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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση διέπεται από τους γενικούς και ειδικούς όρους 
της, στους οποίου επισυνάπτονται και τα ακόλουθα προσαρτήματα τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:
1. Αίτηση – Εξουσιοδότηση
2. Ασφαλιστικές Καλύψεις και Όροι Ασφάλισης
Οποιαδήποτε προσθήκη, μεταβολή ή τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
χωρίς την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας είναι ανίσχυρη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

1.1  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρεία είναι η INTERASCO A.Ε.Γ.Α .

1.2  ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
 Λήπτης της Ασφάλισης είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με τον οποίο η 
Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο.  Το  πρόσωπο  αυτό  μπορεί  να  
συμβληθεί στην ασφαλιστική  σύμβαση για λογαριασμό δικό  του  ή  τρίτου.  
Τον  Λήπτη  της  Ασφάλισης βαρύνουν  όλες  οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει  
να  εκπληρωθούν  από  τον Ασφαλισμένο.  

1.3  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση είναι μια επώνυμη, ενοχική, διαρκής σύμβαση με 
την οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι 
ασφαλίστρου, στον δικαιούχο όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο 
συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της.

1.4  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Το έγγραφο,  το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την 
υπογραφή τουλάχιστον του  εκπροσώπου  της  Εταιρίας  και  αποτελείται,  
ισοδύναμα,  από  έντυπο  ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε 
το κείμενο αυτό  είναι  αρχικό  είτε  μεταγενέστερο  (π.χ.  τροποποίηση,  ή 
ανανέωση  ή  παράταση,  εκδιδομένης σχετικής Πρόσθετης Πράξης) το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του 
Ασφαλιστηρίου,   οι  οποίοι  αποτελούν  αναπόσπαστα  τμήματα  αυτού  και 
παραδίδονται   στον  Ασφαλισμένο  ή  Λήπτη  της  Ασφάλισης  μαζί  με  το 
Ασφαλιστήριο.  
Αναπόσπαστα μέρη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αποτελούν επίσης 
η πρόταση ασφάλισης, οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία και οι τυχόν 
πρόσθετες πράξεις (π.χ. Τροποποιήσεις, ανανεώσεις κλπ).

1.5  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου το συμφέρον απειλείται σε 
περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου.

1.6  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται να 
καταβάλει την παροχή της εν μέρει ή συνολικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Ασφαλιστική Σύμβαση.

1.7  ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
Είναι η παροχή στην οποία υποχρεούται η Εταιρεία, όταν επέλθει το περιστατικό 
από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρείας 
(ασφαλιστική περίπτωση).

1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Είναι η πιθανότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου  γεγονότος)  που 

καλύπτεται από το παρόν  Ασφαλιστήριο, με συνέπεια να επέλθει καλυπτόμενος 
κίνδυνος ο οποίος  επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημία η οποία καλύπτεται από 
το παρόν.  

1.9  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Σωματική Βλάβη σημαίνει θάνατο, ή φυσικό /σωματικό τραυματισμό, φυσική ή /
και πνευματική βλάβη ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου και του επακόλουθου 
θανάτου αυτών.

1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης  
με το  ασφαλισμένο  αντικείμενο  και  η  οποία  προσδιορίζει την έκταση 
του ασφαλίσματος που μπορεί  να  δικαιούται  να  εισπράξει,  για  ιδικό  του 
λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει). 

1.11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αντικείμενο Ασφάλισης σημαίνει:
- την εμπράγματη περιουσία που ανήκε στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) 
π.χ. (οικοδομές, σταθερά προσαρτημένες επί αυτών βελτιώσεις, πάγιο 
περιεχόμενο αυτών, εξοπλισμό, μηχανήματα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, 
βοηθητικές ύλες), επί της οποία ο Ασφαλιζόμενος ή /και ο Συμβαλλόμενος έχει 
Ασφαλιστικό Συμφέρον και η οποία περιουσία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, 
στην Κατάσταση Τοποθεσιών ή /και στην Κατάσταση Μηχανημάτων ή /και στην 
Κατάσταση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ή /και θα περιγράφεται επαρκώς με άλλη 
περιγραφή, εκτός εάν εξαιρείται διαφορετικά σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.
- Την Αστική Ευθύνη από αδικοπραξία του Ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, καθώς και από ελαττωματικά 
προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας 
τους, ή είναι προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους 
(Αστική Ευθύνη Προϊόντος)

1.12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο), συμφωνείται με την 
παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρεία,  συνολικά ή κατά αντικείμενο ή 
κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος για όλη την διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.

1.13 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τοποθεσία σημαίνει εγκαταστάσεις στην διεύθυνση που αναγράφεται στην 
Κατάσταση Τοποθεσιών του Ασφαλιστηρίου.

1.14 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Ως Γεωγραφικά Όρια ορίζεται η Ελληνική Επικράτεια εντός των ορίων της οποίας 
βρίσκεται μία ασφαλιζόμενη Τοποθεσία. Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση έχει 
ισχύ μόνο για Ζημιογόνα Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μέσα στα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας, (ή της χώρας που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά).

1.15   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Το αναγραφόμενο στο Ασφαλιστήριο πρόσωπο(φυσικό ή νομικό), το οποίο με 
εντολή του Ασφαλιζόμενου ή/ και του Λήπτη της Ασφάλισης διαμεσολαβεί μεταξύ 
αυτού και της Εταιρείας για την σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

1.16   ΦΩΤΙΑ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Πυρκαγιά  είναι  μία  φωτιά,  η  οποία  προκλήθηκε  χωρίς  να προϋπάρχει 
συγκεκριμένη εστία, ή η οποία  έχει  εγκαταλείψει  την  εστία  της  και επεκτείνεται  
εξ  ιδίας  δυνάμεως.  Δηλαδή, για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλύψιμη μια ζημία 
από πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν : 
α) ανάφλεξη,  δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα  ή  “λαμπύρισμα” 

(ανάλογα με την φύση του αντικειμένου), 
β) αντικείμενο  που  πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει (“εχθρική” και όχι 

“φιλική” φωτιά), 
γ) το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισμένο  

ή Λήπτη της Ασφάλισης (“ατυχηματική” φωτιά).  

1.17 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος η 
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οποία πλήττει άμεσα και απευθείας τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

1.18 ΕΚΡΗΞΗ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συμβαίνει  κατά την βίαια 
(απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη  σε δοχεία  πίεσης θεωρείται ότι 
συμβαίνει  όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση 
των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών. 

1.19 ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ /ΘΥΕΛΛΑ 
Καταιγίδα/ Θύελλα θεωρείται ότι υπάρχει όταν, στην περιοχή που βρίσκονται τα 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, επικρατούν άνεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ και άνω με 
ή χωρίς ισχυρή βροχόπτωση, σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας. 

1.20 ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ή όμβρια ύδατα, την 
λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέλκυση από τα κανάλια απορροής των  
φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημόσιου 
δικτύου παροχής ύδατος και την οποιαδήποτε άλλη  εισροή ή συσσώρευση 
υδάτων προερχόμενων από χώρους εκτός των ασφαλιζόμενων κτιρίων που 
περιέχουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. 

1.21 ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Θεωρούνται ο Σεισμός, η Πλημμύρα, Θύελλα – Καταιγίδα υφίσταται όταν 
επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και άνω και σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Τυφώνας, ο Ανεμοστρόβιλος, ο Κυκλώνας, το 
Παλιρροιακό κύμα (ή Τσουνάμι), η Ηφαιστειακή Έκρηξη ή άλλη αναταραχή, 
Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός ή οποιαδήποτε άλλη εν γένει βίαιη φυσική ή/ και 
ατμοσφαιρική διαταραχή.

1.22 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παράνομη οργάνωση σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση που εμπλέκεται ή 
ασχολείται με Τρομοκρατία, Αναρχικές δραστηριότητες ή αυτοαποκαλείται ως 
τέτοια.
Τρομοκρατικές Ενέργειες ή Τρομοκρατία σημαίνει ενέργειες ατόμων ή 
ομάδων, με ή χωρίς χρήση βίας, με ή χωρίς απειλή χρήσης δύναμης ή βίας 
(συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς ή 
πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς 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 πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά 
τη διάρκεια  οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

1.23 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Διαδήλωση, Πολιτικές Ταραχές, θα σημαίνει 
πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της 
δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα εγκαταστημένης Αρχής προς καταστολή, ή 
πρόληψη της διατάραξης ή μείωση των συνεπειών της ή ηθελημένη πράξη 
απεργού ή ανταπεργήσαντος εργοδότη  προς υποστήριξη  απεργίας ή για 
αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη 
τρομοκρατίας. 

1.24 ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κακόβουλες Ενέργειες σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου  
που διαπράττονται  κατά τη διάρκεια διατάραξης  της Δημόσιας Τάξης εν 
γένει, στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών  είτε μεμονωμένα 
με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά χωρίς όμως να περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας. 

1.25  ΖΗΜΙΑ
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που  επέρχεται 
ένεκα  επελεύσεως (πραγματοποιήσεως) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται 
σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της 
Ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από τη παρούσα σύμβαση,  κατά  την 
έκταση  και  γενικά,  τους  όρους  αυτής με την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω 
συμβαίνουν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο όρος 
ζημία συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη,  καταστροφή ή απώλεια  που  έχει  
ως  αποτέλεσμα  τη μείωση   της   πραγματικής  αξίας  των  ασφαλισμένων  
αντικειμένων  λόγω επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου.  
Ρητά εξαιρείται από την επελθούσα ζημιά οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια 
αυτής δηλαδή διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία.

1.26 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ
Επακόλουθη Ζημία, σημαίνει ζημία από διακοπή ή παρεμπόδιση των εργασιών  
του Ασφαλισμένου στις Εγκαταστάσεις, συνεπεία απρόβλεπτης και τυχαίας 
απώλειας, καταστροφής ή ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 
από τον Ασφαλισμένο/ Λήπτη της Ασφάλισης στις Εγκαταστάσεις  για το σκοπό 
της Επαγγελματικής του Δραστηριότητας. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. 
Η Εταιρεία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του 

Ασφαλίσματος για ζημία ή ευθύνη ή απώλεια ή καταστροφή, που προξενήθηκε  
άμεσα ή έμμεσα ή συνδέεται με  οτιδήποτε, από τα παρακάτω αναφερόμενα 
γεγονότα:

2.1 ΠΟΛΕΜΟΣ  – ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις 
που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε 
όχι) καθώς και ζημία οποιουδήποτε ασφαλιζόμενου αντικειμένου ως συνεπεία 
διαταγής της δημόσιας αρχής.  

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
α) Από Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατία  (ή 

Τρομοκρατικές ενέργειες), εφόσον εξαιρούνται από την παράγραφο 7, 
7.1, 7.2, 7.3), ανταρσία,  στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση 
εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη 
σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε 
από τα γεγονότα και αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη 
διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.

β)  Από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή 
καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης 
παραγράφου (α).

Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου ο Ασφαλιστής 
ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσης εξαίρεσης κάποια ζημία δεν καλύπτεται 
από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία 
καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλιζόμενος.

2.3 ΠΥΡΗΝΙΚΑ
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους ή από 
πυρηνική αντίδραση ή ακτινοβολία. Επίσης από φαινόμενα που προκαλούνται 
από τους μετασχηματισμούς του πυρήνα του ατόμου ή από επιτάχυνση ατόμων, 
από ιονίζουσες  ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια 
, τοξικότητα, έκρηξη ή άλλους κινδύνους ή μολυσματικές ιδιότητες οιασδήποτε 
πυρηνικής εγκατάστασης ή εξαρτήματος, από σχάση ή τήξη του πυρήνα ή 
από κάθε σχετική προς τούτο αντίδραση ή ραδιενεργό δύναμη ή ουσία, από 
οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο  ή απόβλητο ή από κατάλοιπο της καύσης 
πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (process) 
πυρηνικής σχάσης ή πυρηνικής διάσπασης. Κάθε ατύχημα, απώλεια ζημία, 
δαπάνη ή ευθύνη που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα θεωρείται ότι 
δεν καλύπτεται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, εκτός εάν-και σε όση 
έκταση - ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι το ατύχημα ή η 
απώλεια ή η ζημία συνέβη ανεξάρτητα από την ύπαρξη  των παραπάνω αιτιών. 

2.4 ΔΟΛΟΣ
Δόλος ή σκόπιμη ενέργεια του Λήπτη της Ασφάλισης  ή του Ασφαλισμένου ή του 
Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων  που συνοικούν μαζί τους ή των 
νομίμων αντιπροσώπων τους ή  των εκπροσώπων τους ή των προσώπων στα 
οποία έχει ανατεθεί επαγγελματικά η  φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης. 

2.5 ΠΥΡΑΥΛΟΣ Ή ΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ 
ΟΠΛΑ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία η 
οποία οφείλεται στην με οποιοδήποτε τρόπο χρήση πυραύλων ή βλημάτων ή 
εγκαταλελειμμένων πολεμικών όπλων ή εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών. 

2.6 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ, ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. 
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλειες ή ζημίες ή/ και δαπάνες 
προερχόμενες άμεσα ή έμμεσα από μολυσματικές, λοιμώδεις και μεταδοτικές 
ασθένειες  μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και αναφέρονται ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 
(AIDS),οποιοσδήποτε σχετικός με το AIDS όρος, το οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο (SARS) και οποιαδήποτε μετάλλαξη του ιού H5N1, η ηπατίτιδα, η 
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (transmitted spongiform encephalopathy), η γρίπη 
των πτηνών (Avian Flu), η παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή 
χρήση αμιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 
ή διοξείδιο του πυριτίου. 

2.7 ΜΟΛΥΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Μόλυνση ή ρύπανση της ατμόσφαιρας των υδάτων, του εδάφους, του 
υπεδάφους, και των καλλιεργειών από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένης 
της μόλυνσης ή ρύπανσης από βιολογικές ή χημικές ουσίες. 

2.8 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, θετική ή αποθετική, ή απαίτηση 
ή ευθύνη- είτε επαγγελματική είτε οποιουδήποτε άλλου είδους ή δαπάνη 
οποιασδήποτε φύσης, η οποία θα επέλθει, γεννηθεί ή πραγματοποιηθεί 
οποτεδήποτε και η οποία  θα προκληθεί- άμεσα ή έμμεσα- ή θα συνδέεται ή θα 
προκύψει από παράλειψη, κακή ή μη  λειτουργία, ή ανεπάρκεια ηλεκτρονικής 
συσκευής ή εξαρτήματος (ενδεικτικώς:  ηλεκτρονικού υπολογιστή, συσκευής 
επικοινωνίας, συσκευής επιτήρησης, συσκευής αναγνώρισης χαρακτηριστικών 
κ.λ.π.) ή λογισμικού ηλεκτρονικής συσκευής, ανεξάρτητα από το εάν αυτά 
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ανήκουν στον Λήπτη  της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο ή όχι, 
Α) όπως αναγνωρίσει, εγγράψει ή προσδιορίσει οποιαδήποτε ημερομηνία ως 

την κατά το ημερολόγιο πραγματική ημερομηνία,
Β) όπως εντοπίσει, αποθηκεύσει, διατηρήσει  και/ ή  να  χειριστεί, ερμηνεύσει 

ή επεξεργαστεί σωστά οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες ή εντολές 
ή οδηγίες ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης οποιασδήποτε ημερομηνίας 
διαφορετικά από την κατά το ημερολόγιο πραγματική ημερομηνία,

Γ) όπως εντοπίσει, αποθηκεύσει, διατηρήσει ή να επεξεργαστεί ή να 
ερμηνεύσει σωστά τα δεδομένα ή τις πληροφορίες ως αποτέλεσμα 
της λειτουργίας εντολής  η οποία έχει προγραμματιστεί σε σύστημα ή 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οποιουδήποτε είδους, εξοπλισμού 
επεξεργασίας δεδομένων, μικροπλακετών ενσωματωμένων ή μη, 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή άλλων παρόμοιων κατασκευών και η 
οποία εντολή προκαλεί διαγραφή, απώλεια, παραμόρφωση ή φθορά 
δεδομένων ή πληροφοριών ή αδυναμία εντοπισμού αποθήκευσης, 
διατήρησης ή σωστής επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων οποτεδήποτε. 

2.9 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ-ΜΥΚΗΤΕΣ- ΣΠΟΡΟΥΣ                                                                                  
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία η 
οποία οφείλεται  ή συνίσταται σε παράσιτα ή έντομα, μούχλα, σπόρους. 

2.10 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δεν καλύπτονται οποιαδήποτε 
ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν ή υπήρχαν- αλλά δεν ήταν εμφανή – πριν 
από την έναρξη  ισχύος της παρούσας Ασφαλιστικής  Σύμβασης. 

2.11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δεν καλύπτονται Ζημίες οι οποίες άμεσα 
ή έμμεσα προκλήθηκαν από συνίστανται σε  ή γεννήθηκαν από
1. Οποιασδήποτε λειτουργία ή κακής λειτουργία του διαδικτύου (internet) 

ή παρόμοιου δικτύου ή οποιουδήποτε ενδοδικτύου (intranet) ή ιδιωτικού  
δικτύου ή παρόμοιου μέσου.

2. Οποιασδήποτε αλλοίωση, καταστροφή, παραποίηση διαγραφή ή άλλης 
απώλεια ή ζημία σε δεδομένα, λογισμικό (software)  ή σε οποιοδήποτε 
πακέτο προγραμματισμού ή σύνολο εντολών.

3. Απώλεια, είτε μερική είτε ολική, της χρήσης ή της λειτουργικότητας 
δεδομένων, κωδικοποιήσεων /προγραμματισμών, προγραμμάτων, 
λογισμικού (software) οποιουδήποτε  ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 
συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης συσκευής που εξαρτάται 
από οποιοδήποτε microchip ή ενσωματωμένη λογική και οποιασδήποτε 
απορρέουσα από την απώλεια αυτή ευθύνη ή αδυναμία του Ασφαλιζόμενου 
/Λήπτη της Ασφάλισης να εκτελέσει τις επαγγελματικές του εργασίες.. 

2.12 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δεν καλύπτονται τα ποσά της 
απαλλαγής που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο για κάθε ζημιογόνο γεγονός 
όπως καθορίζεται μετά την εφαρμογή όλων των όρων και προϋποθέσεων της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό θα παραμένει ανασφάλιστο και θα 
καλύπτεται από τον Ασφαλισμένο /Λήπτη της Ασφάλισης.

3.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
3.1  ΣΥΝΑΨΗ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
1.  Η ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση 

Ασφάλισης ή τις έγγραφες απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρεία ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος, ή ο Συνεργάτης για λογαριασμό 
του Ασφαλιζομένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης, συμπληρωμένη 
πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε 
όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα 
υπολογίζονται ανάλογα.

2.  Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Ασφαλιζόμενος/  Λήπτης 
της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία 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 Εταιρείας. 

3.  Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή 
του Ασφαλιζόμενου / Λήπτη της Ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση 
της Εταιρείας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη 
για την εκτίμηση  του κινδύνου, η Εταιρεία  δικαιούται να καταγγείλει την 
σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1)  

μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.
4. Η πρόταση της Εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως 

καταγγελία αν μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή. 
5. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.1,2) από αμέλεια του 

Ασφαλιζόμενου ή του Λήπτης της Ασφάλισης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα 
της διάταξης της παρ. (3.1,3) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση 
επέλθει πριν  τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της  
παρ. (3.1,3) 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. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.1,2) από δόλο του 
Ασφαλιζομένου ή Λήπτης της Ασφάλισης, η Εταιρεία 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 Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρείας.

7. Η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας 
στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ.(3.1,3) & (3.1,5) επιφέρει 
αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που 
θα περιέλθει στον Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά 
πάροδο ενός (1) μηνός  από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που 
προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (3.1,4) Στην περίπτωση της διάταξης 
της παρ. (3.1,6), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρεία 
δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά 
τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά 
τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που 
κατά τις διατάξεις των παρ. (3.1,5) & (3.1,6) περιορίζεται η ευθύνη της ή 
απαλλάσσεται αυτής. 

8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον Ασφαλισμένο κίνδυνο 
σε λογικές ημέρες  και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν 
επιχειρούνται μεταβολές του.

9. Η μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται στον Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενο από αυτή την 
Ασφαλιστική Σύμβαση δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη 
σύμβαση και επιπρόσθετα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της. 

3.2 ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο  
ημερομηνία έναρξης και με την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου. 
Η Ασφαλιστική Σύμβαση διαρκεί μέχρι την αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο 
ημερομηνία λήξης της. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει αν 
δεν έχει την υπογραφή αυτών που νόμιμα εκπροσωπούν την Εταιρεία, σύμφωνα 
με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
Στην περίπτωση που συμφωνήθηκε η πληρωμή των ασφαλίστρων με δόσεις, 
η καθυστέρηση πληρωμής κάποιας δόσης δίνει το δικαίωμα  στην Εταιρεία να 
καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη 
της  ασφάλισης, στον οποίο γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση  
καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, με την πάροδο ενός(1) μηνός, από την 
κοινοποίηση  της δήλωσης, τη λύση της συμβάσεως. 

3.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο  Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει, με δικές του δαπάνες, 
να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα και να συμμορφώνεται 
με όλες τις συστάσεις της Εταιρείας, για την πρόληψη ή αποτροπή ζημιών ή 
απωλειών. Οφείλει επίσης να τηρεί τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας που 
προβλέπονται ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις 
συστάσεις και προδιαγραφές των κατασκευαστών, διαφορετικά εκπίπτει από το 
δικαίωμα του για ασφάλισμα. 

