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Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συµβολαίου 

ERGO ΣΚΑΦΟΣ ERGO A.A.E.Z.   

 

Κωδικός όρων : 21.2/8.6.2011 

 

Α. Γενικοί όροι υποχρεωτικής αστικής 

ευθύνης και λοιπών προαιρετικών καλύψεων 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί 
 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται 
στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και 
µόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω: 
 
1.1.  Εταιρία 
Η Ανώνυµη Ασφαλιστική  Εταιρία µε την 
επωνυµία ERGO A.A.E. ZHMIΩΝ. 
 
1.2.  Λήπτης της ασφάλισης (ή 
συµβαλλόµενος) 
Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), µε το οποίο η 
εταιρία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το 
πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στην 
ασφαλιστική σύµβαση για λογαριασµό δικό του ή 
τρίτου. Το λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που 
από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από 
τον ασφαλισµένο. 
 
1.3.  Ασφαλισµένος 
Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), υπέρ του οποίου 
παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε 
το παρόν ασφαλιστήριο. Ο ασφαλισµένος έχει τις 
ίδιες υποχρεώσεις µε το λήπτη της ασφάλισης, 
εφόσον έχει λάβει γνώση της σύµβασης και έχει 
τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση 
αµφιβολίας η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε για λογαριασµό του λήπτη της 
ασφάλισης. 
Υπό την έννοια του παρόντος, ασφαλισµένος 
θεωρείται ο κύριος, ο νοµέας και ο κάτοχος του 
θαλάσσιου σκάφους που περιγράφεται στο 
παρόν ασφαλιστήριο. 
 
1.4.  ∆ικαιούχος του ασφαλίσµατος 
Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), το οποίο 
δικαιούται του ασφαλίσµατος, σε περίπτωση 
επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
1.5.  Ασφαλιστήριο 
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την 
ασφαλιστική σύµβαση, φέρει την υπογραφή 
τουλάχιστον του εκπροσώπου της εταιρίας και 
αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφηµένο 
κείµενο, είτε το κείµενο αυτό είναι αρχικό είτε 
µεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή 
παράταση, που πραγµατοποιείται µε την έκδοση 
σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους όρους 
της σύµβασης ασφάλισης (γενικούς ή και 
ειδικούς), οι οποίοι παραδίδονται στον 
ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης µαζί µε το 
έντυπο δακτυλογραφηµένο κείµενο και αποτελούν 
αναπόσπαστα τµήµατα του εγγράφου.  
 

1.6.  Ασφαλιστικός κίνδυνος 
Η δυνατότητα επέλευσης ζηµιογόνου γεγονότος, 
που καλύπτεται µε το παρόν ασφαλιστήριο. 
 
1.7.  Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης 
Το χρηµατικό ποσό, µέχρι του οποίου (ως 
ανώτατο όριο) συµφωνείται µε την παρούσα 
σύµβαση να ευθύνεται η εταιρία, συνολικά ή κατά 
περίπτωση. 
 
1.8.  Απαλλαγή ανά ζηµία 
Το κατά περίπτωση συµφωνηθέν ποσό ή 
ποσοστό επί του τελικού και εκκαθαρισµένου 
ποσού της οφειλόµενης αποζηµίωσης σε τρίτο, 
το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισµένος. 
 
1.9.  Ασφάλισµα 
Η υποχρέωση για παροχή της εταιρίας, που 
προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού 
κινδύνου, κατά τους όρους του παρόντος 
ασφαλιστηρίου. 
 
1.10.  Πλοίο αναψυχής 
Κάθε σκάφος ολικού µήκους άνω των επτά (7) 
µέτρων, το οποίο είτε διαθέτει είτε όχι χώρους 
ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική 
κατασκευή του, να χρησιµοποιείται αποκλειστικά 
για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και 
περιήγησης µε ολική ναύλωση. 
 
1.11.  Επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής 
Το πλοίο αναψυχής, που έχει µεταφορική 
ικανότητα µέχρι και σαράντα εννέα (49) 
επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, 
πέραν αυτών του πληρώµατος και 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση 
ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης µε ολική 
ναύλωση. 
 
1.12.  Ιστιοφόρο επαγγελµατικό πλοίο 
αναψυχής 
Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, το οποίο 
διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο µέσο 
πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης 
και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισµού του ως 
ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. 
 
1.13.  Μηχανοκίνητο επαγγελµατικό πλοίο 
αναψυχής 
Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, το οποίο 
διαθέτει µηχανή, ως κύριο µέσο πρόωσης για 
ναυσιπλοΐα και βοηθητικό µέσο πρόωσης, εάν 
αυτό απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, το 
οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
ασφάλειας. 
 
1.14.  Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής 
Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελµατικό, 
σύµφωνα µε τον ανωτέρω ορισµό. 
 
1.15.  Ταχύπλοο σκάφος 
Κάθε µηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής, το οποίο 
είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκµισθώνεται ή 
χρησιµοποιείται από τον εκµισθωτή και 
 
1.15.1.  ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό 
κατασκευής του φέρει 
-  εξωλέµβια µηχανή, µέγιστης συνεχούς 
ιπποδύναµης πάνω από 30 ΗΡ ή 
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-  εσω-εξωλέµβια µηχανή ή εσωλέµβια 
βενζινοµηχανή, µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης 
πάνω από 40ΗΡ ή 
 
1.15.2.  είναι πνευστού τύπου (φουσκωτό), στο 
σύνολό του ή σε µέρος αυτού ή ανεξάρτητα από 
το υλικό κατασκευής του είναι διπλής ή 
πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και 
φέρει  
-  εξωλέµβια µηχανή, µέγιστης συνεχούς 
ιπποδύναµης πάνω από 15 ΗΡ ή 
-  εσω-εξωλέµβια µηχανή ή εσωλέµβια 
βενζινοµηχανή, µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης 
πάνω από 30 ΗΡ ή 
-  εξωλέµβια πετρελαιοµηχανή, µέγιστης 
συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 50 ΗΡ ή 
 
1.15.3.  ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό 
κατασκευής του φέρει µηχανή, µέγιστης 
συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 15 ΗΡ και έχει 
σύστηµα πρόωσης µε υδραυλική αντίδραση 
(ware jet). 
 
1.15.4.  Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο 
µοτοποδήλατο και το Hover Craft. 
 
1.16.  Πλοία ή µικρά σκάφη που 
παραλαµβάνουν επιβάτες για θαλάσσια 
εκδροµή ή θαλάσσιο λουτρό 
1.16.1.  από και προς τον ίδιο λιµένα ή όρµο και 
1.16.2. από λιµένα ή όρµο σε παρακείµενες ακτές 
ή όρµους και αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του νόµου 2743/99. 
 
1.17.  Πλοίαρχος 
Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, µε 
σύµβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του 
πλοίου αναψυχής. 
 
1.18. Κυβερνήτης 
1.18.1. Για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, το 
πρόσωπο που προσλαµβάνεται από το ναυλωτή 
ή ο επιβάτης που αποδεδειγµένα διαθέτει ναυτική 
ικανότητα και εµπειρία και αναλαµβάνει τη 
διακυβέρνηση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, 
το οποίο µπορεί να εκναυλώνεται χωρίς 
πλοίαρχο και πλήρωµα, σύµφωνα µε το νόµο 
2743/99. 
 
1.18.2. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, το 
πρόσωπο που ασκεί τη διακυβέρνηση του 
πλοίου και αποδεδειγµένα διαθέτει ναυτική 
ικανότητα και εµπειρία. 
 
1.18.3.  Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρµοδιότητες, 
υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για 
τον πλοίαρχο. 
 
1.19.  Πλήρωµα 
Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν µε 
σύµβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, 
εκτός του πλοιάρχου. 
 
1.20.  Επιβάτης 
Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο 
αναψυχής, είτε επαγγελµατικό, είτε ιδιωτικό, 
εκτός του πλοιάρχου και του πληρώµατος ή του 
κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του 
έτους. 

