρπό εκχωρήσεις της ρσφρλιστικής 

Αποζημίωσης.

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις Ασφαλιστηρίου

Κάθε τροποποίηση, μετρβολή ή κρτάργηση των Γενικών ή Ειδικών 

ρσφρλιστικών όρων του πρρόντος, κρθώς επίσης κρι η μετρβίβρ-

ση ή εκχώρηση ή ενεχυρίρση των δικριωμάτων που ρπορρέουν 

ρπ' ρυτό το Ασφρλιστήριο, ισχύει μόνο ότρν γίνετρι γρρπτά κρι με 

Πρόσθετη επ’ ρυτού Πράξη, που φέρει την υπογρρφή κρι σφρργίδρ 

των ρρμοδίων εκπροσώπων της Ετριρίρς.

Άρθρο 16: Ισχύς όρων

Οι Ειδικοί ρσφρλιστικοί όροι υπερισχύουν κάθε ρντίθετου Γενικού 

ρσφρλιστικού όρου, ενώ οι ειδικές συμφωνίες κρι λοιποί όροι που 

ρνργράφοντρι στον κυρίως σώμρ ρυτού του Ασφρλιστηρίου, υπερι-

σχύουν κάθε άλλου ρντίθετου Γενικού ή Ειδικού όρου.

Άρθρο 17: Προστασία προσωπικών σας δεδομένων

Γιρ τρ προσωπικά δεδομένρ σρς, εφρρμόζουμε τρ όσρ ορίζοντρι ρπό 

τη σχετική Νομοθεσίρ (Ν. 2472/97).

Μπορείτε νρ ενημερωθείτε γιρ τρ προσωπικά δεδομένρ σρς που δι-

ρτηρούμε σε ρρχείο, κρθώς επίσης νρ διορθώσετε τρ στοιχείρ σρς, 

δωρεάν, μετά ρπό ρίτησή σρς.

Από την πλευρά μρς, έχουμε το δικρίωμρ νρ γνωστοποιούμε σε συ-

νεργάτες της Ετριρίρς μόνο όσρ στοιχείρ σρς είνρι ρπρρρίτητρ, γιρ 

την τήρηση των συμβρτικών μρς υποχρεώσεων ή σε οποιρδήποτε 

δημόσιρ Αρχή μετά ρπό σχετικό ρίτημά της.
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Β. Όροι συνεργαζόμενων Εταιριών

Όροι Aσφάλισης Nομικής Προστασίας 
D.A.S. Hellas

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑσΦΑΛΙσΕΩσ ΝΟΜΙΚΗσ 

ΠΡΟσΤΑσΙΑσ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1.  Ασφρλιστικής προστρσίρς ρπολρμβάνει ο ρσφρλισμένος με την 

ιδιότητά του σρν επιδευμρτίρ κρι ελεύθερου επργγελμρτίρ, γιρ 

μιρ επργγελμρτική δρρστηριότητρ που ρνρφέρετρι στο ρσφρ-

λιστήριο. Η ρσφρλιστική προστρσίρ επεκτείνετρι κρι τους εργρ-

τοϋπρλλήλους, κρθώς κρι στρ μέλη της οικογενείρς του ρσφρ-

λισμένου, εφόσον υπάρχει σχέση εξηρτημένης εργρσίρς, γιρ την 

επργγελμρτική ρυτή δρρστητιότητρ.

2.  Ασφρλιστική προστρσίρ σύμφωνρ με το άρθρο 1 των γενικών 

όρων ρσφρλίσεως Νομικής Προστρσίρς πρρέχετρι:

 α.  γιρ τη διεκδίκηση ρξιώσεων ρποζημίωσης, σύμφωνρ με διρ-

τάξεις νόμων περί ρστικής ευθύνης,

 β.  γιρ την υπεράσπιση σε ποινικά δικρστήριρ λόγω κρτηγο-

ρίρς που ρνρφέρετρι στην εξ ρμελείρς πρράβρση ποινικών 

διρτάξεων.

3.  Η ρσφρλιστική προστρσίρ ρποκλείετρι:

  α.  γιρ την διρφύλρξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση 

με την ιδιότητρ του ιδιοκτήτη, κυρίου, κρτόχου ή οδηγού 

οχημάτων που κινούντρι ρυτοδύνρμρ, κρθώς κρι των ρυ-

μουλκούμενων,

  β.  γιρ την διρφύλρξη έννομων συμφερόντων που ρπορρέουν 

άμεσρ ρπότη μελέτη, την οικοδόμηση ή τη μετρτροπή ενός 

ρκινήτου, κτίσμρτος ή μέρους κτίσμρτος, των οποίων ο ρσφρ-

λισμένος είνρι ή πρόκειτρι νρ γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετρτρο-

πή με την έννοιρ της πρρργράφου ρυτής, θεωρείτρι η μετρ-

τροπή εκείνη, γιρ την οποίρ χρειάζετρι άδειρ των ρρχών,

  γ.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυ-

οδοσίρς, ρνρδοχής χρέους κρι ρσφρλιστηρίων κάθε είδους,

  δ.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό σχέσεις μισθώσεως ή δουλεί-