3.4 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 

/ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε δέκα 
τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο 
ή περιστατικό, που μπορεί, να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου 
σε βαθμό που αν η Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση 
ή δεν θα  την είχε συνάψει με του ίδιους όρους. Επίσης ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση επίτασης 
του κινδύνου  κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, να παίρνει  με δική του δαπάνη 
τα πρόσθετα εκείνα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλουν οι περιστάσεις για 
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την ασφαλή λειτουργία των Ασφαλισμένων Αντικειμένων. 
2. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης  

του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τη 
τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. (3.1,3), (3.1,4), (3.1,5), (3.1,6) και 
(3.1,7) του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του 
κινδύνου κατά τη διάρκεια  ασφάλισης. 

3.5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας, η 
Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρεία, για λόγους που 
αφορούν ενδεικτικά, την πολιτικής της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, 
ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες ή για άλλο 
σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσματα  της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο 
τριάντα (30) ημερών από τότε που αυτή θα περιέλθει στον Ασφαλισμένο /Λήπτη 
της Ασφάλισης. 

3.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Αν η ασφαλισμένη περιουσία είναι επίσης ασφαλισμένη κατά του ιδίου κινδύνου, 
συνολικά ή μερικά, και σε άλλους ασφαλιστές, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο 
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει τις ασφαλίσεις  αυτές  στην 
Εταιρεία κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Αν παρόμοιες ασφαλίσεις γίνουν 
μετά από αυτήν  την ασφάλιση, έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν αμέσως  
την Εταιρεία. Στις περιπτώσεις  αυτές η Εταιρεία θα ευθύνεται στην έκταση 
που η ασφαλισμένη περιουσία δεν καλύπτεται  με τα ασφαλιστικά ποσά των 
άλλων  ασφαλιστικών  εταιριών. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης 
ή ο Ασφαλιζόμενος  δεν κάνουν  αυτή τη γνωστοποίηση, θα περιορίζεται το 
ασφάλισμα, στο οποίο υποχρεούται η Εταιρεία, στο μέτρο που δεν καλύπτεται 
από προηγούμενη  ασφάλιση, εκτός της περίπτωσης  του δόλου του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόμενου, οπότε η Εταιρεία έχει δικαίωμα καταγγελίας 
της σύμβασης, εντός ενός (1) μηνός  από τότε που έλαβε γνώση  της 
παράβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται αμέσως με τη λήψη του 
σχετικού εγγράφου από τον λήπτη. 
Σε περίπτωση που επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση εντός της παραπάνω 
προθεσμίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς καταβολή του 
ασφαλίσματος. 

3.7 ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.
1. Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 

Ασφαλιζόμενου  η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος 
δικαιούται  να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες, αφότου έγινε γνωστή  η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της 
Εταιρείας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών, 
από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο.

2. Η Εταιρεία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος  επήλθε πριν από 
την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα  
της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει  ότι δεν θα 
είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους 
αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η 
τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός 
τριάντα (30) ημερών από την διαδοχή. 

3.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση.
1. Να δηλώνει στην Εταιρεία, εγγράφως, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση 

κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή ή 
επίταση του κινδύνου το οποίο αν γνώριζε η Εταιρεία δεν θα είχε συνάψει 
την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η Εταιρεία, 
μόλις λάβει γνώση της μεταβολής ή επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να 
καταγγείλει  τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. 

2. Να απέχει από οποιαδήποτε αναγνώριση ευθύνης, προσφορά ή υπόσχεση  
αποζημίωσης προς κάθε τρίτο.

3. Να ειδοποιήσει  τις αρμόδιες αρχές  αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο 
γεγονός.

4. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες  των Αρχών, να κάνει κάθε ενέργεια που θα 
έκανε  για το συμφέρον του, με σκοπό  τη διάσωση  ή τον περιορισμό της 
ζημίας των  ασφαλισμένων  αντικειμένων  και κάθε πράξη, σύμφωνα με την 
καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, 
σαν να μην ήταν Ασφαλιζόμενος.

5. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη  βοήθεια στους 
εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για την 
διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση  των ζημιών, ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο.

6. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη 
ζημία χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα 
αντικείμενα που έπαθαν ζημία και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση  
από τον αντιπρόσωπο ή και πραγματογνώμονα της Εταιρείας, να μην 
προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και 

γενικά να μην προβαίνει σε καμία αλλαγή του ασφαλισμένου χώρου, χωρίς  
την έγκριση της Εταιρείας. Κάθε αντικείμενο που υπέστη ζημία θα εξαιρείται 
από κάθε ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που τεθεί σε λειτουργία πριν 
επισκευαστεί, κατά την κρίση της Εταιρείας ικανοποιητικά. 

7. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
παραδώσει στην Εταιρεία  και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημίας) που να  
περιλαμβάνει:
-  την αιτία  που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημία ή απώλεια
- λεπτομερής καταγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,
- το ύψος αυτών των  ζημιών  ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη  την 
αξία των αντικειμένων κατά το χρόνο επέλευσης της ζημίας ή απώλειας, 
χωρίς να προστεθεί  κανένα κέρδος.
- τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις  αυτών που προξένησαν 
τη ζημία,  των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα 
γεγονότα που επακολούθησαν. 
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο Λήπτης  της Ασφάλισης ή ο 
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, 
χωρίς  μια τέτοια βεβαίωση  να δεσμεύει την Εταιρεία. 

8. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος  έχει τη ρητή υποχρέωση  
αυτοπροσώπως  ή μέσω κατάλληλων προσώπων ή δημοσίων αρχών, 
μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, να ενεργεί ως συνετός 
ανασφάλιστος και να λαμβάνει  όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό 
της ζημίας.
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης  ή τον Ασφαλιζόμενο 
των ως άνω υποχρεώσεων του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να 
αξιώσει  την αποκατάσταση κάθε ζημίας της. 

9. Η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημίας και 
για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως για την ύπαρξη 
και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. 
Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονες της, να ζητήσει  από 
τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο να φέρει στα γραφεία της 
ή στους πραγματογνώμονες της, κάθε αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι 
απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους 
της ζημίας. Η υπαίτια παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρείας 
από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της. 

10. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλιζόμενου για δόλο ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη 
θέμα καταβολής ασφαλίσματος δεν γεννιέται, προτού να απαλλαγεί 
αμετάκλητα από την κατηγορία  ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί 
δίωξη εναντίον του, δικαίωμα καταβολής  ασφαλίσματος (αν συντρέχουν 
και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι 
του Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, αφού περάσει χρονικό 
διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την ημέρα που η δικογραφία που 
σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην  
Εταιρεία  τα σχετικά  πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις, 
κλπ).

11. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα  να αναλαμβάνει  για λογαριασμό του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόμενου το χειρισμό κάθε δικαστικής υπόθεσης. 
Η Εταιρεία  επίσης  διατηρεί  το δικαίωμα  να προβαίνει σε συμβιβασμούς. 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει τη υποχρέωση, στις δύο 
ανωτέρω περιπτώσεις, να παρέχει  κάθε απαραίτητη πληρεξουσιότητα στο 
δικηγόρο που θα υποδείξει η Εταιρεία. 

12.  Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος παραβεί υπαίτια 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις του (άρθρο 3.8) – πέραν 
των προβλεπομένων στις επιμέρους διατάξεις κυρώσεων - στερείται 
αυτοδίκαια του δικαιώματος να διεκδικήσει οποιοδήποτε από τα κατά την 
παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση δικαιώματά του. 

3.9 ΟΡΟΣ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) 
της ασφαλιστέας αξίας, τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και περιορίζεται) με 
βάση το λόγο (αναλογία) μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστέας αξίας. 
Η αναφορά στο Ασφαλιστήριο σε αξίες των ασφαλισμένων αντικειμένων δεν 
αποτελεί αναγνώριση και/ ή αποδοχή των αξιών αυτών από την Εταιρεία. 

3.10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι το Ελληνικό, 
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και  αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Για την επίλυση οποιασδήποτε  διαφοράς σχετικά με την παρούσα Ασφαλιστική  
Σύμβαση, αποκλειστικά  αρμόδια  είναι τα δικαστήρια του Χαλανδρίου Αττικής. 

3.11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς 
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αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση  περιέρχεται  στην 
Εταιρεία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 

2. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, ο Λήπτης της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενος από 
τώρα, μ’ αυτή  την Ασφαλιστική Σύμβαση,  εκχωρεί  στην Εταιρεία όλα 
τα δικαιώματα  και τις αγωγές του εναντίον οποιουδήποτε τρίτου για 
οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ή απώλεια  ήθελε προκληθεί, ώστε αυτή ως 
εκδοχέας των δικαιωμάτων  του να επιδιώξει  την ανόρθωση της ζημίας 
της μέχρι του ποσού του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Εφόσον απαιτηθεί, 
ο Λήπτης της  Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος  υποχρεούται να υπογράψει 
οποιοδήποτε  έγγραφο ζητήσει η Εταιρεία, αναγκαίο για την κατά τα 
ανωτέρω εκχώρηση. Η Εταιρεία  δικαιούται να αρνηθεί  την καταβολή 
της ασφαλιστικής αποζημίωσης, εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης/ 
Ασφαλιζόμενος αρνείται  την υπογραφή των κατά τα ανωτέρω εγγράφων. 

3. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης  στρέφονται κατά του 
Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων 
και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς 
και των νομίμων  αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων  του, η αξίωση δεν 
περιέρχεται  στην Εταιρεία.

4. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό 
τρίτου, ο Ασφαλιζόμενος και ο τυχόν  τρίτος δικαιούχος του ασφαλίσματος, 
υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς 
διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων τους έναντι οιουδήποτε τρίτου 
υπευθύνου για την απώλεια ή ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος στο μέτρο 
που από υπαιτιότητα των υπόχρεων (για τη διαφύλαξη) ματαιώθηκε η 
άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος εκ μέρους της Εταιρείας. Μετά την  
καταβολή του ασφαλίσματος και σύμφωνα με την έκταση καταβολής του, 
τα δικαιώματα αυτά περιέχονται «καθ’ υποκατάσταση» στην Εταιρεία.

3.12 ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Κ.Λ.Π
Κάθε νόμιμη αμοιβή, τέλη χαρτοσήμου και φόροι στα ασφάλιστρα ή στις παροχές 
και τυχόν έξοδα και συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης αποζημίωσης 
ή άλλης καταβολής για την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση βαρύνουν το Λήπτη 
της Ασφάλισης/ Ασφαλισμένο ή τον τυχόν δικαιούχο τρίτο. 

3.13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Κάθε αξίωση που πηγάζει από την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, 
παραγράφεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους, τις διατάξεις 
του Νόμου περί Ασφαλιστικής Σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας όπως 
ισχύουν. 
Για όσα δεν  προβλέπονται από την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, ισχύουν τα 
οριζόμενα στη σχετική Ασφαλιστική Νομοθεσία.