1.21.  Επιβαίνοντες 
Ο πλοίαρχος και το πλήρωµα ή ο κυβερνήτης, οι 
επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός 
έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. 
 
1.22.  Τροµοκρατία 
Τροµοκρατία (ή Τροµοκρατικές ενέργειες) 
σηµαίνει την από άτοµα χρήση βίας για 
πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, που 
περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή 
ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό 
νόµιµης ή ντε φάκτο αρχής, ανεξάρτητα από το 
εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, 
πολιτικών ταραχών ή κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης. 
 

1.23.  Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές 
ταραχές 
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδήλωση, πολιτικές 
ταραχές σηµαίνει πράξεις προσώπου το οποίο 
έλαβε µέρος µαζί µε άλλους σε διατάραξη της 
δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµα ή ντε φάκτο 
αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της 
διατάραξης ή τη µείωση των συνεπειών της ή 
ηθεληµένη πράξη απεργού ή εργαζόµενου σε 
επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς 
υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον 
ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όµως 
οποιαδήποτε πράξη Τροµοκρατίας. 
 
1.24.  Κακόβουλες ενέργειες 
Κακόβουλες ενέργειες σηµαίνει ηθεληµένες 
πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που 
διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης 
της δηµόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, 
οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, πολιτικών ταραχών, 
είτε µεµονωµένα µε σκοπό το βανδαλισµό ή τη 
δολιοφθορά, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν 
οποιαδήποτε πράξη Τροµοκρατίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής 
σύµβασης 
 
Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει 
µε βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει 
υποβάλει στην εταιρία ο λήπτης της ασφάλισης, 
συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Επίσης 
βασίζεται στις έγγραφες απαντήσεις του, σε 
όποια συµπληρωµατική πληροφορία του έχει 
ζητηθεί από την εταιρία. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Καλυπτόµενοι κίνδυνοι 
 
Ρητά συµφωνείται, ότι το παρόν ασφαλιστήριο 
ισχύει µόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους 
αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου και παραπλεύρως 
αυτών αναγράφονται τα συµφωνηθέντα 
ασφαλιστικά ποσά. Μόνη η αναφορά 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους 
γενικούς ή ειδικούς όρους, χωρίς την τήρηση των 
ανωτέρω, δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση για 
την εταιρία. 
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ΑΡΘΡΟ 4. Γεωγραφικά όρια ισχύος της 
ασφάλισης 
 
Οι καλύψεις που παρέχονται µε το παρόν 
ασφαλιστήριο ισχύουν αποκλειστικά και µόνο 
µέσα στην Ελληνική επικράτεια, σε Ελληνικές 
θάλασσες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Γενικές εξαιρέσεις 
 
Με την παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτονται 
ζηµίες που κατά οποιοδήποτε τρόπο ή έκταση 
προέρχονται, προκαλούνται ή πηγάζουν: 
 
5.1. Από µη τήρηση των νόµων και των 
κανονισµών των σχετικών µε την ασφάλεια του 
κοινού, καθώς επίσης και από µη συµµόρφωση 
µε τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται νόµιµα 
από λιµενική ή άλλη αρµόδια αρχή. 
 
5.2. Όταν ο χειριστής του σκάφους δεν έχει 
νόµιµη και ισχύουσα άδεια χειριστού για το 
συγκεκριµένο τύπο σκάφους. 
 
5.3. Από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την 
επήρεια οινοπνεύµατος, φαρµάκων ή τοξικών 
ουσιών. 
 
5.4. Από συµµετοχή σε επίσηµους ή µη αγώνες ή 
σε σχετικές δοκιµαστικές διαδροµές ή 
συναγωνισµούς.  
 
5.5. Όταν το σκάφος χρησιµοποιείται για άλλη 
χρήση από αυτή που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο και στην άδεια λεµβολόγησης ή 
νηολόγησής του. 
 
5.6. Όταν το σκάφος µεταφέρει φορτίο ή επιβάτες 
πέρα από το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο που 
αναγράφεται στην άδεια λεµβολόγησης ή 
νηολόγησής του. 
 
5.7. Από σκάφος το οποίο, κατά τη διάρκεια της 
παρούσας ασφάλισης, έχει πωληθεί ή 
παραχωρηθεί ή αλλάξει διαχείριση πριν από την 
ηµεροµηνία του ατυχήµατος, εκτός και αν η 
µεταβίβαση γίνει κατά τη διάρκεια πλου, οπότε η 
κάλυψη ισχύει µέχρι την άφιξη στο λιµένα 
προορισµού, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον 
ασφαλισµένο. 
 
5.8. Από µη τήρηση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του ασφαλισµένου ή λήπτη της 
ασφάλισης. 
 
5.9. Κατά τη διάρκεια µόνιµης ή πρόσκαιρης 
αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισµένου 
σκάφους λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης 
από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική 
αρχή. 
 
5.10.  Από τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές 
ενέργειες), στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές 
ταραχές, κακόβουλες ενέργειες. 

5.11. Από πόλεµο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού 
εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που 
µοιάζουν µε πολεµικές (είτε έχει κηρυχθεί 
πόλεµος είτε όχι), εµφύλιο πόλεµο, ανταρσία, 
στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, αντίσταση 
εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική 
εξουσία ή εξουσία που σφετερίσθηκαν, 
στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή 
οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα, 
που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη 
διατήρηση του στρατιωτικού νόµου ή της 
κατάστασης πολιορκίας, διαταγή δηµόσιας αρχής. 
 
5.12. Από πυρηνικούς κινδύνους ή εκρήξεις, 
θερµότητα ή ακτινοβολία που προέρχεται από τη 
µεταστοιχείωση ατοµικού πυρήνα (διάσπαση, 
σύντηξη κ.λπ.), από την τεχνητή επιτάχυνση 
σωµατιδίων, από διαρροή, ανάφλεξη ή έκρηξη 
ραδιενεργών υλικών, από πυρηνικά απορρίµµατα 
ή κατάλοιπα της καύσης πυρηνικών καυσίµων, 
από ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες, από κάθε 
είδους πεδία, όπως ηλεκτροµαγνητικά, καθώς 
επίσης από µόλυνση από βιολογικές και / ή 
χηµικές ουσίες.         
 
5.13. Από γεγονότα ή περιστατικά ανωτέρας βίας 
οποιουδήποτε είδους, όπως, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, σεισµός, πληµµύρα, θύελλα, 
καταιγίδα, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνας, 
ανεµοστρόβιλος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Υποχρεώσεις του ασφαλισµένου ή 
λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύναψη της 
ασφάλισης 
 
6.1. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύµβασης, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται 
να δηλώσει στην εταιρία κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι 
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του 
κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε 
σχετική ερώτηση της εταιρίας. 
 
6.2.  Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας ή του λήπτη 
της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της 
εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι 
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του 
κινδύνου, η εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, µέσα 
σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου έλαβε 
γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 
 
6.3. Η πρόταση της εταιρίας για τροποποίηση της 
σύµβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν µέσα σε 
ένα µήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή. 
 
6.4. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6.1. από 
αµέλεια του ασφαλισµένου ή λήπτη της 
ασφάλισης, η εταιρία έχει τα δικαιώµατα της 
διάταξης της παραγράφου 6.2. και επιπλέον, αν η 
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν 



 

4 

 

τροποποιηθεί η σύµβαση σύµφωνα µε τη διάταξη 
της παραγράφου 6.2. ή πριν η καταγγελία αρχίσει 
να παράγει αποτελέσµατα, το ασφάλισµα 
µειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει 
καθορισθεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε 
καθορισθεί αν δεν υπήρχε η παράβαση. 
 