ρς επί ρκινήτων,

  ε.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό συμβάσεις προσλήψεως των 

νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων,

  στ.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό το δίκριο της πνευμρτικής 

ιδιοκτησίρς ή διρφορών γύρω ρπό τρ σήμρτρ, τις ευρεσιτε-

χνίες, κ.λπ.,

  ζ.  σε περιπτώσεις διρφορών φορολογικής ή δρσμολογικής φύ-

σεως. Περιλρμβάνοντρι κρι οι διρφορές που έχουν σχέση με 

κάθε είδους τέλη ή δικριώμρτρ του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, κρ-

θώς κρι τρ ποινικά ρδικήμρτρ γιρ τις σχετικές πρρρβάσεις,

  η.  γιρ διρδικρσίες σε Διοικητικά Δικρστήριρ ή Διεθνή Δικρστή-

ριρ κρι Αρχές,

  θ.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό το οικογενειρκό κρι το κλη-

ρονομικό δίκριο,

  ι.  ρν η διρφύλρξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή 

έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπρρξίες, εξεγέρσεις, εσωτε-

ρικές τρρρχές, ρπεργίες, ρντρπεργίες, σεισμούς, ζημίες ρπό 

ρρδιενέργειρ ή γενετικές ρνωμρλίες ρπό ρκτινοβόλο ρρδιε-

νέργειρ, τρομοκρρτικές ενέργειες,

  ια.  γιρ ρσφρλιστικές περιπτώσεις που ρνργγέλοντρι στον 

ρσφρλιστή, ύστερρ ρπό έξι μήνες μετά τη λήξη του ρσφρ-

λιστηρίου που κρλύπτει τον κίνδυνο,

  ιβ.  γιρ διρδικρσίες πτωχεύσως κρι γενικά συμβιβρστικών διευ-

θετήσεων ρνργκρστικής εκτελέσεως,

  ιγ.  σε περιπτώσεις διρφορών ρπό ρνρδρσμό, ρνργκρστική 

ρπρλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ρκινήτων 

κρι εμπράγμρτη δουλείρ,

  ιδ.  γιρ την διρφύλρξη εννόμων συμφερόντων ρπό εργρτικές 

σχέσεις,

  ιε.  ρν κρτηγορείτρι ο ρσφρλισμένος ότι διέπρρξε εκ δόλου την 

ρξιόποινη πράξη,

  ιστ.  γιρ περιπτώσεις διρφορών ρπό ρσφρλιστήρρ συμβόλριρ 

της D.A.S.,

  ιζ.  σε περιπτώσεις επιδόσεων δικογράφων στην ρλλοδρπή κρ-

θώς κρι σε ρντιδίκους ργνώστου διρμονής,

  ιη.  σε περιπτώσεις εκτέλεσης ρποφάσεων στην ρλλοδρπή,

  ιθ.  γιρ πράξεις ρνργκρστικής εκτέλεσης μετά την επίδοση της 

επιτργής προς πληρωμή επί κινητών πρργμάτων εν γένει 

ή ρκινήτων επί των οποίων ο οφειλέτης δεν είνρι ρποκλει-

στικός κύριος ή επί ργροτεμρχίων στρ οποίρ ο οφειλέτης 

είνρι μεν ρποκλειστικός κύριος ρλλά ρυτά δεν είνρι άρτιρ 

κρι οικοδομήσιμρ, σύμφωνρ με τις ισχύουσες διρτάξεις ή 

ότρν τρ ρκίνητρ ρυτά φέρουν εμπράγμρτρ βάρη το ύψος 

των οποίων συνρθροιζόμενο με την ρπρίτηση υπερβρίνει 

την ρντικειμενική τους ρξίρ κρθώς κρι γιρ την εκτέλεση της 

προσωπικής κράτησης των άρθρων 1047 επ. ΚΠολ.Δ.,

  κ.  σε περιπτώσεις υποθέσεων γιρ τις οποίες έχουν ήδη γίνει 

δικρστικές πράξεις ρπό τον ρσφρλισμένο πριν την ρνργγε-

λίρ τους στον ρσφρλιστή.

Α.  Ασφρλιστικό ποσό 3.000,00 ευρώ ρνά ρσφρλιστική περίπτωση.

Β.  Σε περίπτωση ζημίρς ρπευθύνεστε στον ρσφρλιστικό σρς διρμε-

σολρβητή ή τρ κρτά τόπους υποκρτρστήμρτρ της D.A.S. Hellas:

  (Aθήνρ: 210 9001300 • Θεσσρλονίκη: 2310 869702-5 • Πάτρρ: 

2610 621622 & 221920)
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑσΦΑΛΙσΕΩσ ΝΟΜΙΚΗσ 

ΠΡΟσΤΑσΙΑσ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο ασφάλισης

Μετά την επέλευση ρσφρλιστικής περίπτωσης ο ρσφρλιστής φρο-

ντίζει σύμφωνρ με τους επόμενους όρους κρι ρνρλρμβάνει στρ 

πλρίσιρ του άρθρου 2 τις σχετικές δρπάνες γιρ την προάσπιση των 

εννόμων συμφερόντων του ρσφρλισμένου, εφόσον ρυτή είνρι δί-

κριη κρι ρνργκρίρ κρτά την κρίση του ρσφρλιστή.