4. ΤΜΗΜΑ Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 
Η Εταιρεία συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η Ασφαλισμένη Περιουσία 
που περιγράφεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση υποστεί απρόβλεπτη και 
τυχαία υλική απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Ασφάλισης (ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη συνεχόμενη περίοδο για την οποία ο 
Ασφαλιζόμενος κατέβαλλε και η Εταιρεία αποδέχθηκε τα αντίστοιχα ασφάλιστρα 
ανανέωσης – παράτασης), από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά 
εξαιρούνται στη συνέχεια και ως αποτέλεσμα απαιτείται να επισκευασθεί ή να 
αντικατασταθεί η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο του 
Ασφαλίσματος σχετικά με την εν λόγω απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά, όπως 
προβλέπεται πιο κάτω, είτε με την καταβολή μετρητών είτε με αντικατάσταση ή  
επισκευή (όπως επιλέγει η Εταιρεία) πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική 
ευθύνη της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο, δεν θα υπερβαίνει: 
1. ολόκληρο το συνολικό ασφαλιστικό ποσό ή, αναφορικά με οποιοδήποτε 

αντικείμενο αυτής, το ασφαλιστικό ποσό αυτού, ή οποιοδήποτε άλλο όριο 
ευθύνης που ορίζεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση κατά το χρόνο απώλειας, 
καταστροφής ή ζημίας,

2. το ασφαλιστικό  ποσό (ή όριο ευθύνης) που απομένει μετά την αφαίρεση 
οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής ή ζημίας που συνέβη κατά 
την ίδια περίοδο ασφάλισης, εκτός εάν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να  
αποκαταστήσει το ασφαλιστικό ποσό (ή όριο ευθύνης).

4.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ι
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Τμήμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν αποκλειστικά  και μόνον την έννοια  που δίδεται 
κατωτέρω. 
1. Η λέξη «ΖΗΜΙΑ»με κεφαλαία γράμματα, θα σημαίνει απρόβλεπτη και 

τυχαία υλική απώλεια ή καταστροφή η ζημία της Ασφαλισμένης Περιουσίας 
ή μέρους αυτής

2. Η φράση «Καθορισμένος  Κίνδυνος» θα σημαίνει φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, 
πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, σεισμό 
(εφόσον καλύπτεται), θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, διαρροή νερού από 
δεξαμενή ή σωλήνα ή πρόσκρουση  οχήματος ή ζώου, κλοπή μετά από 
διάρρηξη ή αναρρίχηση και εφόσον δεν εξαιρούνται στάσεις, απεργίες, 
οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες  από πρόσωπα 
άλλα πλην κλεπτών. 

4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ι 
Το παρόν Τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δεν καλύπτει
1. ΖΗΜΙΑ η οποία οφείλεται ή συνίσταται σε:
1.1. εγγενές ελάττωμα, λανθάνον, ελάττωμα , σταδιακή φθορά, φυσιολογική  

φθορά και/ή παλαιότητα, αλλαγή στη στάθμη νερού, λανθασμένο ή 
ελαττωματικό σχεδιασμό ή λανθασμένα ή ελαττωματικά υλικά του ίδιου του 
αντικειμένου που έπαθε την ζημία. 

1.2. λανθασμένη ή ελαττωματική ποιότητα εργασίας,
1.3. έκρηξη προερχόμενη από λέβητα ( ο οποίος δεν είναι λέβητας 

χρησιμοποιούμενος αποκλειστικά για οικιακή χρήση), οικονομητή ή άλλου 
δοχείου, μηχανήματος ή συσκευής, του οποίου η εσωτερική πίεση οφείλεται 
μόνο στον ατμό και ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου.

2. ΖΗΜΙΑ η οποία οφείλεται ή συνίσταται σε:
2.1. διάβρωση, σκουριά, αποσάθρωση λόγω υγρασίας ή ξηρασίας, 

συστολή, εξάτμιση, απώλεια βάρους, ατμοσφαιρική υγρασία, ξηρασία, 
παραμόρφωση, γδάρσιμο, χάραγμα, παράσιτα ή έντομα, μούχλα.

2.2. μεταβολή θερμοκρασίας, χρώματος, αρώματος, υφής, γεύσης ή 
φινιρίσματος

2.3. κλοπή η οποία δεν είναι αποτέλεσμα βίαιης εισόδου ή εξόδου ή χρήσης 
βίας σε κλειστό κτίριο ή δεν είναι αποτέλεσμα αναρρίχησης ή είναι κλοπή 
με την μέθοδο της απασχόλησης.  

 ΖΗΜΙΑ που συνίσταται σε:
2.4. διαρροή συνδέσεων, αποκόλληση συγκολλήσεων, ρωγμές, θραύση, 

καταστροφή ή υπερθέρμανση λεβήτων, οικονομητών ,υπερθερμαντήρων, 
δοχείων πίεσης ή των συνδεδεμένων με αυτά σωληνώσεων ατμού και 
τροφοδοσίας. 

2.5. μηχανική ή ηλεκτρική ηλεκτρονική βλάβη ή απορύθμιση συγκεκριμένου 
μηχανήματος, συσκευής ή εξοπλισμού από το οποίο προέρχεται αυτή η 
βλάβη ή διαταραχή.

3.  απώλεια ή καταστροφή ή ζημία που προκαλείται από ρύπανση ή 
μόλυνση, χωρίς να εξαιρείται η καταστροφή ή ζημία των ασφαλιζομένων 
αντικειμένων που προκαλείται από 
α) ρύπανση ή μόλυνση που είναι αποτέλεσμα καθορισμένου κινδύνου
β) Καθορισμένο Κίνδυνο που είναι το αποτέλεσμα ρύπανσης ή 
μόλυνσης.

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση  απώλεια ή καταστροφή ή 
ζημία από μόλυνση ή ρύπανση  εδάφους, υπεδάφους, υδάτων ατμόσφαιρας και 
γενικότερα του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης 
της μόλυνσης ή ρύπανσης από βιολογικές ή χημικές ουσίες και βλήματα. 

4. ΖΗΜΙΑ η οποία οφείλεται ή συνίσταται σε:
4.1 καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση ή μετατόπιση εδάφους, ράγισμα, συστολή 

ή διαστολή πεζοδρομίων, θεμελίων, τοίχων, στεγών, πισίνων, εκτός 
εάν προκληθεί από πυρκαγιά έκρηξη, σεισμό (εφόσον καλύπτεται), ή 
τη διαρροή υδάτων από οποιαδήποτε δεξαμενή, συσκευή ή σωλήνα 
θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, κλιματισμού.

4.2 φυσιολογική υποχώρηση ή μετάπτωση νέων οικοδομημάτων – 
κατασκευών.

4.3 ανέντιμες ή δόλιες πράξεις και πράξεις απάτης του ασφαλιζομένου και των 
προσώπων που εξομοιώνονται με αυτόν.

4.4 εξαφάνιση, ανεξήγητο έλλειμμα ή έλλειμμα απογραφής, λανθασμένη 
καταχώρηση ή αρχειοθέτηση πληροφοριών ή λογιστικό λάθος.
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5. καταστροφή από ή ζημία σε κτίριο ή οικοδόμημα εξ’ αιτίας κατάρρευσης 
αυτού ή εμφάνισης ρωγμών, εκτός εάν προκληθούν από Καθορισμένο 
Κίνδυνο, ή σεισμό (εφόσον καλύπτεται,),στο βαθμό που δεν εξαιρούνται 
άλλως.

6. ΖΗΜΙΑ σε κινητή ή σταθερή περιουσία, σε ανοικτό υπαίθριο περιβάλλοντα 
χώρο, φράχτες  και καγκελόπορτες, αλλά δεν θα εξαιρείται:
ΖΗΜΙΑ σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, η αξία των οποίων έχει 
συμπεριληφθεί στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και οι οποίες θα είναι σταθερά 
προσδεδεμένες στο ασφαλιζόμενο κτίριο ή στο κτίριο εντός του οποίου 
βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. 

7. ΖΗΜΙΑ από Τρομοκρατικές Ενέργειες (ή Τρομοκρατία), Στάση, Απεργία, 
Οχλαγωγία, Διαδήλωση, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες , εντός 
των περιοχών που ορίζονται:

7.1 Για την Περιοχή του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας και σε 
απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από Πρεσβείες, Προξενεία, Γραφεία 
Κομμάτων, Γραφεία Εφημερίδων, Δικαστήρια, Εφορίες. 

7.2 Για το νομό Αττικής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από 
εγκαταστάσεις Γηπέδων. 

7.3 Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Βόλου σε απόσταση 
μικρότερη των 100 μέτρων από εγκαταστάσεις Γηπέδων. 

8. ΖΗΜΙΑ ως αποτέλεσμα εργασιών επισκευής, επιδιόρθωση, συντήρησης, 
ανακαίνισης, συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, δοκιμής, 
οι οποίες περιλαμβάνουν χρήση φλόγας, μηχανημάτων κοπής, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτροκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις και εργασίες 
εν θερμώ.

9. Εφόσον το ασφαλιζόμενο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο ευρίσκονται τα 
ασφαλιζόμενα είναι κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 
30 (τριάντα) ημέρες δεν θα καλύπτεται ΖΗΜΙΑ:

9.1 από παγετό
9.2 από διαρροή υδάτων από δεξαμενή, συσκευή ή σωλήνα,
9.3 (με αιτία άλλη από φωτιά ή έκρηξη) που προκαλείται από κακόβουλα 

πρόσωπα δεν ενεργούν  για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε 
πολιτική οργάνωση.

10. ΖΗΜΙΑ η οποία οφείλεται ή συνίσταται σε εγκαταστάσεις ηλιακών 
συλλεκτών, ηλιακών θερμοσιφώνων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε Πυρκαγιά, Σεισμό ( εφ’ όσον καλύπτεται), 
Πτώση αεροσκαφών ή τμημάτων αυτών, Πρόσκρουση οχημάτων ή ζώων, 
Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Διαδήλωση, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες 
Ενέργειες (εφ’ όσον καλύπτονται).

11. ΖΗΜΙΑ σε 
11.1 κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα, ράβδους χρυσού, 

γούνες, σπάνια αντικείμενα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά έργα τέχνης ή 
σπάνια βιβλία. 

11.2 χρήματα, επιταγές, γραμματόσημα, ομολογίες, μετοχές, πιστωτικές κάρτες  
ή χρεόγραφα/ αξιόγραφα οποιασδήποτε μορφής (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: συλλεκτικά νομίσματα – χαρτονομίσματα - τραπεζογραμμάτια, 
εντάλματα πληρωμών – εισπράξεων, τίτλοι κυριότητας κ.α).

11.3 οικονομική ή άλλη αξία πληροφορίας η οποία τηρείται σε φυσικό ή 
ηλεκτρονικό αρχείο ή απώλεια που προέρχεται από την αδυναμία χρήσης 
της πληροφορίας αυτής.

11.4 οχήματα που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε δρόμους (περιλαμβανομένων 
και των προαιρετικών εξαρτημάτων), τροχόσπιτα, τρέιλερ, σιδηρόδρομοι, 
ατμομηχανές, εξοπλισμός που κυλά σε ρόδες, θαλάσσια σκάφη ή 
αεροσκάφη. 