6.5. Σε περίπτωση παράβασης της 
υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 
6.1. από δόλο του ασφαλισµένου ή λήπτη της 
ασφάλισης, η εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει 
τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός 
από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η 
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της 
παραπάνω προθεσµίας, η εταιρία απαλλάσσεται 
της υποχρέωσής της προς καταβολή του 
ασφαλίσµατος. Ο λήπτης της ασφάλισης ή 
ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση 
κάθε ζηµίας της εταιρίας. 
 
6.6.  Η καταγγελία της ασφαλιστικής 
σύµβασης εκ µέρους της εταιρίας στις 
περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων 
6.2. και 6.4. επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο 
δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα 
περιέλθει στον ασφαλισµένο ή λήπτη της 
ασφάλισης ή µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τη 
λήψη της πρότασης τροποποίησης, που 
προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 6.3. 
Στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 
6.5. η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. 
Η εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν 
ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο 
επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της 
σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που 
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 6.4. και 6.5. 
περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. Υποχρεώσεις του ασφαλισµένου ή 
λήπτη της ασφάλισης κατά την επέλευση 
ζηµιάς  
 
7.1. Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται εντός οκτώ  (8) ηµερών από τότε 
που έλαβε γνώση της επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει την 
εταιρία. Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που 
ζητούνται από την εταιρία και σχετίζονται µε τις 
περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του 
κινδύνου. Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της 
ασφάλισης δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν 
γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του 
αµέλεια. 
 
7.2.  Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της 
ασφάλισης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα 
κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή, περιορισµό ή 
µείωση της ζηµίας και να ακολουθεί τις οδηγίες 
της εταιρίας. 

7.3. Είναι ανίσχυρη για την εταιρία οποιαδήποτε 
αναγνώριση οφειλής ή οµολογία ευθύνης του 
ασφαλισµένου ή οποιαδήποτε συµφωνία που 
επαυξάνει την ευθύνη του, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας. 
Αν ο ασφαλισµένος παρόλα αυτά προβεί σε 
τέτοιες αναγνωρίσεις, οµολογίες ή συµφωνίες, 
ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζηµία που 
αυτή θα υποστεί εξαιτίας των παραπάνω 
ενεργειών του. 
 
7.4. Ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε ενέργεια 
δικαστική ή εξώδικη, σχετικά µε την αποζηµίωση 
τρίτου εφόσον του ζητείται από την εταιρία και 
είναι νόµιµη. 
 
7.5. Ο ασφαλισµένος σε κάθε περίπτωση 
ατυχήµατος ή ζηµίας παρέχει στην εταιρία το 
δικαίωµα χειρισµού και επιµέλειας της 
υποθέσεως. Ιδιαίτερα δε, σε περίπτωση έγερσης 
αγωγής ο ασφαλισµένος υποχρεούται να 
παραδώσει αµέσως στην εταιρία κάθε δικαστικό 
ή εξώδικο έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί, να 
ορίσει µάρτυρες και να τους προσάγει στο 
δικαστήριο για τη διεξαγωγή των µαρτυρικών 
αποδείξεων και να βοηθήσει στην εξακρίβωση 
της ευθύνης και της έκτασης των ζηµιών. 
 
7.6. Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε 
βάρος του ασφαλισµένου, αυτός οφείλει να 
ειδοποιήσει εγκαίρως την εταιρία ώστε, εάν αυτή 
το κρίνει σκόπιµο, να αναθέσει σε δικηγόρο της 
την υπεράσπιση του ασφαλισµένου σε κάθε 
στάδιο της ποινικής δίκης. 
 
7.7. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισµένο ή 
λήπτη της ασφάλισης των παραπάνω 
υποχρεώσεων, παρέχει το δικαίωµα στην εταιρία 
να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας της. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. Γενικές υποχρεώσεις του 
ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης  
 
Ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης οφείλει 
επίσης: 
 
8.1. Να διατηρεί και να συντηρεί το ασφαλισµένο 
σκάφος σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι 
αξιόπλοο, να συµµορφώνεται µε όλες τις 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και µε όλους 
τους κανονισµούς ή απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται νόµιµα από λιµενική ή άλλη 
αρµόδια αρχή. 
 
8.2. Να παίρνει κάθε λογική προφύλαξη για την 
αποφυγή ατυχηµάτων και να τηρεί απαρέγκλιτα 
τους νόµους και κανονισµούς, τους σχετικούς µε 
την ασφάλεια του κοινού. 
 
8.3. Να επιλέγει µε προσοχή τους υπαλλήλους 
του ανάµεσα στα κατάλληλα για κάθε εργασία 
πρόσωπα. 
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ΑΡΘΡΟ 9. Μεταβολές στον ασφαλιστικό 
κίνδυνο 
 
9.1. Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο 
ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δηλώσει στην εταιρία µέσα σε 
δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε 
σε γνώση του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το 
οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του 
κινδύνου, σε βαθµό που αν η εταιρία το γνώριζε 
δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την 
είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. 
 
9.2. Η εταιρία, µόλις λάβει γνώση της 
επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει 
τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. 
Οι διατάξεις των παραγράφων 6.2., 6.3., 6.4., 
6.5. και 6.6. του άρθρου 6 των παρόντων όρων 
εφαρµόζονται και στην επίταση του κινδύνου 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Έναρξη και διάρκεια ασφάλισης – 
Πληρωµή ασφαλίστρων 
 
10.1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη 
χρονική στιγµή που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το 
εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της 
τµηµατικής καταβολής. 
 
10.2. Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η 
χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 
(διάρκεια ασφάλισης). 
 
10.3. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και µόνο µε απόδειξη, που εκδίδεται 
προσηκόντως από την εταιρία. 
 
10.4. Η καθυστέρηση της καταβολής 
ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το 
δικαίωµα στην εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη 
σύµβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα 
µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τότε που θα 
περιέλθει στον ασφαλισµένο ή λήπτη της 
ασφάλισης και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί 
µέχρι τότε. 
 
10.5. Εάν η ασφαλιστική σύµβαση λήξει νοµίµως 
πριν από την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια 
αυτής, η εταιρία δικαιούται των δεδουλευµένων 
ασφαλίστρων. 
 
10.6. Αν ο ασφαλισµένος ή λήπτης της 
ασφάλισης ή δικαιούχος του ασφαλίσµατος, κατά 
τη σύναψη της σύµβασης, γνώριζε ότι η 
ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η 
εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και 
δικαιούται, εφόσον δε γνώριζε την επέλευση του 
κινδύνου, το ασφάλιστρο µέχρι του τέλους της 
διάρκειας ασφάλισης. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. Άλλες ασφαλίσεις 
 
11.1. Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της 
ασφαλιστικής σύµβασης, υπάρχει ήδη, άλλη, µία 
ή περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις 
καλύπτουσες το ίδιο αντικείµενο ασφάλισης, ο 
ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην εταιρία, 
δίνοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Η ύπαρξη 
άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 
 
11.2. Εάν, µετά τη σύναψη της παρούσας 
ασφαλιστικής σύµβασης και κατά τη διάρκεια 
αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύµβαση 
καλύπτουσα το ίδιο αντικείµενο ασφάλισης, ο 
ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην εταιρία, 
δίνοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Η εταιρία 
τότε εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη στο 
ασφαλιστήριο. 
 
11.3. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως 
ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης 
ασφαλιστικής σύµβασης, η εταιρία έχει το 
δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα 
ασφαλιστική σύµβαση, δικαιούται δε τότε σε 
παρακράτηση των µέχρι το χρόνο καταγγελίας της 
σύµβασης δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Αν η 
παράλειψη δήλωσης κατά το παρόν άρθρο έγινε 
σκόπιµα (από δόλο του ασφαλισµένου ή λήπτη 
της ασφάλισης), εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 6.5. και 6.6. των παρόντων όρων. 
 