Άρθρο 2: Έκταση ασφαλιστικών παροχών

1.  Ο ρσφρλιστής ρνρλρμβάνει:

 α.  την κρτρβολή της ρμοιβής ενός δικηγόρου, με βάση το Πρ-

ράρτημρ Ι του Ν.4194/2013 ή οιρδήποτε ρνρπροσρρμογή 

ρυτού με νεωτέρρ νομοθετική ρύθμιση. Κρτά τη κρίση του 

ρσφρλιστή είνρι δυνρτή η εφρρμογή του ρρ. 58 πρρ. 1,2 του 

Ν.4194/2013, όπου κρι σε ρυτή τη περίπτωση η ρμοιβή δεν 

μπορεί νρ είνρι μεγρλύτερη της κρθοριζόμενης στο Πρράρτη-

μρ Ι του Ν.4194/2013,

 β.  την κρτρβολή των δικρστικών εξόδων ή / κρι τελών, την κρ-

τρβολή των νομίμων ρμοιβών των δικρστικών επιμελητών, 

κρθώς κρι των ρποζημιώσεων των μρρτύρων κρι πρργμρτο-

γνωμόνων που κλητευθήκρν ή διορίστηκρν ρπό το δικρστή-

ριο, σύμφωνρ με τις διρτιμήσεις που ισχύουν κρτά το χρόνο 

της ρσφάλισης,

 γ.  την κρτρβολή των δικρστικών δρπρνών του ρντίδικου, στην 

έκτρση που οι δρπάνες ρυτές σύμφωνρ με δικρστική ρπόφρ-

ση βρρύνουν τον ρσφρλισμένο.

2.  Ο ρσφρλιστής δεν κρτρβάλλει εκείνρ τρ έξοδρ ή / κρι τέλη, ή / 

κρι ρμοιβές στις περιπτώσεις:

 α.  εξώδικου κρι μόνο συμβιβρσμού, που δεν είνρι ρνάλογρ του 

επιτευχθέντος συμβιβρσμού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 

του ρσφρλιστή,

 β.  που ρν δεν υπήρχε ρσφάλιση Νομικής Προστρσίρς, είνρι ή θρ 

ήτρν υποχρεωμένος νρ κρτρβάλλει τρίτος,

 γ.  που δημιουργήθηκρν ρπό υπρίτιρ πρράλειψη του ρσφρλι-

σμένου,

 δ.  που ρφορούν εξώδικες πρργμρτογνωμοσύνες,

 ε.  που ρπό τη φύση τους δεν είνρι δικρστικές, όπως ενδεικτικά 

κρι όχι περιοριστικά τρ έξοδρ δημοσιεύσεων κρι τις ρμοιβές 

συμβολριογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριρσμών, τρ έξο-

δρ μετρφοράς κρι φύλρξης κρτρσχεμένων, τρ έξοδρ κρι ρμοι-

βές γιρ εγγρρφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τρ έξοδρ δη-

μοσιεύσεων γιρ επιδόσεις σε ρντιδίκους ργνώστου διρμονής, 

τις δρπάνες μετρφοράς προσωποκρρτούμενων σε φυλρκές, 

τρ τροφείρ κ.λπ.

3.  Το ρσφρλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είνρι γιρ κάθε ρσφρ-

λιστική περίπτωση το ρνώτρτο όριο της ρσφρλιστικής πρρο-

χής που πρέπει νρ κρτρβληθεί συνολικά στον ρσφρλισμένο κρι 

στους συνρσφρλισμένους.

  Το ρσφρλιστικό ποσό θρ κρτρβληθεί μιρ μόνο φορά γιρ όλες 

εκείνες τις ρσφρλιστικές περιπτώσεις που συνδέοντρι μετρξύ 

τους χρονικά κρι επήλθρν ρπό την ίδιρ ριτίρ.

Άρθρο 3: Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας

Ασφρλιστική προστρσίρ πρρέχετρι γιρ ρσφρλιστικές περιπτώσεις 

που επήλθρν στην Ελλάδρ κρι στις χώρες της Ευρωπρϊκής Ένω-

σης με την επιφύλρξη των όσων ορίζοντρι στους εκάστοτε Ειδικούς 

όρους ρσφάλισης.

Άρθρο 4: Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας

1.  Η ένρρξη ισχύος του ρσφρλιστηρίου ρρχίζει ρπό την ημέρρ που 

ρνργράφετρι στο ρσφρλιστήριο. Σε περίπτωση μετργενέστερης 

κρτρβολής του ρσφρλίστρου, η ρσφρλιστική προστρσίρ ρρχίζει 

ρπό την επομένη της ημερομηνίρς κρτρβολής του.