11.5 περιουσιακά στοιχεία και οικοδομήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή 
ανέγερσης και υλικά ή προμήθειες σχετικά με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
κατά την κατασκευή ή ανέγερση.

11.6 γη, δρόμους, πεζοδρόμια, προκυμαίες και προβλήτες, γέφυρες, υπόνομοι 
ή εκσκαφές, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια αναχώματα, επιχώματα 
,φρεάτια  νερού, μάνδρες αποθήκευσης, πηγάδια, υπόγειες σήραγγες, 
φρεάτια, αποβάθρες. 

11.7 ζώα, καλλιέργειες ή δέντρα. 
11.8 ΖΗΜΙΑ σε περιουσία κατά τη μεταφορά, εκτός των κτιρίων που ορίζονται 

στο παράρτημα. Εκτός εάν ορίζονται ειδικά ως ασφαλιζόμενα από την 
παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση.

12 ΖΗΜΙΑ από σεισμό
12.1 σε κτίρια που η κατασκευή τους είναι πριν το 1960 ή πριν το 1984 
αποκλειστικά για τους νομούς / περιοχές Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας 
και Λευκάδος.
12.2 σε κτίρια που η κατασκευή τους έγινε χωρίς εγκεκριμένη μελέτη 
σύμφωνη με τον κανονισμό αντισεισμικής προστασίας που ίσχυε κατά τον 
χρόνο κατασκευή τους.

12.3 που οφείλεται ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό 
ελάττωμα και / ή προγενέστερες της περιόδου ασφάλισης ζημίες και/ ή 
καταπονήσεις.

13. ΖΗΜΙΑ σε περιουσία η οποία τη στιγμή επέλευσης της ζημίας καλύπτεται, 
ή αν δεν υπήρχε η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση θα καλύπτονταν, από 
οποιαδήποτε άλλη Ασφαλιστική Σύμβαση.

14. ΖΗΜΙΑ επερχόμενη άμεσα ή έμμεσα, εξ’ αιτίας ή μέσω ή συνεπεία 
οποιουδήποτε από τα παρακάτω συμβάντα:

14.1 ι) Μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της νομής και/ ή κυριότητας οιουδήποτε 
κτιρίου ως αποτέλεσμα κατάσχεσης, κρατικοποίησης, επίταξης, ή 
κατάληψης από οιαδήποτε νόμιμα συσταθείσα αρχή.
ιι) Μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της νομής και/ ή κυριότητας οιουδήποτε 
κτιρίου  ως αποτέλεσμα της παράνομης κατοχής του εν λόγω κτιρίου από 
οποιοδήποτε άτομο.
Υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν έχει απαλλαγεί  ευθύνης απέναντι  
στον Ασφαλισμένο αναφορικά με ζημίες στην ασφαλισμένη περιουσία που 
επέρχονται πριν τη στέρηση ή στη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της 
νομής και /ή κυριότητας που καλύπτεται άλλως από το παρόν συμβόλαιο.

14.2 Καταστροφή περιουσίας  κατόπιν εντολής οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής.

15. ΖΗΜΙΑ σε τσιγάρα ή κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, εκτός 
εάν ορίζονται ειδικά ως ασφαλιζόμενα από την παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση.

16. ΖΗΜΙΑ η οποία  οφείλεται ή συνίσταται σε αλλοίωση προϊόντος λόγω 
διακοπής παροχής ενέργειας ή ισχύος ή έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία ή 
ατμοσφαιρικές συνθήκες.

17. ΖΗΜΙΑ η οποία οφείλεται ή συνίσταται με οποιοδήποτε τρόπο σε λογισμικό 
ή/και παραβίαση συστημάτων ή/και ιούς (virus exclusion).

18. ZHMIA επιφανειακή  η οποία προκαλείται από αφισοκόλληση, βαφή ή 
γραφή συνθημάτων (graffiti)

19. επακόλουθη απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής, εκτός απώλειας 
μισθώματος εφόσον η εν λόγω απώλεια περιλαμβάνεται στην κάλυψη του 
παρόντος συμβολαίου.

20. τα ποσά της απαλλαγής που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο για κάθε 
μία απώλεια όπως καθορίζεται μετά την εφαρμογή όλων των όρων και 
προϋποθέσεων της Ασφαλιστικής Σύμβασης περιλαμβανομένης τυχόν 
εφαρμογής  του Αναλογικού Όρου (Υπασφάλιση).

4.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  I
1 Βάση Αποζημίωσης 
1.1 Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε 

το ασφαλισμένο αντικείμενο κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός 
κίνδυνος.

1.2 Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία του ασφαλισμένου 
αντικειμένου λαμβάνεται η τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη 
αξία αυτού, κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο όπου επήλθε 
αυτή. Καμία άλλη αξία δε λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή 
συναισθηματική με οποιαδήποτε  κριτήρια.

1.3 Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσό που προκύπτει όταν, από την 
ανωτέρω αξία που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως 
πριν  από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία 
(εάν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς  μετά την επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Το ασφάλισμα αποτιμάται σε χρήμα, η Εταιρεία όμως μπορεί  να 
προβεί σε φυσική αποκατάσταση  (in natura) εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.

1.4 Ειδικότερα βάση υπολογισμού και καθορισμού  του ασφαλίσματος 
αποτελεί:
Α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα  η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησης 
τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής μετά την αφαίρεση 
της λόγω χρήσης ή παλαιότητας ή συνθηκών μείωση της κατασκευαστικής 
τους αξίας. 
Β) Για κινητά κάθε είδους (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή 
αντικείμενα κοινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές  η  αξία 
αντικατάστασης τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου ή 
προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας 
μείωσης της πραγματικής τους αξίας.
Γ) Για εμπορεύματα που κατασκευάζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, 
ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλιζόμενος/  Λήπτης της Ασφάλισης, η δαπάνη 
κατασκευής όμοιων νέων εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση όσων 
εξόδων εξοικονομούνται από προϊόντα των οποίων η κατασκευή δεν είχε 
ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σε καμία περίπτωση 
το ασφάλισμα για τα εμπορεύματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
τιμή που θα μπορούσε να  επιτευχθεί με την πώληση των ασφαλισμένων 
αντικειμένων, αφαιρουμένου του μεικτού κέρδους, κατά το χρόνο και στον  
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τόπο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Δ) Για εμπορεύματα  που κατείχε ο  Ασφαλιζόμενος/Λήπτης της  Ασφάλι-
σης προορισμένα για μεταπώληση κατ΄ επάγγελμα περιλαμβανομένων 
πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, καθώς και για προϊόντα 
της  φύσης, η δαπάνη για την απόκτηση όμοιων νέων  εμπορευμάτων κ.λ.π. 
εφαρμοζόμενων και εν προκειμένου των ανωτέρω υπό στοιχείο (Γ) όρων 
και προϋποθέσεων, ως προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από 
τον Ασφαλισμένο/ Λήπτης της Ασφάλισης. 
Ε) Ειδικότερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ιδιοκτησίας του 
Ασφαλιζόμενου, ο οποίος είχε αποκτηθεί καινούργιος εντός του διαστήματος 
των τελευταίων 3 ετών, η αξία αντικατάστασης τους με καινούργια ιδίου 
ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών, ενώ για τον λοιπό ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό ιδιοκτησίας του Ασφαλιζόμενου, η αξία  αντικατάστασης τους 
με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών, μετά την 
αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας μείωσης της πραγματικής τους 
αξίας. 

1.5 Μετά από ζημία, η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύει μειωμένη κατά 
το ποσό που κατεβλήθη σαν αποζημίωση στο Ασφαλισμένο /Λήπτη της 
Ασφάλισης  / Δικαιούχο του Ασφαλίσματος. 

2. Όρος 72 ωρών Φυσικών Φαινομένων 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους όρους (Γενικούς 
ή/ και Ειδικούς), τις Εξαιρέσεις, τις προϋποθέσεις και τις Διατάξεις αλλά κατά 
τροποποίηση  παντός αντιθέτου όρου της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης 
και Προσθέτων Πράξεων αυτής, για τους σκοπούς της παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης απώλειες ή  ζημίες που συμβαίνουν στα ασφαλισμένα αντικείμενα 
κατά τη διάρκεια 72 συνεχών ωρών και που προέρχονται άμεσα από 
θεομηνίες ή/ και γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, καταιγίδα, 
κατολίσθηση, καθίζηση, κλπ), θα θεωρείται ότι έχουν συμβεί από μία θεομηνία 
και θα  συνιστούν ένα ζημιογόνο γεγονός. Η Εταιρεία δεν θα  ευθύνεται για 
οποιαδήποτε Ζημία που έχει προκληθεί από φυσικά φαινόμενα η οποία είτε 
λαμβάνει χώρα πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης ισχύος του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, είτε μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης  του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

3. Εποχική Αύξηση Εμπορευμάτων 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους (Γενικούς ή/
και Ειδικούς), τις εξαιρέσεις, τις Προϋποθέσεις και τις Διατάξεις  αλλά κατά 
τροποποίηση παντός αντίθετου όρου της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης 
και Προσθέτων Πράξεων αυτής , για τους σκοπούς της παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης τα ασφαλιστικά ποσά εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο Πίνακα 
Ασφάλισης αυξάνονται κατά 20% για του Μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε 
έτους.

4. Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία. 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι θα καλύπτονται αυτόματα νεοαποκτηθέντα 
περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία δεν θα υπερβαίνει το10% του 
συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι η αύξηση θα 
δηλώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
κτήση τους και θα εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα μέχρι τη λήξη της 
ασφαλιστικής περιόδου.

4.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ι
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος , με ποινή έκπτωσης από 
το δικαίωμα για ασφάλισμα, έχει την υποχρέωση καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης να μεριμνά για την τήρηση των κατωτέρω προϋποθέσεων:
1.    Ύπαρξη της νόμιμης Άδειας Λειτουργίας της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης 

ή απόδειξη ότι έχουν κατατεθεί όλα τα  προβλεπόμενα από τον  νόμο 
έγγραφα για την έκδοση της.

2. Εντός των ασφαλιζόμενων κτιρίων ή εντός των κτιρίων που βρίσκονται 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, να μην διεξάγονται ξυλουργικές εργασίες ή 
παραγωγής πλαστικών ή εργασίες και αποθηκεύσεις εύφλεκτων υλικών.

3. Τα ελάχιστα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέσα πυρόσβεσης να 
βρίσκονται διαθέσιμα και λειτουργικά εντός των ασφαλιζόμενων κτιρίων ή 
εντός των κτιρίων που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. 

4. Αναφορικά με τις Καλύψεις υδάτων, Θύελλας, Καταιγίδας, Πλημμύρας, 
Διαρροής Σωληνώσεων, Διαρροής  Δεξαμενών, τα ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα ευρισκόμενα σε ημιυπόγεια ή υπόγειο χώρο, εντός των 
ασφαλιζόμενων κτιρίων  ή εντός των κτιρίων που στεγάζονται, να 
βρίσκονται τοποθετημένα σε ράφια ή παλέτες τουλάχιστον 12 εκατοστά 
από το δάπεδα. Επιπλέον εφόσον υπάρχουν ράμπες ή/ και ανοίγματα 

εξωτερικών θυρών ή/και παραθύρων στο ίδιο ή /και χαμηλότερο επίπεδο 
από το έδαφος, αυτά θα πρέπει να τηρούνται στεγανά κλειστά τις ώρες 
που δεν λειτουργεί η επιχείρηση και να υπάρχουν σε λειτουργία συστήματα 
απορροής και άντλησης υδάτων.