11.4. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου 
αντικειµένου ασφάλισης που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην εταιρία και επέλθει ο 
ασφαλιστικός κίνδυνος, η εταιρία ευθύνεται κατ’ 
αναλογία του ασφαλισµένου ποσοστού σε αυτήν 
και το ασφάλισµα στην περίπτωση αυτή ισούται 
µε το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του 
γινοµένου του ασφαλιστικού ποσού που 
προβλέπεται για τη συγκεκριµένη περίπτωση στο 
παρόν ασφαλιστήριο επί του ποσού της ζηµίας, 
δια το άθροισµα των αντιστοίχων ασφαλιστικών 
ποσών όλων των όµοιων ασφαλίσεων 
(συνασφαλίσεων). 
 
11.5. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της 
ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο 
σύναψης της σύµβασης, το ασφάλισµα θα 
περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από 
προηγούµενη ασφάλιση. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. Λήξη της σύµβασης 
 
12.1. Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης παύει να 
ισχύει ευθύς µόλις παρέλθει ο συµφωνηµένος 
χρόνος διάρκειας αυτής, είτε  αυτός είναι αρχικός 
είτε συµφωνήθηκε µεταγενέστερα . 
 
12.2. Ο λήπτης της ασφάλισης έχει το 
δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας σύµβασης. 
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12.3. Πέραν των εκ του νόµου προβλεποµένων 
περιπτώσεων καταγγελίας, η εταιρία έχει το 
δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση 
για σπουδαίο λόγο. 
 
12.4. Η εταιρία, ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης 
της ασφάλισης διατηρούν το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης µετά την επέλευση 
του ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
12.5. Η καταγγελία της σύµβασης προς τον 
έτερο συµβαλλόµενο γίνεται εγγράφως και µε 
συστηµένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Η 
εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα. 
 
12.6. Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς 
άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού 
ασφαλίστρων, όταν, µετά από την επέλευση της 
ζηµίας, επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών 
του κινδύνου. 
 
12.7. Σε περίπτωση ακύρωσης της αρχικής 
ασφαλιστικής σύµβασης η εταιρία δικαιούται ως 
ελάχιστη αποζηµίωσή της, για λειτουργικά και 
διαχειριστικά έξοδα έκδοσης και ακύρωσης του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το ποσό των 
πενήντα (50,00) ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. Υποκατάσταση της εταιρίας 
 
13.1. Εάν ο ασφαλισµένος ή λήπτης της 
ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της 
ζηµίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην 
εταιρία στην έκταση του ασφαλίσµατος που 
κατέβαλε. 
 
13.2. Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης 
στρέφονται κατά του ασφαλισµένου ή του 
δικαιούχου του ασφαλίσµατος ή των ανιόντων, 
κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων 
προσώπων που συνοικούν µαζί του, καθώς και 
των νόµιµων αντιπροσώπων του ή των 
εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην 
εταιρία, παρά µόνο αν τα πρόσωπα αυτά 
ενήργησαν µε δόλο. 
 
13.3. Ο λήπτης της ασφάλισης και, σε 
περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό, ο 
ασφαλισµένος και ο τυχόν τρίτος δικαιούχος του 
ασφαλίσµατος υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα 
δικαιώµατά τους κατά του τρίτου που 
περιέρχονται στην εταιρία. Παραβίαση της 
υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των 
υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας της 
εταιρίας. 
 
13.4. Η εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής 
της προς ασφάλισµα στο µέτρο που από 
υπαιτιότητα των υπόχρεων µαταιώθηκε η άσκηση 
του αναγωγικού δικαιώµατός της. 
 

13.5. Σε περίπτωση υποκατάστασης της εταιρίας, 
η παραγραφή των αξιώσεων του ασφαλισµένου 
ή λήπτη της ασφάλισης κατά του τρίτου δεν 
συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) 
µηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή 
έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την 
απόσβεση αυτών των αξιώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ∆ιαιτησία 
 
Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της 
εταιρίας και του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισµένου, τότε αυτή εισάγεται προς λύση 
στα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια, εκτός εάν ρητά 
συµφωνηθεί η υπαγωγή της διαφωνίας αυτής στη 
διαιτησία. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. Αρµόδια δικαστήρια 
 
Για κάθε δίκη ή διαφορά που µπορεί να προκύψει 
από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι 
αποκλειστικά και µόνο τα δικαστήρια Πειραιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. Παραγραφή 
 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα 
ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται µετά από 
τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους µέσα 
στο οποίο γεννήθηκαν, εκτός από την περίπτωση 
ασφάλισης προσώπου, που παραγράφονται µετά 
από πέντε (5) χρόνια, από το τέλος του έτους 
µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. Τόκοι 
 
Ρητά συµφωνείται ότι η εταιρία υποχρεούται σε 
καταβολή τόκων, αποκλειστικά και µόνο σε 
περίπτωση έγγραφης αναγνώρισης της 
υποχρέωσής της προς παροχή ή από της 
έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 18. Τέλη-έξοδα-βάρη 
 
Σχετικά µε τον υπολογισµό και την καταβολή του 
ασφαλίσµατος, τα τέλη χαρτοσήµου, όπως και 
διάφορα άλλα τέλη (δηµόσια βάρη κ.λπ.), 
συµβολαιογραφικά δικαιώµατα και γενικώς κάθε 
δαπάνη που κατά νόµο συνδέεται µε την 
καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσµατος, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισµένο ή 
λήπτη της ασφάλισης. 
 
Β. Ειδικοί όροι υποχρεωτικής αστικής 
ευθύνης 
 
ΑΡΘΡΟ 19. Ορισµοί 
 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται 
στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και 
µόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω: 
 
19.1.  Αστική ευθύνη 
Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση του 
ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης προς 
αποζηµίωση τρίτου, που γεννάται από κάθε 
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πράξη ή παράλειψη αυτού ή των προστηθέντων 
από αυτόν ή του νοµίµου εκπροσώπου του (στην 
περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι νοµικό 
πρόσωπο) και η οποία συνιστά αδικοπραξία 
καλυπτόµενη µε το παρόν ασφαλιστήριο. 
 
19.2. Τρίτος 
Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συµβατική ή 
εργασιακή σχέση µε τον ασφαλισµένο, µε 
εξαίρεση τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη και το 
πλήρωµα του ασφαλισµένου σκάφους, οι οποίοι 
θεωρούνται τρίτοι. Τρίτοι θεωρούνται επίσης και 
οι επιβαίνοντες του σκάφους. Σε καµία 
περίπτωση ο ασφαλισµένος δεν θεωρείται τρίτος. 
 
19.3.  Ατύχηµα ή ζηµία 
Κάθε αιφνίδιο, απρόβλεπτο και ακούσιο γεγονός, 
που καλύπτεται µε το παρόν ασφαλιστήριο και 
για το οποίο θα θεωρηθεί υπαίτιος ο 
ασφαλισµένος ή οι προστηθέντες από αυτόν. 
 
19.4.  Θαλάσσιο περιβάλλον 
Το θαλάσσιο νερό, ο θαλάσσιος βυθός, η 
θαλάσσια πανίδα, η θαλάσσια χλωρίδα, ο 
αιγιαλός και η αλληλεπίδραση ή σχέση µεταξύ 
τους. 
 
19.5.  Ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος 
Η µεταβολή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που 
προκαλείται αµέσως ή εµµέσως από ουσία, 
ενέργεια, µικροοργανισµό ή γενετικώς 
τροποποιηµένο οργανισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
20.1. Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται η 
αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για σωµατικές 
βλάβες, περιλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης 
και ψυχικής οδύνης ή και για υλικές ζηµίες από 
θαλάσσια ατυχήµατα που θα προξενηθούν σε 
τρίτους από αδικοπραξία, που έχει τελεσθεί από 
τον ασφαλισµένο ή από τους προστηθέντες από 
αυτόν και που θα προέρχονται από τη 
µετακίνηση και κυκλοφορία στη θάλασσα του 
σκάφους που λεπτοµερώς αναγράφεται στον 
πίνακα του ασφαλιστηρίου, υπό τον τίτλο 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΗΣ». 
 