2.  Εάν υπάρχουν διρφορές μετρξύ του ρσφρλιστηρίου κρι οποιων-

δήποτε άλλων ρσφρλιστικών εγγράφων ή εντύπων που προέρ-

χοντρι ρπό ρυτό, συμφωνείτρι ότι η ρσφρλιστική σύμβρση κρ-

τρρτίστηκε όπως προκύπτει μόνο ρπό το ρσφρλιστήριο, εκτός 

εάν ο ρσφρλισμένος κάνει χρήση της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

(άρθρο 2 πρρ. 5, 6 Ν.2496/97) εντός του προβλεπόμενου ρπό το 

Νόμο χρονικού διρστήμρτος κρι ρπριτήσει τη διόρθωση ή την 

τροποποίησης του.

Άρθρο 5: Καταβολή ασφαλίστρου

1.  Το ρσφάλιστρο είνρι ετήσιο κρι προκρτρβάλλετρι με εφάπρξ κρ-

τρβολή. Μπορεί νρ συμφωνηθεί κρι κρτρβολή του ρσφρλίστρου 

σε προκρτρβρλλόμενες δόσεις. Μετά ρπό μιρ τέτοιρ συμφωνίρ, 

τρ μέρη του ετήσιου ρσφρλίστρου, που δεν είνρι ληξιπρόθεσμρ, 

θεωρείτρι πως είνρι πιστωμένρ.

  Εάν ο ρντισυμβρλλόμενος κρθυστερήσει την κρτρβολή μιρς δό-

σης, ο ρσφρλιστής μπορεί νρ ρπριτήσει την κρτρβολή κρι των 

πιστωμένων δόσεων του ετήσιου ρσφρλίστρου. Έτσι η πίστωση 

θεωρείτρι ότι ρίρετρι.

2.  Εάν ο ρσφρλισμένος γίνει υπερήμερος ως προς την κρτρβολή 

οποιρσδήποτε οφειλής ρπό ρσφάλιστρρ, ο ρσφρλιστής, με επι-

φύλρξη κάθε άλλου δικριώμρτός του, ρπρλλάσσετρι ρπό την 

υποχρέωσή του γιρ ρσφρλιστική πρροχή γιρ όλες εκείνες τις 

ρσφρλιστικές περιπτώσεις, που επήλθρν κρτά το διάστημρ της 

υπερημερίρς, ή κρτά την ημέρρ εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης 

οφειλής.

3.  Ανεξάρτητρ ρπό το δικρίωμρ του ρσφρλιστή που προσδιορίζετρι 

στην ρμέσως προηγούμενη πρράγρρφο, ο ρσφρλιστής διρτηρεί 

σε περίπτωση υπερημερίρς του ρσφρλισμένου, το δικρίωμρ νρ 

κρτργγείλει τη σύμβρση μετά την άκρρπη πρρέλευση προθεσμί-

ρς 30 ημερών γιρ την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

4.  Το ρσφάλιστρο, το δικρίωμρ κρι οι επιβρρύνσεις επί του συμ-

βολρίου κρθώς κρι ο φόρος Δημοσίου βρρύνουν τον ρντισυμ-

βρλλόμενο.

5.  Η εξόφληση του ρσφρλίστρου γίνετρι είτε ρπευθείρς ρπό τον 

ρσφρλισμένο στρ γρρφείρ της έδρρς του ρσφρλιστή, είτε με κρ-

τρβολή στον εξουσιοδοτημένο ρσφρλιστικό διρμεσολρβητή του 

ρσφρλιστή.

Άρθρο 6: Διάρκεια σύμβασης

Η ρσφρλιστική σύμβρση κρτρρτίζετρι γιρ το χρονικό διάστημρ που 

ρνρφέρετρι στο ρσφρλιστήριο. Η σύμβρση ρνρνεώνετρι σιωπηρά 

γιρ ένρν ρκόμρ χρόνο κάθε φορά, εάν δεν δοθεί έγγρρφη ειδοποί-

ηση στον ρσφρλιστή γιρ μη ρνρνέωση της, τρείς (3) μήνες πριν τη 

λήξη της. Αν η διάρκειρ της ρσφάλισης είνρι μικρότερη του ενός 

έτους, η σύμβρση ρκυρώνετρι μετά την πάροδο του χρόνου που 

συμφωνήθηκε, χωρίς νρ χρειάζετρι κρτργγελίρ της.

Άρθρο 7: Αύξηση ή ελάττωση του κινδύνου

1.  Εάν υπάρξει κάποιο ουσιώδες γεγονός γιρ την ρξιολόγηση κρι 

ρνάληψη του ρσφρλιστικού κινδύνου, που νρ δικριολογεί σύμ-

φωνρ με τις ρρχές της επιχείρησης του ρσφρλιστή την κρτρβο-

λή μεγρλύτερου ρσφρλίστρου ρπό εκείνο που συμφωνήθηκε, ο 

ρσφρλιστής μπορεί νρ ρπριτήσει το ρσφάλιστρο που προκύπτει 

ρπό το μεγρλύτερο κίνδυνο, ρπό το χρονικό σημείο που επήλθε 

το ουσιώδες γεγονός, όχι όμως κρι γιρ το χρονικό διάστημρ πριν 

ρπό την κρτάρτιση της ρσφρλιστικής σύμβρσης που κρλύπτει 

τον κίνδυνο.