5. Η ύπαρξη μηχανισμού αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS),-για την κάλυψη 
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ασφαλιζόμενου / Λήπτη της Ασφάλισης,- 
είναι απαραίτητη  όταν η συνολική ασφαλιζόμενη αξία του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού υπερβαίνει τα είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. 
Δηλούται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους  και τις Διατάξεις, 
αλλά κατά τροποποίηση παντός  αντιθέτου όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, 
και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει στην 
Εταιρεία τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται 
ώστε να καλύπτει και τους κινδύνους του Σεισμού ή/ και Πυρκαγιά συνεπεία 
Σεισμού.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ως αυτές αναγράφονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου 
στις παραγράφους 4. ΤΜΗΜΑ Ι-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , 
4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι (παράγραφος 5) και 
(12. ΖΗΜΙΑ από Σεισμό).

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Δεν προβλέπονται 

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Βλέπε Ασφαλιστήριο

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
1. Το όριο αποζημίωσης για κάθε ζημιογόνο γεγονός και το ανώτατο 

αθροιστικό όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια  της Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

2. Τα επασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στα ολικά ασφάλιστρα, που 
αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

5. ΤΜΗΜΑ ΙΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
Η Εταιρεία συμφωνεί ότι σε περίπτωση  που στη διάρκεια ισχύος του 
συμβολαίου, κάποια Υλική Ζημία αποζημιωτέα στα πλαίσια του Τμήματος Ι της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης , προκαλέσει  διακοπή ή παρεμπόδιση των 
εργασιών του Ασφαλισμένου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις τότε η Εταιρεία 
θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο το ποσό της απώλειας από την εν λόγω 
διακοπή ή παρεμπόδιση, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
1.  Εφόσον η ασφαλιζόμενη επιχείρηση παραμείνει κλειστή συνεπεία 

καλυπτόμενης Υλικής Ζημίας του Τμήματος Ι, για τουλάχιστον 3 ή 
περισσότερους μήνες, τότε η μέγιστη αποζημίωση που παρέχεται θα είναι 
ίση με το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας του Τμήματος Ι, μειωμένο 
κατά το ποσό που αναλογεί  στις επτά (7) πρώτες εργάσιμες ημέρες. 

2. Σε περίπτωση που η ασφαλιζόμενη επιχείρηση  παραμείνει κλειστή για 
μικρότερο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, συνεπεία καλυπτόμενης  
υλικής ζημίας του Τμήματος Ι, τότε η αποζημίωση  που παρέχεται θα είναι 
ίση με: το 0,20% της ασφαλισμένης αξίας του περιεχομένου του Τμήματος 
Ι, με μέγιστο ποσό Ευρώ 50,00 πενήντα την ημέρα επί τον αριθμό των 
ημερών που έμεινε κλειστή η επιχείρηση, μειωμένο κατά το ποσό που 
αναλογεί στις επτά (7) πρώτες εργάσιμες ημέρες. 

6. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠO 
ΖΗΜΙΑ 
6.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ
Η Εταιρεία συμφωνεί ότι σε περίπτωση που κάποια Υλική Ζημία αποζημιωτέα 
στα πλαίσια του Τμήματος Ι, της  παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει ως 
συνέπεια συμπληρωματικά έξοδα, πέρα από το Ασφαλιστικό Ποσό του Τμήματος 
Ι, τα οποία θα βαρύνουν τον Ασφαλιζόμενο και αφορούν τις ασφαλισμένες 
εγκαταστάσεις, τότε η  Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ασφαλιζόμενο το ποσό  των 
παρακάτω εξόδων:
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6.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Τμήμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται  
κατωτέρω: 
1. Καλυπτόμενες Κατηγορίες Εξόδων.

Ως καλυπτόμενες κατηγορίες εξόδων ορίζονται  οι κατηγορίες:
1.1 Έξοδα Αποκομιδής  Συντριμμάτων- Εκκαθάρισης Εδάφους 

Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος για την απομάκρυνση 
ερειπίων, συντριμμάτων, μπαζών τα οποία  προέκυψαν ως άμεση συνέπεια 
υλικής ζημίας καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι της Παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης.

1.2 Έξοδα Κατεδάφισης.
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος για την κατεδάφιση 
καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι ακίνητης περιουσίας, η οποία υπέστη 
ανεπανόρθωτη υλική ζημία καλυπτόμενη από  το τμήμα Ι της Παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. Κατεδάφιση  της ακίνητης περιουσίας γίνεται 
προκειμένου ο Ασφαλιζόμενος να προβεί στην άμεση αποκατάσταση της 
υλικής ζημίας την οποία υπέστη. 

1.3 Έξοδα Περιορισμού της Ζημίας 
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να περιορίσει 
τη ζημία λόγω της επέλευσης κινδύνου, ο  οποίος καλύπτεται από το τμήμα 
Ι της Παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.

1.4 Έξοδα Πυρόσβεσης 
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να 
αποκαταστήσει υλικά και μέσα  πυρόσβεσης τα οποία χρησιμοποίησε 
για να αντιμετωπίσει την εκδήλωση ή να περιορίσει τα αποτελέσματα της 
καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης 
Πυρκαγιάς. 

1.5 Έξοδα Καθαρισμού
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να  
αποκαταστήσει την  κατάσταση καθαριότητας εντός των ασφαλιζόμενων 
εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων που περιέχουν ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα συνεπεία  Ζημίας καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι της Παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

1.6 Έξοδα Φύλαξης Εγκαταστάσεων 
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να διαφυλάξει 
τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή/ και τις  ασφαλιζόμενες  εγκαταστάσεις, 
τα οποία ως άμεσο αποτέλεσμα καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι της 
Παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης ζημίας, βρέθηκαν σε αυξημένο 
κίνδυνο για την αντιμετώπιση του οποίου κρίθηκε επιβεβλημένη η παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης για χρονικό διάστημα  έως την προσωρινή ή οριστική 
αποκατάσταση  της ζημίας ή την επαναφορά των μέτρων φύλαξης στα 
συνήθη πριν την ζημία, μέτρα. 

1.7 Έξοδα  Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών - Δημοσίων Αρχών 
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος, προκειμένου να 
επανεκτιμήσει την στατική επάρκεια ή να αποκαταστήσει ζημιωθέντα 
τμήματα ή το σύνολο  ή να εκδώσει άδειες για την πραγματοποίηση εργασιών 
από ή στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις που περιέχουν 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, ως άμεσο  αποτέλεσμα καλυπτόμενης από το 
Τμήμα Ι της  Παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης Ζημίας. 

1.8 Έξοδα Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης 
Τα έξοδα στα οποία προέβη ο Ασφαλιζόμενος, προκειμένου να 
μετεγκαταστήσει την  επαγγελματική του  δραστηριότητα όταν ως  άμεσο 
αποτέλεσμα καλυπτόμενης από το Τμήμα Ι της Παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης  ζημίας, οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις που 
περιέχουν ασφαλιζόμενα αντικείμενα κρίθηκαν  οριστικά ακατάλληλες για 
την συνέχιση της επαγγελματικής  του δραστηριότητας. 

1.9 Ζημιές Κλέπτη 
Ζημία που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου εξαιτίας 
Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου, Ληστείας ή παράνομης και υπαίτιας 
αφαίρεσης, ή εξαιτίας διάρρηξης στις  εγκαταστάσεις ή απόπειρας αυτής 
με την  προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος έχει στην κυριότητά του τις 
εγκαταστάσεις αυτές ή είναι κατά νόμο υπεύθυνος  για τις ζημίες που 
υπέστησαν οι εγκαταστάσεις αυτές , καθώς και Ζημία (φθορά ή βλάβη) 
που μπορεί κατά τη διάρκεια της κλοπής/ διάρρηξης ή της απόπειρας 
κλοπή/ διάρρηξης, να υποστεί το χρηματοκιβώτιο στο οποίο  βρίσκονται 
τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα με όριο ευθύνης τα Χίλια Πεντακόσια Ευρώ 
(€1.500) για ζημίες στο Χρηματοκιβώτιο σε κάθε ζημιογόνο γεγονός. 

6.3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IΙΙ 
Τα όρια ευθύνης της Εταιρείας βάση του παρόντος τμήματος , για κάθε ζημία και 
για το σύνολο της περιόδου ασφάλισης  ορίζονται ως το 20% της αποζημίωσης 
που καταβάλλεται ή θα καταβληθεί για την καλυπτόμενη από το Τμήμα Ι της 
Παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης Ζημία με ανώτατο όριο  για το  σύνολο 
των εξόδων σε κάθε ζημία  και για την ετήσια διάρκεια του Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου το ποσό που αναφέρεται στο Περίγραμμα της  παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

6.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
Πέρα  από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται στους Γενικούς όρους της Παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ,) επίσης δεν θα καλύπτεται:
Οποιαδήποτε συμμετοχή του  Ασφαλιζόμενου ή του Λήπτη της Ασφάλισης σε 
έξοδα πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
στα:
1. Έξοδα Καθαρισμού για τις ευρισκόμενες εγκαταστάσεις ή αντικείμενα σε 

υπαίθριο χώρο.
2. Έξοδα Εντοπισμού Ζημίας. Δηλαδή τα έξοδα στα οποία προέβη ο 

Ασφαλιζόμενος, προκειμένου να εντοπίσει την αιτία της εν εξελίξει 
ευρισκομένης ζημίας η οποία καλύπτεται από το Τμήμα Ι του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

6.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IΙΙ
H Εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων των καλυπτόμενων 
κατηγοριών, εφ’ όσον τα εν λόγω έξοδα προέκυψαν, ως άμεσο αποτέλεσμα 
καλυπτόμενης ζημίας από το Τμήμα Ι της Παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
και εφ’ όσον τα έξοδα των καλυπτόμενων κατηγοριών πραγματοποιήθηκαν 
εντός διαστήματος το πολύ ενός (1) μηνός από την επέλευση της καλυπτόμενης 
από το Τμήμα Ι ζημίας.

7. ΤΜΗΜΑ ΙV - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
7.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙV 
Με το παρόν καλύπτονται:
1. Γενική Αστική Ευθύνη 
2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
3. Αστική Ευθύνη Προϊόντος
σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω:
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από αδικοπραξία του Ασφαλιζομένου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο ή/και στους Γενικούς & Ειδικούς Όρους, οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ασφαλιστικής  Σύμβασης, 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται για την κατά Νόμο αστική ευθύνη  που 
μπορεί να προκύψει από τις ιδιότητες, νομικές σχέσεις ή δραστηριότητες του 
Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενου οι οποίες έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία, 
καθώς και από ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο 
κατασκευής  ή της  επεξεργασίας τους ή είναι προς πώληση, καθώς και μετά την 
παράδοσή τους σε τρίτους τελικούς καταναλωτές. (Αστική Ευθύνη Προϊόντος).