20.2. Επίσης καλύπτεται και η αστική ευθύνη για 
πρόκληση ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
αποκλειστικά και µόνο ως προς τη δαπάνη 
καθαρισµού της θαλάσσιας περιοχής που 
ρυπάνθηκε και µε τον όρο ότι συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
20.2.1. Η ρύπανση είναι το άµεσο αποτέλεσµα 
αιφνίδιας, συγκεκριµένης και προσδιορισµένης 
ουσίας ή ενέργειας ή µικροοργανισµού ή 
γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού, γίνεται 
δε αντιληπτή κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος ασφαλιστηρίου. 

20.2.2. Η ρύπανση δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα 
της έλλειψης εύλογων προφυλάξεων προς 
αποφυγή της. 
 
20.2.3. Η ρύπανση δεν αποτελεί αναπόφευκτη 
συνέπεια της λειτουργίας ή ύπαρξης του 
ασφαλισµένου σκάφους. 
 
20.2.4. Η ρύπανση δεν είναι αποτέλεσµα της µη 
συµµόρφωσης του ασφαλισµένου µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµού περί 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 21. Ανώτατα όρια αποζηµίωσης - 
Ασφάλισµα 
 
21.1. Το ασφάλισµα το οποίο καταβάλλεται από 
την εταιρία (κεφάλαιο και τυχόν τόκοι και έξοδα), 
σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 
ασφαλιστικό ποσό, το οποίο αναγράφεται στον 
πίνακα του ασφαλιστηρίου υπό τον τίτλο 
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ-ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ», για κάθε περίπτωση 
απαίτησης σωµατικών βλαβών, υλικών ζηµιών ή 
και θαλάσσιας ρύπανσης, σύµφωνα µε τις 
αναγραφόµενες στον ανωτέρω πίνακα διακρίσεις. 
  
21.2. Στα κατά περίπτωση ανώτατα όρια 
αποζηµίωσης περιλαµβάνονται οι τόκοι 
υπερηµερίας, τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες 
για την απόκρουση αξιώσεων τρίτων κατά του 
ασφαλισµένου, έξοδα διάγνωσης, αποτροπής και 
περιστολής της ζηµίας και γενικά κάθε είδους 
επιβαρύνσεις που επαυξάνουν το κύριο ποσό της 
οφειλής του ασφαλισµένου έναντι του τρίτου. ∆εν 
περιλαµβάνονται όµως πρόστιµα ή χρηµατικές 
ποινές ή ποσά που επιβάλλονται για µετατροπή 
ή εξαγορά ποινής ή έξοδα ποινικών δικών 
περιλαµβανοµένης και της δικηγορικής αµοιβής. 
 
21.3. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης 
καλυπτόµενου ασφαλιστικού κινδύνου και 
καταβολής από την εταιρία ασφαλίσµατος, που 
δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό «ανώτατο όριο 
ευθύνης της εταιρίας» που αναγράφεται στον 
πίνακα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ-ΑΝΩΤΑΤΑ 
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ», η σύµβαση εξακολουθεί 
να ισχύει αλλά για το εναποµείναν ασφαλιστικό 
ποσό, έως τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, 
εκτός αν ο ασφαλισµένος επαναφέρει το ανώτατο 
όριο ευθύνης της εταιρίας, καταβάλλοντας τα 
προς τούτο αναλογούντα ασφάλιστρα. 
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόµενου 
ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου µε την καταβολή του 
συνόλου του, η σύµβαση παύει να ισχύει για το 
υπόλοιπο διάστηµα της ασφαλιστικής περιόδου, 
έχοντας εκπληρώσει ολοσχερώς το σκοπό για 
τον οποίο συνήφθη, ο δε λήπτης της ασφάλισης 
δικαιούται να ζητήσει τη σύναψη νέας σύµβασης. 
 
21.4. Η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή 
ασφαλίσµατος γεννάται από την ηµέρα εκδόσεως 
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τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αρµόδιου 
ελληνικού δικαστηρίου και εφόσον οι 
προϋποθέσεις της επιδικαζόµενης στον τρίτο 
αποζηµίωσης συµπίπτουν µε τις προϋποθέσεις 
και τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. Η 
εταιρία ωστόσο διατηρεί το δικαίωµα καταβολής 
ασφαλίσµατος και εξοφλήσεως των απαιτήσεων 
τρίτου κατά του ασφαλισµένου πριν από 
οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή ή απόφαση, 
µε εξώδικο διακανονισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 22. Ειδικές εξαιρέσεις 
 
Με την παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτεται η 
αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για ζηµίες που 
θα προξενηθούν σε τρίτους και που κατά 
οποιοδήποτε τρόπο ή έκταση προέρχονται, 
προκαλούνται ή πηγάζουν: 
 
22.1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αµέλεια, 
εγκληµατική ή παράνοµη ενέργεια του 
ασφαλισµένου ή του λήπτη της ασφάλισης ή των 
προστηθέντων από αυτούς. 
 
22.2. Από γεγονότα ή περιστατικά οποιασδήποτε 
φύσης, που συνέβησαν ή υπήρχαν πριν την 
έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο εκδήλωσης των 
αποτελεσµάτων τους. 
 
22.3. Κατά τη διάρκεια ρυµούλκησης ή µεταφοράς 
του σκάφους µε οποιονδήποτε τρόπο ή ενώ 
βρίσκεται στην ξηρά ή επί οποιουδήποτε 
µεταφορικού µέσου. 
 
22.4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σχολής 
εκµάθησης θαλασσίων σπορ. 
 
22.5. Από και προς σκιέρ ή τους µε οποιοδήποτε 
τρόπο ρυµουλκούµενους. 
 
22.6. Από κάθε µορφής ασθένεια οφειλόµενη σε 
παθολογικά αίτια ή δηλητηρίαση οφειλόµενη στην 
κατανάλωση κάθε είδους προϊόντων, τροφίµων ή 
ποτών, τα οποία πωλούνται ή διατίθενται µε 
οποιονδήποτε τρόπο από τον ασφαλισµένο ή για 
λογαριασµό του. 
 
22.7. Από την κυριότητα, συντήρηση ή 
εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, λιµένα, 
ναυπηγείου. 
 
22.8. Από οποιαδήποτε µόλυνση του 
περιβάλλοντος, εκτός από τη ρύπανση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Επίσης, µε την παρούσα ασφάλιση δεν 
καλύπτονται: 

  
22.9. Αποθετικές ζηµίες οποιασδήποτε µορφής, 
ειδικά όσον αφορά υλικές ζηµίες. 
 
22.10. Ζηµίες που οφείλονται σε ελαττώµατα του 
σκάφους για τα οποία είναι υπεύθυνος ο 
κατασκευαστής του (αστική ευθύνη προϊόντος). 

22.11. Πρόστιµα οποιασδήποτε αιτιολογίας ή 
προέλευσης. 
 
22.12. Έξοδα ή και πρόστιµα για αποµάκρυνση, 
ανέλκυση κ.λπ. ή για αµέλεια ή παράλειψη 
αποµάκρυνσης ή ανέλκυσης ναυαγίων. 
 
22.13. Σώστρα ή έξοδα διάσωσης, εφόσον αυτά 
αφορούν αυτό το ίδιο το σκάφος. 
 
22.14. Νοµικά έξοδα τα οποία κατέβαλε ο 
ασφαλισµένος, χωρίς την προηγούµενη έγκριση 
της εταιρίας. 
 