2.  Αν μετά την κρτάρτιση της ρσφρλιστικής σύμβρσης υπάρξει 

κάποιο ουσιώδες γεγονός γιρ την ρξιολόγηση κρι ρνάληψη του 

ρσφρλιστικού κινδύνου, που νρ δικριολογεί σύμφωνρ με τις ρρ-

χές της επιχείρησης του ρσφρλιστή, την κρτρβολή ενός μικρό-
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τερου ρσφρλίστρου ρπό εκείνο που συμφωνήθηκε, ο ρσφρλι-

σμένος μπορεί νρ ρπριτήσει τη μείωση του ρσφρλίστρου ρπό 

το χρονικό σημείο που επήλθε το ουσιώδες γεγονός. Αν ο ρσφρ-

λισμένος ρνρκοινώσει το γεγονός ρυτό μετά την πάροδο ενός 

μηνός ρπό την επέλευσή του, η μείωση ρρχίζει νρ ισχύει ρπό την 

λήψη της ρνρκοίνωσης.

Άρθρο 8: Νομική θέση τρίτων

1.  Ο ρσφρλιστής πρρέχει ρσφρλιστική προστρσίρ γιρ διεκδίκηση 

ρξιώσεων φυσικών προσώπων που έχουν εκ του Νόμου το δι-

κρίωμρ νρ διεκδικήσουν δικές τους ρξιώσεις ρποζημίωσης λόγω 

θρνάτωσης ή / κρι τρρυμρτισμού, ή / κρι βλάβη της υγείρς του 

ρσφρλισμένου.

2.  Εκτός ρν έχει συμφωνηθεί διρφορετικά η άσκηση όλων των δι-

κριωμάτων ρπό την ρσφρλιστική σύμβρση ρνήκει στον ρσφρλι-

σμένο. Ο ρσφρλιστής όμως δικριούτρι νρ πρρέχει ρσφρλιστική 

προστρσίρ στους συνρσφρλισμένους τρίτους, εφ’ όσον δεν ενρ-

ντιώνετρι ο ρσφρλισμένος.

3.  Δεν πρρέχετρι ρσφρλιστική προστρσίρ γιρ την προάσπιση έννο-

μων συμφερόντων των συνρσφρλισμένων με το ίδιο ρσφρλιστή-

ριο ενρντίον ρλλήλων ή ενρντίον του ρσφρλισμένου.

4.  Όλρ τρ δικριώμρτρ κρι οι υποχρεώσεις του ρσφρλισμένου ρπό 

τους όρους ρυτούς ισχύουν ρνάλογρ υπέρ κρι κρτά των τρίτων 

που ρνρφέροντρι στις πρρργράφους 1 κρι 2.

Άρθρο 9: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 

1.  Αν πρόκειτρι γιρ ρξιώσεις ρποζημιώσεων που ρπορρέουν ρπό 

διρτάξεις νόμων περί ρστικής ευθύνης, η ρσφρλιστική περίπτω-

ση θεωρείτρι ότι επέρχετρι ρπό το χρονικό σημείο που συνέβη 

το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζετρι η ρπρίτηση.

2.  Αν πρόκειτρι γιρ πρράβρση ποινικής ή ρστυνομικής διάτρξης, η 

ρσφρλιστική περίπτωση θεωρείτρι ότι επέρχετρι ρπό το χρονικό 

σημείο, που ο ρσφρλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζετρι πως άρχι-

σε νρ πρρρβρίνει τη διάτρξη.

3.  Με την επιφύλρξη των όσων ορίζοντρι στο πρρόν, η ρσφρλιστική 

περίπτωση θεωρείτρι ότι επέρχετρι ρπό το χρονικό σημείο που ο 

ρσφρλισμένος, ο ρντίδικος ή τρίτος γιρ πρώτη φορά ρποδεδειγ-

μένρ άρχισε νρ ρθετεί συμβρτικές υποχρεώσεις ή νρ πρρρβρίνει 

διρτάξεις Νόμου.

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις ασφαλισμένου μετά την επέλευση ασφα-

λιστικής περίπτωσης

1.  Μόλις επέλθει η ρσφρλιστική περίπτωση, ο ρσφρλισμένος είνρι 

υποχρεωμένος νρ:

 α.  ενημερώσει πλήρως τον ρσφρλιστή σχετικά με τρ ρληθινά πε-

ριστρτικά της ρσφρλιστικής περίπτωσης, νρ υποδείξει τρ ρπο-

δεικτικά μέσρ κρι τρ υπόλοιπρ έγγρρφρ κρι δικριολογητικά 

κρι νρ τρ διρθέσει στον ρσφρλιστή, ότρν εκείνος τρ ζητήσει,

 β.  δώσει πληρεξουσιότητρ στο δικηγόρο που θρ ρνρλάβει σύμ-

φωνρ με το άρθρο 11 πρρ. 2 νρ προρσπίσει τρ συμφέροντά 

του κρι νρ τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τρ ρληθινά 

περιστρτικά της υπόθεσης, νρ του υποδείξει τρ ρποδεικτικά 

μέσρ, κυρίως τρ ονόμρτρ κρι τις διευθύνσεις των μρρτύρων, 

νρ του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορίρ κρι νρ του 

προσκομίσει τρ ρνργκρίρ έγγρρφρ κρι δικριολογητικά,

 γ.  πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ρσφρλιστή πριν λάβει μέτρρ 

που δημιουργούν δρπάνες όπως ιδιρίτερες εγέρσεις ργωγών 

ή ενδίκων μέσων κρι ρποφεύγει κάθε τι που θρ ρύξρνε ρδικρι-

ολόγητρ το ύψος των δρπρνών,

 δ.  υποβάλλει χωρίς υπρίτιρ κρθυστέρηση τις ρποδείξεις δικηγο-

ρικών κρι δικρστικών δρπρνών στον ρσφρλιστή.

2. Αν ο ρσφρλισμένος ρθετήσει υπρίτιρ οποιρδήποτε υποχρέωση 

του που ρπορρέει ρπό την πρρούσρ ρσφρλιστική σύμβρση ή πρ-

ρρβεί υπρίτιρ οποιονδήποτε όρο ρυτής, τότε ο ρσφρλιστής ρπρλ-

λάσσετρι ρπό την υποχρέωση πρροχής ρσφρλιστικής κάλυψης.

Άρθρο 11: Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής

1.  Ο ρσφρλισμένος έχει το δικρίωμρ νρ επιλέξει ελεύθερρ το δικηγό-

ρο που θρ ρνρλάβει την προάσπιση των έννομων συμφερόντων 

του. Αν ο ρσφρλισμένος πρρρλείψει νρ ενημερώσει εγγράφως 

τον ρσφρλιστή γιρ τον δικηγόρο που επιθυμεί νρ προρσπίσει τρ 

έννομρ συμφέροντρ του, τότε ο ρσφρλιστής μπορεί νρ ρσκήσει ο 

ίδιος ρυτό το δικρίωμρ γιρ λογρριρσμό του ρσφρλισμένου.

2.  Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνετρι μόνο ρπό τον ρσφρλιστή 

«ονόμρτι κρι εντολή» του ρσφρλισμένου. Αν ο ρσφρλισμένος 

δώσει ρπ’ ευθείρς εντολή σε δικηγόρο, ο ρσφρλιστής δεν είνρι 

υποχρεωμένος νρ πρράσχει ρσφρλιστική κάλυψη εκτός ρν η 

πρράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο ρπ’ ευθείρς ρπ’ 

τον ρσφρλισμένο θρ είχε σρν συνέπειρ τον ρνρμφίβολο κίνδυνο 

γιρ τη διρσφάλιση των έννομων συμφερόντων του ρσφρλισμέ-

νου κρι δεν υπήρχε άλλος τρόπος ρποτροπής του κινδύνου ρυ-

τού. Στην περίπτωση ρυτή, ο ρσφρλισμένος είνρι υποχρεωμένος 

νρ γνωστοποιήσει ρμέσως στον ρσφρλιστή την ρπ’ ευθείρς χο-

ρήγηση εντολής σε δικηγόρο.

3.  Ο δικηγόρος ευθύνετρι ρπένρντι στον ρσφρλισμένο σύμφωνρ με 

τις ρρχές κρι τους κρνόνες που διέπουν την άσκηση του δικηγο-

ρικού λειτουργήμρτος. Ο ρσφρλιστής δε φέρει κρμίρ ευθύνη γιρ 

τις πράξεις ή πρρρλείψεις του δικηγόρου.

Άρθρο 12: λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή

1.  Ο ρσφρλιστής έχει το δικρίωμρ κι εφόσον το ζητήσει ο ρσφρλι-

σμένος την υποχρέωση, πριν ρπό την ρνάθεση εντολής σε δικη-

γόρο, νρ προρσπίσει τρ συμφέροντρ του ρσφρλισμένου κρτρ-

βάλλοντρς προσπάθειες γιρ την εξώδικη επίλυση της υπόθεσης.

2.  Ο ρσφρλιστής μπορεί νρ εξετάσει, ρν η προάσπιση των εννόμων 

συμφερόντων του ρσφρλισμένου είνρι ρνργκρίρ σύμφωνρ με το 

άρθρο 1. Σε περίπτωση διρφωνίρς μετρξύ του ρσφρλιστή κρι του 

ρσφρλισμένου ως προς την ρνάγκη προάσπισης των εννόμων 

συμφερόντων του ρσφρλισμένου ή / κρι το είδος κρι την έκτρση 

των δικρστικών ενεργειών που ρπριτούντρι ενώπιον δικρστικής ή 

διοικητικής ρρχής, ο ρσφρλισμένος μπορεί νρ προσκομίσει ριτιο-

λογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της επιλογής του, σχετικά με 

την ρνάγκη ή μη της προάσπισης κρι τις ρπριτούμενες ενέργειες.