22.15. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο των γενικών εξαιρέσεων, άρθρο 5 των 
γενικών όρων. 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν η εταιρία, σε 
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου ή µετά από 
δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε 
τρίτους αποζηµίωση, έχει δικαίωµα αναγωγής 
κατά του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης.  
 
Γ. Ειδικοί όροι προσωπικού ατυχήµατος 
 
ΑΡΘΡΟ 23. Ορισµοί 
 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται 
στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και 
µόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω: 
 
23.1. Ατύχηµα 
Ατύχηµα θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός που 
οφείλεται σε βίαιη, απρόβλεπτη, εξωτερική και 
ορατή αιτία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη 
θέληση και τη συµµετοχή του ασφαλισµένου ή του 
λήπτη της ασφάλισης ή των δικαιούχων και που 
µπορεί να προκαλέσει άµεσα σωµατική βλάβη. 
 
23.2. ∆ικαιούχοι του ασφαλίσµατος σε 
περίπτωση θανάτου 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου 
δικαιούχοι του ασφαλίσµατος είναι οι νόµιµοι 
κληρονόµοι του.  
 
ΑΡΘΡΟ 24. Αντικείµενο της ασφάλισης 
 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις που ο 
ασφαλισµένος υποστεί οποιαδήποτε σωµατική 
βλάβη η οποία µπορεί να διαπιστωθεί 
αντικειµενικά και συνιστά την άµεση, αποκλειστική 
και αποδεδειγµένη αιτία θανάτου, ανικανότητας ή 
νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης του ασφαλισµένου, συνεπεία 
ατυχήµατος που θα συµβεί αποκλειστικά και µόνο 
κατά τη διάρκεια που αυτός χειρίζεται ή επιβαίνει 
στο σκάφος αναψυχής που περιγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
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ΑΡΘΡΟ 25. Ειδικές εξαιρέσεις 
 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης οι 
παρακάτω περιπτώσεις και οι άµεσες ή έµµεσες 
συνέπειές τους: 
 
25.1. Ατύχηµα που οφείλεται σε δόλο, 
εγκληµατική ή παράνοµη ενέργεια του 
ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης ή του 
δικαιούχου του ασφαλίσµατος, καθώς και των 
προσώπων που συνοικούν µαζί τους. 
 
25.2. Ατύχηµα που οφείλεται σε συµφόρηση, 
καρδιοπάθεια, επιληψία, δηλητηρίαση ή κάθε 
άλλης µορφής ασθένεια του ασφαλισµένου, 
προϋπάρχουσα αναπηρία, καθώς και τα 
επακόλουθα ή οι επιπλοκές τους. 
 
25.3. Η ισχιαλγία, οσφυαλγία ή κήλη, καθώς και οι 
συνέπειες κάθε υπερβολικής προσπάθειας. 
 
25.4. Η αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του 
ασφαλισµένου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του 
κατάσταση. 
 
25.5. Ατύχηµα που προκαλείται από την 
ενασχόληση του ασφαλισµένου µε οποιοδήποτε 
θαλάσσιο άθληµα, όπως ενδεικτικά θαλάσσιο σκι. 
 
25.6. Ατύχηµα που προκαλείται κατά τη διάρκεια 
ρυµούλκησης ή µεταφοράς του σκάφους µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή ενώ βρίσκεται στην ξηρά 
ή επί οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου. 
 
25.7. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο των γενικών εξαιρέσεων, άρθρο 5 των 
γενικών όρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 26. Ασφαλιστικό ποσό - Ασφάλισµα 
 
26.1. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας προς 
αποζηµίωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου, σε καµία περίπτωση 
δεν υπερβαίνει το αναγραφόµενο στην πρώτη 
σελίδα του ασφαλιστηρίου ασφαλιστικό ποσό για 
κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των ατυχηµάτων που θα συµβούν στην 
ίδια χρονική περίοδο. 
 
26.2. Το ασφάλισµα συνίσταται σε χρήµα και 
καταβάλλεται σε ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 27. Ασφαλιστικός κίνδυνος 
«Νοσοκοµειακή περίθαλψη από ατύχηµα» 
 
27.1. Εάν εξ αιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος ο 
ασφαλισµένος νοσηλευθεί σαν εσωτερικός 
ασθενής σε νοσοκοµείο ή κλινική, η εταιρία θα του 
καταβάλλει ως ασφάλισµα, κατ’ ανώτατο όριο το 
ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για την 
περίπτωση αυτή στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τις δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν εντός του νοσοκοµείου ή της 
κλινικής και χρεώθηκαν από αυτό, για :  

27.1.1. νοσήλια, δηλαδή δωµάτιο και τροφή,  
 
27.1.2. νοσοκοµειακά και χειρουργικά έξοδα, 
δηλαδή αµοιβές ιατρών (χειρουργών, 
αναισθησιολόγων κ.λπ.) και αποκλειστικής 
νοσοκόµας εφόσον υπάρχει δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα έξοδα 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, στα οποία 
περιλαµβάνονται διάφορες νοσοκοµειακές 
υπηρεσίες, φάρµακα που χορηγήθηκαν µε 
συνταγή του νοσηλευτικού ιδρύµατος και 
καταναλώθηκαν µέσα σε αυτό, αίµα και πλάσµα 
αίµατος, οξυγόνο, ακτινογραφίες, εργαστηριακές 
και λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικοί 
επίδεσµοι, νάρθηκες, γύψινοι επίδεσµοι, 
πατερίτσες, λάµες. 
 
27.2. Εφόσον η νοσηλεία πραγµατοποιείται εντός 
Ελλάδος, η εταιρία καλύπτει το 100% των 
δαπανών, ενώ για νοσηλεία στο εξωτερικό η 
εταιρία καλύπτει το 80% αυτών. 
 
27.3. Η κάλυψη, για όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 
ενεργοποιείται για νοσηλεία άνω των τριών (3) 
ηµερών, εκτός από την περίπτωση του 
κατάγµατος. 
 
27.4. Αν η κάλυψη του συνόλου των παραπάνω 
αναφερόµενων δαπανών πραγµατοποιηθεί από 
άλλη πηγή ή φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, όπως 
κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλιση, δίνεται ηµερήσια 
αποζηµίωση εξήντα (60) ευρώ για κάθε ηµέρα 
παραµονής του ασφαλισµένου οδηγού στο 
νοσηλευτικό ίδρυµα και µέχρι 10 ηµέρες. 
 
27.5. Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος 
αποζηµιωθεί από άλλη πηγή ή φορέα για µέρος 
των παραπάνω δαπανών, η εταιρία υποχρεούται 
σε καταβολή της διαφοράς µεταξύ των εξόδων 
στα οποία υποβλήθηκε και του ποσού που του 
καταβλήθηκε από τον άλλο φορέα, υπό την 
προϋπόθεση της προσκόµισης επικυρωµένων 
αντιγράφων των πρωτότυπων παραστατικών των 
δαπανών και βεβαίωσης από τον άλλο 
ασφαλιστικό φορέα για το ποσό που του 
καταβλήθηκε. 
 
27.6. Η εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε 
έξοδά της και µε γιατρό που η ίδια ορίζει, τον 
ασφαλισµένο οδηγό κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του. Μη αποδοχή από τον 
ασφαλισµένο του δικαιώµατος αυτού, επιφέρει 
αυτοδικαίως την έκπτωσή του από κάθε δικαίωµα 
αποζηµίωσης. 
 
27.7. Το ασφάλισµα καταβάλλεται στον 
ασφαλισµένο µε την προσκόµιση στην εταιρία της 
απόδειξης εισιτηρίου-εξιτηρίου του νοσοκοµείου ή 
της κλινικής και των πρωτότυπων παραστατικών. 
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ΑΡΘΡΟ 28. Ασφαλιστικός κίνδυνος «Θάνατος 
από ατύχηµα» 
 
28.1. Εάν εξ αιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος 
επέλθει ο θάνατος του ασφαλισµένου, είτε 
αµέσως, είτε µέσα σε ένα έτος από τότε που 
συνέβη το ατύχηµα, η εταιρία θα καταβάλει στους 
νόµιµους κληρονόµους του ως ασφάλισµα το 
ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για την 
περίπτωση αυτή στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Σε περίπτωση που οι 
δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας, η παροχή 
της εταιρίας είναι αδιαίρετη και η πληρωµή γίνεται 
µόνο µε απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι 
δικαιούχοι. 
 
28.2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στην 
εταιρία κάθε πληροφορία σχετική µε το ατύχηµα, 
να επιτρέπουν οποιασδήποτε µορφής εξέταση ή 
έρευνα, συµπεριλαµβανοµένης και της εκταφής. 
Μη εκπλήρωση από µέρους τους των παραπάνω 
υποχρεώσεων επιφέρει αυτοδικαίως την έκπτωσή 
τους από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης. 
 
28.3. Το ασφάλισµα καταβάλλεται αφού 
υποβληθούν στην εταιρία τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
β) Πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή 
νοσοκοµείο. 
γ) Πιστοποιητικό εφορίας (για τη δήλωση του 
ασφαλίσµατος). 
δ) Κληρονοµητήριο ή πιστοποιητικό 
πλησιέστερων συγγενών από το ∆ήµο ή την 
Κοινότητα όπου ήταν εγγεγραµµένος ο θανών και 
πιστοποιητικό µη δηµοσίευσης διαθήκης. 
Η εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο δικαιολογητικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 29. Ασφαλιστικός κίνδυνος «Μόνιµη 
ολική ανικανότητα από ατύχηµα» 
 
29.1. Εάν εξ αιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος ο 
ασφαλισµένος καταστεί µόνιµα ολικά ανίκανος, 
είτε αµέσως, είτε µέσα σε ένα έτος από τότε που 
συνέβη το ατύχηµα, η εταιρία θα του καταβάλει 
ως ασφάλισµα το ασφαλιστικό ποσό που 
προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στην πρώτη 
σελίδα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
 
29.2. Οι περιπτώσεις µόνιµης ολικής 
ανικανότητας είναι περιοριστικά οι παρακάτω: 
 
29.2.1. Μόνιµη ολική απώλεια της λειτουργίας των 
δύο οφθαλµών ή των δύο βραχιόνων ή των δύο 
χεριών ή των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών ή 
ενός βραχίονα και µιας κνήµης ή ενός ποδιού και 
ενός χεριού ή ενός χεριού και µιας κνήµης  ή ενός 
βραχίονα και ενός ποδιού. 
 
29.2.2. Ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική 
πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον 
ασφαλισµένο ανίκανο για κάθε εργασία. 

29.2.3. Μόνιµη ολική παράλυση. 
 
29.3. Το ασφάλισµα καταβάλλεται στον 
ασφαλισµένο, αφού η ανικανότητα κριθεί ως 
οριστική, µε την προσκόµιση στην εταιρία 
πιστοποιητικού αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 30. Ασφαλιστικός κίνδυνος «Μόνιµη 
µερική ανικανότητα από ατύχηµα» 
 
30.1. Εάν εξ αιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος ο 
ασφαλισµένος καταστεί µόνιµα µερικά ανίκανος, 
είτε αµέσως, είτε µέσα σε ένα έτος από τότε που 
συνέβη το ατύχηµα, µε αποτέλεσµα να µειωθεί 
χαρακτηριστικά και ουσιαστικά η ικανότητά του για 
παραγωγική εργασία για όλη τη διάρκεια της ζωής 
του, η εταιρία θα του καταβάλει ως ασφάλισµα 
ποσοστό επί του ασφαλιστικού ποσού που 
προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στην πρώτη 
σελίδα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ανάλογο 
του ποσοστού της µόνιµης µερικής ανικανότητας 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
  
Πλήρης απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου 
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του 
καρπού 
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και 
του δείκτη 
 
Πλήρης απώλεια των τριών δακτύλων, 
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται ο αντίχειρας ή ο 
δείκτης 
Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου, 
εκτός από το δείκτη 
Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου, 
εκτός από τον αντίχειρα 
Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 
Πλήρης απώλεια του δείκτη 
Πλήρης απώλεια του µέσου ή του παράµεσου ή 
του µικρού δακτύλου 
Πλήρης απώλεια δύο από τα τελευταία µικρά 
δάκτυλα 
Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού, 
συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των δακτύλων 
Πλήρης απώλεια της κνήµης ή του ποδιού 
Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει 
επουλωθεί 
Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει 
επουλωθεί 
Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του 
γόνατος 
Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του 
ποδιού 
Πλήρης απώλεια ενός δακτύλου του ποδιού 
Ελάττωση του µήκους του ποδιού κατά 5 
τουλάχιστον 
εκατοστά του µέτρου 
Πλήρης απώλεια ενός οφθαλµού ή  ελάττωση της  
όρασης των δύο οφθαλµών στο µισό 
Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 
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Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% 
Κάταγµα στην κάτω σιαγόνα που δεν 
επουλώθηκε 25% 
Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης  
µε παραµόρφωση 40% 
Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα 
και οργανικές ανωµαλίες 20% 
Στον παραπάνω πίνακα, όπου προβλέπεται 
διάκριση µεταξύ δεξιών και αριστερών µελών του 
σώµατος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται 
σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι 
αριστερόχειρας και το έχει δηλώσει κατά τη 
σύναψη της ασφάλισης. 
 
30.2. Σαν πλήρης απώλεια µέρους ή ολόκληρου 
µέλους ή οργάνου θεωρείται η πλήρης και 
οριστική οργανική ανικανότητα χρησιµοποίησής 
του. 
 
30.3. Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους του 
σώµατος που ήταν ήδη άχρηστο πριν από το 
ατύχηµα δεν παρέχει δικαίωµα αποζηµίωσης. 
 
30.4. Σε κάθε περίπτωση µόνιµης µερικής 
ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον 
παραπάνω πίνακα, το ασφάλισµα συνίσταται σε 
ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την 
ολική ανικανότητα, ίσο µε το ποσοστό κατά το 
οποίο µειώθηκε ισοβίως η γενική ικανότητα του 
ασφαλισµένου για εργασία, για να προσδιορισθεί 
δε αυτό το τελευταίο, λαµβάνονται υπόψη γενικά 
κριτήρια και όχι το επάγγελµα που ασκούσε ο 
ασφαλισµένος πριν από την επέλευση του 
ατυχήµατος. 
 
30.5. Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής 
απώλειας περισσότερων οργάνων ή µελών που 
δεν προκαλούν µόνιµη ολική ανικανότητα, το 
ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των 
ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, σε 
καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 
ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη µόνιµη 
ολική ανικανότητα. 
 
30.6. Το ασφάλισµα καταβάλλεται στον 
ασφαλισµένο, αφού η µερική ανικανότητα κριθεί 
ως οριστική, µε την προσκόµιση στην εταιρία 
πιστοποιητικού αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 31. Ασφαλιστικός κίνδυνος 
«Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα» 
 
31.1. Εάν εξ αιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος ο 
ασφαλισµένος υποβληθεί σε ιατροφαρµακευτικά 
έξοδα, εκτός νοσοκοµείου ή κλινικής, η εταιρία θα 
του καταβάλλει ως ασφάλισµα για τα έξοδα αυτά, 
κατ’ ανώτατο όριο, το ασφαλιστικό ποσό που 
προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στην πρώτη 
σελίδα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
 
31.2. Σαν ιατροφαρµακευτικά έξοδα θεωρούνται 
τα έξοδα για φάρµακα, ακτινολογικές εξετάσεις, 
ορούς, αίµα, νάρθηκες, αµοιβή γιατρών κ.λπ. 