  Η γνωμοδότηση του δικηγόρου είνρι δεσμευτική γιρ τον ρσφρλι-

στή, εκτός εάν ρπομρκρύνετρι ρπό τη σωστή νομική κρι πρργ-

μρτική βάση της υπόθεσης.

  Αν ο ρσφρλισμένος δεν ρποδέχετρι τη γνωμοδότηση ρυτή ή ρν 

ο ρσφρλιστής κρίνει ότι η γνωμοδότηση ρπομρκρύνετρι ρπό τη 

ορθή νομική κρι πρργμρτική βάση της υπόθεσης, προκρλείτρι η 

διριτητική επίλυση ρπό διριτητή κοινής ρποδοχής.

  Σε περίπτωση διρφωνίρς ως προς το πρόσωπο του διριτητή, ο 

διορισμός του γίνετρι κρτά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ.

  Οι δρπάνες γιρ τις ρνωτέρω ενέργειες βρρύνουν τον ρσφρλιστή 

εφόσον με τις ενέργειες ρυτές κριθεί ρνργκρίρ η προάσπιση 

των συμφερόντων του ρσφρλισμένου, άλλως βρρύνουν τον 

ρσφρλισμένο.

  Εάν ο ρσφρλισμένος, πρρά την ρντίθετη ρπόφρση του διριτητή 

προσφύγει σε δικρστική ή διοικητική ρρχή, βρρύνετρι με τις σχε-

τικές δρπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττρς του, διρφορετι-

κά οι δρπάνες ρυτές επιμερίζοντρι ρνάλογρ με την έκτρση της 

κρτ’ ουσίρν ήττρς προς την νίκη του.

Άρθρο 13: Καταγγελία μετά την επέλευση ασφαλιστικής περί-

πτωσης

Αν ο ρσφρλιστής ρνργνωρίσει την υποχρέωση ρσφρλιστικής κάλυ-

ψης γιρ μιρ ρσφρλιστική περίπτωση, μπορεί μέσρ σ’ ένρ μήνρ ρπό 

την ρνργνώριση της υποχρέωσής του νρ κρτργγείλει την ρσφρλι-

στική σύμβρση με προθεσμίρ ενός μηνός. Στην περίπτωση ρυτή τρ 

«μη δεδουλευμένρ» ρσφάλιστρρ ρπό την εκπνοή της πρρρπάνω 

προθεσμίρς ρνήκουν στον ρσφρλισμένο.
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Άρθρο 14: Απόδοση δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή

1.  Απριτήσεις του ρσφρλισμένου γιρ την ρπόδοση σε ρυτόν δι-

κρστικών ή εξώδικων δρπρνών ρπό ενέργειες προάσπισης των 

συμφερόντων του γιρ τις οποίες ο ρσφρλιστής πρρείχε ρσφρλι-

στική κάλυψη στρ πλρίσιρ του ρσφρλιστηρίου συμβολρίου, με-

τρβιβάζοντρι στον ρσφρλιστή μόλις γεννηθούν. Τέτοιες δρπάνες 

που επιστράφηκρν ήδη στον ρσφρλισμένο ρποδίδοντρι ρπό τον 

τελευτρίο, χωρίς υπρίτιρ κρθυστέρηση, στον ρσφρλιστή.

2.  Ο ρσφρλισμένος είνρι υποχρεωμένος νρ υποστηρίζει με κάθε 

τρόπο τον ρσφρλιστή κρτά την προσπάθειρ ρνάκτησης ή / κρι 

κρτά την άσκηση ρξιώσεων ένρντι τρίτου γιρ ρπριτήσεις ρπό-

δοσης των δικρστικών ή εξώδικων δρπρνών της προηγούμενης 

πρρργράφου. Ιδιρίτερρ είνρι υποχρεωμένος νρ πρρρδώσει σε 

πρώτη ζήτηση τρ ρνργκρίρ έγγρρφρ που ρποδεικνύουν την 

ύπρρξη της ρπρίτησης κρι το λοιπό ρποδεικτικό υλικό.

Άρθρο 15: Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων

Οι ρσφρλιστικές ρπριτήσεις δεν μπορούν νρ εκχωρηθούν ούτε νρ 

ενεχυριρσθούν εκτός ρν ο ρσφρλιστής συμφωνήσει εγγράφως.

Άρθρο 16: Συμψηφισμός 

Ο ρσφρλιστής δύνρτρι νρ συμψηφίζει κάθε ρπρίτηση του ρσφρλι-

σμένου προς ρυτόν με ρπριτήσεις του ένρντι του ρσφρλισμένου.

Άρθρο 17: Παραγραφή

Οι ρξιώσεις του ρσφρλισμένου ρπένρντι στον ρσφρλιστή πρρρ-

γράφοντρι μετά τέσσερρ χρόνιρ ρπό το τέλος του έτους μέσρ στο 

οποίο γεννήθηκρν.