31.3. Το ασφάλισµα καταβάλλεται στον 
ασφαλισµένο µε την προσκόµιση στην εταιρία των 
πρωτότυπων παραστατικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 32. Συντρέχουσες περιπτώσεις 
αποζηµίωσης 
 
32.1. Εάν για κάποιο ατύχηµα συρρέουν αξιώσεις 
αποζηµίωσης: α) για µόνιµη ολική ανικανότητα και 
β) θάνατο, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει 
ασφάλισµα για τη µία από αυτές . 
 
32.2. Εάν µετά την πληρωµή αποζηµίωσης λόγω 
µόνιµης µερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε 
µέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία του 
ατυχήµατος και συνεπεία αυτού, επέλθει µόνιµη 
ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία 
υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά µεταξύ του 
ποσού που κατέβαλε για µόνιµη µερική 
ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει 
λόγω της µόνιµης ολικής ανικανότητας ή του 
θανάτου, εφόσον είναι µεγαλύτερο. 
 
32.3. Εάν µετά την πληρωµή αποζηµίωσης για 
ιατροφαρµακευτικά έξοδα εκτός νοσοκοµείου ή 
κλινικής, επέλθει µόνιµη ολική ανικανότητα ή 
θάνατος, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει τη 
διαφορά µεταξύ του ποσού που κατέβαλε για 
ιατροφαρµακευτικά έξοδα και αυτού που πρέπει 
να καταβάλλει για τη µόνιµη ολική ανικανότητα ή 
το θάνατο. 
 
∆. Ειδικοί όροι φωτιάς 
 
ΑΡΘΡΟ 33. Προΰπόθεση ισχύος της κάλυψης 
 
Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει 
µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου το 
συµφωνηθέν ασφαλιστικό ποσό και έχουν 
εισπραχθεί τα προς τούτο αναλογούντα 
ασφάλιστρα.  
 
ΑΡΘΡΟ 34. Ορισµοί 
 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται 
στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και 
µόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω: 
 
34.1. Φωτιά 
Είναι η φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να 
προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία ή η οποία έχει 
εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ ιδίας 
δυνάµεως. ∆ηλαδή, για να θεωρηθεί ασφαλιστικά 
καλύψιµη µία ζηµία από φωτιά, πρέπει να 
συνυπάρχουν: 
 
34.1.1. ανάφλεξη, δηλαδή καύση που 
συνοδεύεται µε φλόγα ή «λαµπύρισµα» (ανάλογα 
µε την φύση του αντικειµένου), 
 
34.1.2. αντικείµενο που πήρε φωτιά ενώ δεν 
έπρεπε να πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» 
φωτιά), 
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34.1.3. το στοιχείο του συµπτωµατικού και 
τυχαίου όσον αφορά τον ασφαλισµένο ή λήπτη 
της ασφάλισης («ατυχηµατική» φωτιά). 
 
34.2. Ζηµία 
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) 
περιουσιακή ζηµία, που επέρχεται ένεκα 
επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται 
σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του 
ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός 
και που καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση, 
κατά την έκταση και γενικά τους όρους αυτής. Ο 
όρος ζηµία περιλαµβάνει οποιαδήποτε βλάβη, 
καταστροφή ή απώλεια, που έχει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση της πραγµατικής αξίας των 
ασφαλισµένων αντικειµένων λόγω επέλευσης 
ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 35. Αντικείµενο της ασφάλισης – 
Καλυπτόµενοι κίνδυνοι 
 
Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτονται υλικές 
ζηµίες που θα υποστεί το σκάφος που 
λεπτοµερώς αναγράφεται στον πίνακα του 
ασφαλιστηρίου, υπό τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΗΣ» και οι οποίες θα 
προκληθούν από φωτιά. 
Σαν ζηµίες από φωτιά εξοµοιώνονται και οι ζηµίες 
που θα υποστεί το ασφαλισµένο σκάφος α) από 
καπνούς της φωτιάς, β) από µέτρα που λήφθηκαν 
για να περιοριστεί ή να σβήσει η φωτιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 36. Ειδικές εξαιρέσεις 
 
Με την παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτονται 
ζηµίες που θα προξενηθούν στο ασφαλισµένο 
σκάφος και που κατά οποιοδήποτε τρόπο ή 
έκταση προέρχονται, προκαλούνται ή πηγάζουν: 
 
36.1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αµέλεια, 
εγκληµατική ή παράνοµη ενέργεια του 
ασφαλισµένου ή του λήπτη της ασφάλισης, καθώς 
και των προσώπων που συνοικούν µε αυτούς. 
 
36.2. Κατά τη διάρκεια που το σκάφος έχει κλαπεί 
από το νόµιµο κάτοχό του. 
 
Επίσης µε την παρούσα ασφάλιση δεν 
καλύπτονται: 
 
36.3. Αποθετικές ζηµίες οποιασδήποτε µορφής. 
 
36.4. ∆απάνες για αποκοµιδή συντριµµάτων και 
γενικά υπολειµµάτων. 
 
36.5. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο των γενικών εξαιρέσεων, άρθρο 5 των 
γενικών όρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 37. Ασφαλιστικό ποσό – Ασφάλισµα 
 
37.1. Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του 
ασφαλισµένου σκάφους καθορίζεται µε βάση την 
πραγµατική, τρέχουσα αξία του, η οποία 
δηλώνεται από το λήπτη της ασφάλισης και 
ερευνάται από την εταιρία οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή και οπωσδήποτε κατά το χρόνο 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
37.2. Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό 
είναι µικρότερο της ως άνω αξίας (υπασφάλιση), 
τότε το ασφάλισµα ισούται µε το πηλίκο που 
προκύπτει από τη διαίρεση του γινοµένου του 
ποσού της ζηµίας, επί το ασφαλιστικό ποσό δια 
του ποσού της πραγµατικής τρέχουσας αξίας. 
 
37.3. Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό 
είναι µεγαλύτερο της ως άνω αξίας 
(υπερασφάλιση), τότε η εταιρία ευθύνεται µόνο 
µέχρι την πραγµατική τρέχουσα αξία του 
ασφαλισµένου σκάφους. 
 
37.4. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης 
καλυπτόµενου ασφαλιστικού κινδύνου και 
καταβολής ασφαλίσµατος που δεν εξαντλεί το 
ασφαλιστικό ποσό, η σύµβαση εξακολουθεί να 
ισχύει ως προς τη συγκεκριµένη κάλυψη, αλλά για 
το εναποµείναν ασφαλιστικό ποσό, έως τη λήξη 
της εκάστοτε ασφαλιστικής περιόδου, εκτός εάν ο 
ασφαλισµένος επαναφέρει το ανώτατο όριο 
κάλυψης, καταβάλλοντας τα προς τούτο 
αναλογούντα ασφάλιστρα. 
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόµενου 
ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του 
ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης µε την 
καταβολή του συνόλου του, η σύµβαση ως προς 
τη συγκεκριµένη κάλυψη παύει να ισχύει για το 
υπόλοιπο διάστηµα της ασφαλιστικής περιόδου, 
έχοντας εκπληρώσει ολοσχερώς το σκοπό για τον 
οποίο συνήφθη. 
 
37.5. Το ασφάλισµα συνίσταται σε χρήµα, η 
εταιρία µπορεί όµως να προβεί σε φυσική 
αποκατάσταση του ασφαλισµένου σκάφους (in 
natura), εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. 
 
37.6. Το ασφάλισµα υπολογίζεται και καθορίζεται 
µε βάση την αξία που είχε το ασφαλισµένο 
σκάφος, κατά το χρόνο που επήλθε ο 
ασφαλιστικός κίνδυνος, συνυπολογιζοµένης της 
παλαιότητάς του. 

ΓIA KAΘE ZHTHMA ΠOY ∆EN PYΘMIZETAI AΠO TO ΠAPON AΣΦAΛIΣTHPIO 
EΦAPMOZETAI H IΣXYOYΣA AΣΦAΛIΣTIKH NOMOΘEΣIA. 

 