Άρθρο 18: Επικοινωνία, ανακοινώσεις, δηλώσεις

1.  Όλες οι ρνρκοινώσεις κρι δηλώσεις του ρσφρλισμένου πρέπει νρ 

είνρι έγγρρφες κρι νρ ρπευθύνοντρι στρ κεντρικά γρρφείρ του 

ρσφρλιστή στην Αθήνρ. Ο ρσφρλισμένος υποχρεούτρι νρ ενη-

μερώσει εγγράφως, χωρίς υπρίτιρ κρθυστέρηση, τον ρσφρλιστή 

γιρ τυχόν ρλλργή των στοιχείων επικοινωνίρς με ρυτόν.

2.  Συμφωνίες μετρξύ του ρσφρλισμένου ρπό τη μιρ μεριά κρι πρρκτό-

ρων, ρντιπροσώπων ή υπρλλήλων του ρσφρλιστή ρπό την άλλη, 

ισχύουν μόνο ρν επικυρωθούν εγγράφως ρπό τον ρσφρλιστή.

Άρθρο 19: Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Συμφωνείτρι ρητά ότι ρρμόδιρ γιρ την επίλυση διρφορών μετρξύ 

ρσφρλιστή κρι ρσφρλισμένου ρπό το ρσφρλιστήριο, σύμφωνρ με 

τους όρους ρυτούς είνρι τρ δικρστήριρ της Αθήνρς.

D.A.S. Hellas Α.Ε.

ΑΣφΑλΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚηΣ ΝΟΜΙΚηΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 094431567 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ -

Γ.Ε.ΜΗ.: 1932801000
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ ΑφΟΡΑ ΠΑΡΕΚΚλΙΣη

 Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Προς την

ERGO

Ανώνυμη Ασφρλιστική Ετριρίρ Ζημιών

ΔηλΩΣη ΕΝΑΝΤΙΩΣηΣ
(άρθρου 2, παράγραφος 5 του Ν. 2496/1997)

Σρς δηλώνω την ενρντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με ρριθμό ............................................................

ρσφρλιστηρίου που μου πρρρδώσρτε, διότι το περιεχόμενό του πρρεκκλίνει ρπό την ρίτηση γιρ 

ρσφάλιση που σρς υπέβρλρ στρ εξής σημείρ:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Κρτόπιν τούτου η μετρξύ μρς σύμβρση ρσφάλισης είνρι άκυρη εξρρχής ως μηδέποτε γενόμενη κρι 

ουδεμίρ ισχύ έχει το πιο πάνω ρσφρλιστήριο που μου πρρρδώσρτε.

 Ο δηλών / Η δηλούσρ

  .......................................

 (Υπογρρφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Ημερομηνίρ  ......./ ......./ .......
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B’ ΑφΟΡΑ:

 1. ΕΝηΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠληΡΟφΟΡΙΩΝ

 2. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Προς την

ERGO

Ανώνυμη Ασφρλιστική Ετριρίρ Ζημιών

ΔηλΩΣη ΕΝΑΝΤΙΩΣηΣ
(άρθρου 2, παράγραφος 6 του Ν. 2496/1997)

Σρς δηλώνω την ενρντίωσή μου ως προς τη σύνρψη της μετρξύ μρς ρσφάλισης δυνάμει του με 

ρριθμό  ..........................................................................................  ρσφρλιστηρίου που μου πρρρδώσρτε διότι:

  Δεν πρρέλρβρ έγγρρφο με τις πληροφορίες που προβλέποντρι ρπό το άρθρο 4, πρράγρρφος 2, 

περίπτωση Η του ν.δ. 400/1970.

  Το ρσφρλιστήριο που πρρέλρβρ μου πρρρδόθηκε χωρίς γενικούς κρι ειδικούς ρσφρλιστικούς 

όρους.

Κρτόπιν τούτου η μετρξύ μρς σύμβρση ρσφάλισης είνρι άκυρη εξρρχής ως μηδέποτε γενόμενη κρι 

ουδεμίρ ισχύ έχει το πιο πάνω ρσφρλιστήριο που μου πρρρδώσρτε.

 Ο δηλών / Η δηλούσρ

  .......................................

 (Υπογρρφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Ημερομηνίρ  ......./ ......./ .......
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ΔηλΩΣη ΠΑΡΑλΑΒηΣ

Δηλώνω ότι παρέλαβα τo υπ’ αριθμόν  ........................................................................  ασφαλιστήριo με 

συνημμένους τους ασφαλιστικούς όρους (Γενικούς και Ειδικούς), τα υποδείγματα δηλώσεων 

εναντίωσης και το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών που αναφέρονται σ’ αυτό.

ΑΣφΑλΙΣΜΕΝΟΣ:  .....................................................................................................................................................

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑλΑΒηΣ  .......................................................... ηΜΕΡΟΜηΝΙΑ  ........................................................

Ο ΔηλΩΝ / η ΔηλΟΥΣΑ ληΠΤηΣ ΤηΣ ΑΣφΑλΙΣηΣ

.......................................................................................................................................................................................

(ΥΠΟΓΡΑφη)

.............................
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