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλιζόμενο ή σε τρίτους 
για λογαριασμό του τα ποσά που αυτός, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα 
με το Νόμο, υποχρεούται να καταβάλει ως αποζημίωση για Ζημίες που θα  
προκληθούν χωρίς δόλο σε Τρίτους.
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει  επίσης και την αστική ευθύνη που υπέχει σύμφωνα 
με το Νόμο ο Ασφαλιζόμενος για τις πράξεις και/ ή τις παραλείψεις των 
προσώπων που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασία και /ή με  
σύμβαση  έργου.
Επίσης η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για Ζημιές που θα 
προκληθούν χωρίς δόλο, λόγω
- ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου
- ηθικής βλάβης συνεπεία σωματικών βλαβών
σε υπαλλήλους/ εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί ο Ασφαλιζόμενος, 
από ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή τις εργασίες 
που αυτοί εκτελούν και που οφείλεται στην αμέλεια του ασφαλισμένου. Η 
παρεχόμενη κάλυψη περιλαμβάνει και τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που 
παρέχεται από το Ι.Κ.Α. και εκείνου που πραγματικά καταβάλλεται, σύμφωνα 
με τις επίσημες μισθολογικές καταστάσεις  του ασφαλισμένου, για όσες ημέρες 
θα απέχει ο παθών από την εργασία του και για ανώτατο χρονικό διάστημα 
σαράντα πέντε (45) ημερών.

7.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙV 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν Τμήμα της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν  αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται 
κατωτέρω:
1. ΤΡΙΤΟΣ

Ο τυχόν ζημιωθείς, ο οποίος δικαιούται  αποζημίωση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο νόμο. Τρίτοι δεν θεωρούνται, ο Συμβαλλόμενος, ο 
Ασφαλιζόμενος, οι  Νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, οι εργαζόμενοι του 
Ασφαλιζόμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, οι 
συγκατοικούντες με τον ασφαλιζόμενο, οι Ανιόντες, Κατιόντες  και οι λοιποί 
συγγενείς με τον Ασφαλιζόμενο με σχέση συγγένειας ως τρίτου βαθμού, 
συμπεριλαμβανομένης και της εξ αγχιστείας συγγένειας. 

2. ΖΗΜΙΑ
Η Σωματική Βλάβη/ Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης της Ψυχικής Οδύνης 
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συνεπεία Θανάτου και/ ή της Ηθικής  Βλάβης  συνεπεία  Σωματικών 
Βλαβών) και/ ή Υλική Ζημία ( απώλεια ή καταστροφή σε πράγματα ή ζώα,) 
που είναι απόρροια Ζημιογόνου Γεγονότος, το οποίο καλύπτεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Ασφαλιστικής  Σύμβασης.

3. ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Κάθε γεγονός αιφνίδιο, απρόβλεπτο και ανεξάρτητο από την θέληση του 
Ασφαλιζόμενου/ Λήπτη της Ασφάλισης ή  του παθόντος, για το οποίο 
θα θεωρηθεί υπαίτιος ο Ασφαλιζόμενος /Λήπτης της Ασφάλισης ή τα 
πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή 
με σύμβαση έργου και για το οποίο θα καταστεί υπόχρεος  για καταβολή 
αποζημίωσης προς τρίτο, θα είναι δε απόρροια της ιδιότητας της νομικής 
σχέσης ή δραστηριότητας  που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο όρος «Επιχείρηση» περιλαμβάνει και οποιαδήποτε εργασία 
αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι υπάλληλοι του Ασφαλισμένου για 
λογαριασμό οποιουδήποτε Διευθυντή του ή ανώτερου διοικητικού 
στελέχους του.

 5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
«Υπάλληλος» θεωρείται:
- Κάθε πρόσωπο που συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση 
εργασίας ή μαθητείας.
- Σε σχέση με την Επιχείρηση, και για το διάστημα που εργάζεται για 
τον Ασφαλισμένο, νοείται επίσης:
- Κάθε πρόσωπο που έχει μεν σύμβαση εργασίας ή μαθητείας με άλλον 
εργοδότη, οι υπηρεσίες του όμως εκμισθώνονται από ή προσφέρονται 
στον Ασφαλισμένο.
- Κάθε εργοδηγός, και κάθε άτομο που φέρει στην εργασία ο εργοδότης 
αυτός.
- Κάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται αποκλειστικά από τους 
υπεργολάβους εργασίας.
- Κάθε πρόσωπο που εθελοντικά προσφέρει εργασία του είδους 
που συνήθως εκτελείται στην επιχείρηση και εφόσον υπάρχει σύμβαση 
εργασίας ή μαθητείας με τον Ασφαλισμένο.

6. ΠΡΟΪΟΝ
Προϊόν θεωρείται κάθε κινητό, ακόμα και αν είναι ενσωματωμένο σε άλλο 
κινητό ή ακίνητο. Εξαιρούνται οι γεωργικές πρώτες ύλες και τα προϊόντα 
κυνηγίου. Ως προϊόν θεωρείται και η ηλεκτρική ενέργεια. 

7. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Γεωργικές  Πρώτες Ύλες θεωρούνται τα προϊόντα του εδάφους, της 
κτηνοτροφίας, της αλιείας και τα προϊόντα  κυνηγίου, εκτός από εκείνα που 
έχουν υποστεί μεταποίηση.

8. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
1.  Παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, 
ο παραγωγός κάθε πρώτη ύλης ή ο  κατασκευαστής ενός συστατικού, 
καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος, 
επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή κάθε άλλο διακριτικό του 
σημείο. 
2.  Ως Παραγωγός επίσης θεωρείται και όποιος εισάγει ή διαθέτει 
ή προμηθεύει ένα προϊόν  στα πλαίσια της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, για πώληση, μίσθωση ( Leasing), ή οποιαδήποτε άλλη 
μορφή διανομής.

9.  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν παρέχει την ασφάλεια 
που δικαιούται κανείς να αναμένει λαμβανομένων υπόψη όλων των 
περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων :

α)  της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος
β)  της ευλόγως αναμενόμενης  χρησιμοποίησης  του προϊόντος 
γ) του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.
Ένα προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό, απλώς και μόνο επειδή 
μεταγενέστερα από αυτό τέθηκε σε κυκλοφορία ένα άλλο τελειότερο.

10. ΖΗΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ζημία θεωρείται:
10.1 Ζημία λόγω θανάτου ή σωματικών βλαβών

10.2 Ζημία ή καταστροφή  κάθε περιουσιακού στοιχείου, εκτός από το ίδιο 
ελαττωματικό προϊόν, ύψους πέραν του ποσού της απαλλαγής, που τυχόν 
αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι 
το  περιουσιακό αυτό στοιχείο:
(α) είναι από εκείνα που κατά κανόνα προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή 
κατανάλωση
(β) χρησιμοποιήθηκε  από τον ζημιωθέντα κυρίως για ιδιωτική χρήση ή 
κατανάλωση. 

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
Τα χρηματικά ποσά, που αναγράφονται στην Ασφαλιστική Σύμβαση για κάθε μία 
από τις ειδικές περιπτώσεις, αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας 
για Αποζημίωση. 
Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα 
που έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της Εταιρίας που έχει άμεση ή έμμεση 
σχέση με το ατύχημα /ζημιογόνο γεγονός. 
Επίσης τα πραγματοποιηθέντα έξοδα διάγνωσης, αποτροπής ή και περιστολής 
της ζημιάς με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, καθώς και κάθε είδους 
επιβαρύνσεις που προστίθενται και επαυξάνουν το κύριο ποσό της οφειλής 
του Ασφαλιζόμενου έναντι του τρίτου, όπως είναι ενδεικτικά φόροι, τέλη, ή άλλα 
δημόσια βάρη, κλπ. Συμπεριλαμβάνεται ακόμη και η χρηματική ικανοποίηση  
για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, που επιδικάζεται από τα δικαστήρια συνεπεία  
σωματικών βλαβών/ θανάτου, που αποδεδειγμένα προξενούνται με υπαιτιότητα 
του Ασφαλιζομένου, όχι όμως τα πρόστιμα ή οι χρηματικές ποινές, ούτε τα ποσά 
που επιβάλλονται για τη μετατροπή ή την εξαγορά της ποινής, ούτε και τα έξοδα 
για ποινικές δίκες, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν την Εταιρεία. 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή της αποζημίωσης γεννάται από την 
ημέρα έκδοσης τελεσίδικης  απόφασης Αρμοδίου Δικαστηρίου και εφ’ όσον οι 
προϋποθέσεις της επιδικαζόμενης στον τρίτο Αποζημίωσης συμπίπτουν με τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Ωστόσο, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα  εξόφλησης Αποζημίωσης, πριν από οποιαδήποτε 
δικαστική προσφυγή ή απόφαση, με εξώδικο διακανονισμό. 
Το αθροιστικό όριο το οποίο καθορίζεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση είναι σε 
κάθε περίπτωση  το ανώτατο όριο ευθύνης για Αποζημίωση που η Εταιρεία 
υποχρεούται να καταβάλει για όλες τις απαιτήσεις από Ζημιογόνα Γεγονότα 
που συνέβησαν και δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης 
των ασφαλιζόμενων ποσών, η σύμβαση παύει να ισχύει για το υπόλοιπο 
διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου, έχοντας εκπληρώσει ολοσχερώς το 
σκοπό για τον οποίο συνήφθη. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενος 
δικαιούται να ζητήσει τη σύναψη νέας Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

12. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Advertising Liability)
Με τον όρο «Ζημίες συνεπεία Διαφήμισης» νοούνται  Ζημίες που προέρχονται 
από μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω  παράνομες πράξεις:
12.1 Eκπομπή ή γραπτή δημοσίευση, η οποία εξυβρίζει ή συκοφαντικά 

δυσφημεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα 
των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών φυσικών ή νομικών 
προσώπων.

12.2 Εκπομπή ή γραπτή δημοσίευση η οποία παραβιάζει ή προσβάλλει την 
ιδιωτική ζωή  και την προσωπικότητα του ατόμου.

12.3 Παράνομη εκμετάλλευση διαφημιστικών ιδεών ή τρόπου άσκησης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 

12.4 Παράβαση του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και του 
νόμου περί σημάτων.

12.5 Μη ανταπόκριση των αγαθών, των προϊόντων και υπηρεσιών στη 
διαφημιζόμενη ποιότητά τους ή τις επιδόσεις τους. 

12.6 Η ακατάλληλη ή αόριστη αναγραφή της τιμής των αγαθών, των προϊόντων  
και των υπηρεσιών.

13. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (Personal 
Injury)

Με το όρο «Προσβολή της Προσωπικότητας» (Personal Injury) νοείται 
οποιαδήποτε βλάβη – πλην Σωματικής  Βλάβης/ Θανάτου –οιουδήποτε εκ 
των αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου με την οποία είναι  
αναπόσπαστα συνδεδεμένα, η οποία προέρχεται από τις πιο κάτω παράνομες 
πράξεις:
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13.1 Παράνομη σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση.
13.2 Ψευδή καταμήνυση.
13.3 Παράνομη έξωση, διατάραξη εμπράγματων δικαιωμάτων κυριότητας, νομή 

ή κατοχής επί κτιρίων, οικοπέδων, κλπ. Και παραβίαση οικογενειακού και 
επαγγελματικού ασύλου.

13.4 Εκπομπή ή γραπτή δημοσίευση, η οποία εξυβρίζει ή συκοφαντικά 
δυσφημεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή η οποία  υποβαθμίζει την ποιότητα 
των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών φυσικών ή νομικών 
προσώπων.

13.5 Εκπομπή ή γραπτή δημοσίευση η οποία παραβιάζει  ή προσβάλλει την 
ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα του ατόμου.

7.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV - ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)  Το παρόν τμήμα της Ασφαλιστικής Σύμβασης ισχύει για Ζημιά μόνο εάν:

1. Η Ζημιά προκαλείται από Ζημιογόνο Γεγονός που λαμβάνει χώρα 
εντός των Γεωγραφικών Ορίων Ασφάλισης,
2. Η Ζημιά επέρχεται εντός της χρονικής Περίοδου Ασφάλισης,
3. Πριν την έναρξη ισχύος της χρονικής Περιόδου Ασφάλισης της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, κανένας Ασφαλισμένος και κανένας 
Εργαζόμενος εξουσιοδοτημένος από τον Ασφαλισμένο να προβαίνει σε 
ειδοποιήσεις ή να λαμβάνει ειδοποιήσεις για Ζημογόνο Γεγονός ή απαίτηση 
Τρίτου, δεν γνώριζε ότι είχε επέλθει Ζημιά, είτε εν μέρει είτε συνολικά. 
Εάν τυχόν τέτοιος Ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένος Εργαζόμενος 
γνώριζε, προ της έναρξης ισχύος της Περιόδου Ασφάοισης της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, ότι είχε επέλθει Ζημία, τότε τυχόν συνέχιση, 
μεταβολή ή επανάληψη της εν λόγω Ζημίας, στην διάρκεια ή μετά την 
λήξη της Περιόδου Ασφάλισης της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
θα θεωρείται ότι ήταν γνωστή πρό της έναρξης ισχύος της Περιόδου 
Ασφάλισης της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, και
4. Τυχόν απαίτηση ή Αγωγή Τρίτου εγείρεται ή κατατίθεται εντός των 
Γεωγραφικών Ορίων της ασφάλισης ή στην Ελληνική Επικράτεια.

β)  Ζημιά που επέρχεται κατά την χρονική Περίοδο Ασφάλισης του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου για την οποία κανένας Ασφαλισμένος και κανένας 
Εργαζόμενος εξουσιοδοτημένος από τον Ασφαλισμένο να προβαίνει σε ή 
να λαμβάνει ειδοποιήσεις για Ζημιογόνο Γεγονός ή απαίτηση Τρίτου, δεν 
εγνώριζε ότι είχε επέλθει, περιλαμβάνει επίσης τυχόν συνέχιση, μεταβολή 
ή επανάληψη της Ζημίας και μετά το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.

γ)  Ασφαλισμένος ή Εργαζόμενος εξουσιοδοτημένος από τον Ασφαλισμένο 
να προβαίνει σε ή να λαμβάνει ειδοποιήσεις για Ζημιογόνο Γεγονός ή 
απαίτηση Τρίτου θα θεωρείται ότι έχει γνώση της ύπαρξης Ζημίας, όταν 
συμβαίνει ένα από τα παρακάτω γεγονότα, οποιοδήποτε προηγείται 
χρονικά:
1. Αναγγέλει, συνολικά ή εν μέρει, τη Ζημία στην Εταιρία ή σε άλλη 
ασφαλιστική εταιρία,
2. Λαμβάνει έγγραφη ή προφορική αξίωση ή απαίτηση αποζημίωσης 
λόγω Ζημίας, ή
3. Πληροφορείται, καθ΄οιονδήποτε άλλο τρόπο, ότι έχει επέλθει Ζημία, 
ή ότι έχει αρχίσει να προκαλείται.

Αποζημίωση για Σωματική Βλάβη θα περιλαμβάνει την αποζημίωση την οποία 
απαιτεί οιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός για περίθαλψη, απώλεια υπηρεσιών 
ή θάνατο που προκύπτει ανά πάσα στιγμή από την Σωματική Βλάβη.

7.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙV
Πέρα από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται στους Γενικούς  Όρους της 
παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), το παρόν Τμήμα 
επίσης αποκλείει την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης από την Εταιρεία για 
Ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα:
1. κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης που 

καταλογίζεται σε βάρος του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενου ως 
ποινικό αδίκημα ή αστική, παράνομη και υπαίτια πράξη που έγινε με δόλο, 

2. ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια  μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από 
τον Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο.

3. σε αυτόν τον ίδιο τον Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο, στον ή στην 
σύζυγο και στους συγγενείς  τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου 
βαθμού καθώς και στους λοιπούς συγγενείς που κατοικούν μόνιμα κάτω 
από την ίδια στέγη,

4. σε περιουσιακά στοιχεία, όπως π.χ. κτίρια, εξοπλισμός & μηχανήματα, τα 
οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενο 
ή μισθώνονται ( και χρηματοδοτικά από αυτόν).

5. από ζώα, κατά την έννοια του Άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα,
6. από ποδήλατα ή οποιασδήποτε μορφής αυτοκινούμενα ή μη χερσαία 

οχήματα ή από πλωτά μέσα ή από τη χρήση αεροσκαφών, για τα οποία ο 
Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος όφειλε εκ του Νόμου να προβεί σε 

άλλη Ασφαλιστική Σύμβαση, ή από μηχανήματα έργου ( όπως ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφείς, βαρούλκα, αναβατήρες, 
ανυψωτήρες, γερανοί, φορτωτές, κλπ) εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά 
και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο,

7. από την κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση ή χρήση αεροδιαδρόμων, 
λιμένων, ναυπηγείων,

8. από την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση 
αμιάντου, ή διοξειδίου του πυριτίου, ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ή 
διοξείδιο του πυριτίου,

9. από αποχέτευση, μόλυνση ή ρύπανση του νερού που οφείλεται σε 
επιβλαβείς οργανισμούς ή σε ξένες και επιβλαβείς ουσίες,

10. από την συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και 
συναγωνισμούς κάθε φύσης, καθώς και κατά τη διάρκεια των σχετικών 
δοκιμών – προπονήσεων ανεξάρτητα  από το εάν τα πιο πάνω λαμβάνουν 
χώρα στην ξηρά ή στη θάλασσα, στις λίμνες, στα ποτάμια ή στον αέρα, από 
σκι στο χιόνι ή στη θάλασσα, από σπορ γενικώς στη θάλασσα, στις λίμνες ή 
στα ποτάμια, αλεξιπτωτισμό, υποβρύχιες καταδύσεις, τοξοβολίες, ιππασία, 
εκτός εάν  συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο,

11. από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς ή άλλα παρόμοια φυσικά φαινόμενα 
που συνιστούν ανωτέρα βία,

12. από οποιασδήποτε φύσης συμβατικές δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει 
ο Λήπτης της  Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενος, και οι οποίες διευρύνουν τη 
νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
όπου ο Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη των 
ως άνω συμβατικών δεσμεύσεων. 

13. σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων (κινητά πράγματα ή ακίνητα): α) τα οποία  
τελούν υπό τη φροντίδα, φύλαξη & έλεγχο του Λήπτη  της Ασφάλισης / 
Ασφαλιζόμενου, β) τα οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενος έχει 
στην  κατοχή του βάσει σχέσης ενεχύρου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, 
θεματοφυλακής, αποθήκευσης ή λόγω διαχείρισης ή κατασκευής ή 
επεξεργασίας, γ) τα οποία, αν και πουλήθηκαν από τον Λήπτη της 
ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενο, δεν παραδόθηκαν ακόμη στον αγοραστή τους, 
δ)σε πράγματα ιδιοκτησίας τρίτων που μεταφέρονται ή φορτώνονται ή 
εκφορτώνονται από τον Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενο,

14. σε οικόπεδα, στα θεμέλια ή στην υποδομή της οικοδομής που 
γειτονεύει με το χώρο όπου εκτελούνται εργασίες  ανέγερσης οικοδομής 
ή συναρμολόγησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οι οποίες 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς 
και  ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ή κτίσματα οι οποίες  προέρχονται από 
την αφαίρεση ή εξασθένηση των υποστηριγμάτων αυτών των κτισμάτων ή 
περιουσιακών  στοιχείων ή είναι συνέπεια αυτών των εργασιών. 

15. από την κατασκευή, παραγωγή , πώληση, αποθήκευση, γόμωση, 
επεξεργασία, διανομή, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, 
επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης, και κάθε είδους 
εκρηκτικών, χημικών αερίων ή και αερίων υπό πίεση ή τοξικών ουσιών,

16. που τυχόν θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις  των παροχών των 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο,

17. από Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, δηλ. οι Σωματικές Βλάβες/ Θάνατος 
και/ή Υλικές Ζημίες και / ή οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε δόλιες 
ενέργειες, παραλείψεις, κακοτεχνίες ή σφάλματα, που διεπράχθησαν, είτε 
από  τον ίδιο τον Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλιζόμενο κατά και από την 
άσκηση αυτής κάθε αυτής της  επαγγελματικής του δραστηριότητας, η 
οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο 
συνδέεται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή  
έχει την ιδιότητα του προστηθέντος του.

18. από διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών και υδάτινων ρευμάτων σε δάση, 
εσοδείες,  και καλλιέργειες καθώς και σε αρχαιολογικά ευρήματα.

19. από μόλυνση ή ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, 
του υπεδάφους και των καλλιεργειών, από οποιαδήποτε αιτία 
περιλαμβανομένης και της μόλυνσης  ή ρύπανσης από βιολογικές ή 
χημικές ουσίες, εκτός  εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο.

Επίσης εξαιρούνται:
20. Ευθύνη συνεπεία Ζημιών από Διαφημίσεις ( Αdvertising  Liability)

“Zημίες συνεπεία  Διαφημίσεων» που θα προξενηθούν σε τρίτους από 
παράνομες πράξεις που διαπράχθησαν από  την προβολή διαφημίσεων 
των αγαθών, προϊόντων και / η υπηρεσιών του Λήπτη της Ασφάλισης / 
Ασφαλιζόμενου.

21. Η Ευθύνη συνεπεία Ζημιών από Προσβολή της Προσωπικότητας (Personal 
Injury) Ζημίες συνεπεία «Προσβολής της Προσωπικότητας» τρίτων από 
παράνομες πράξεις οι οποίες οφείλονται σε ή  προέρχονται από την εν 
γένει δραστηριότητα του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενου, είτε η 
δραστηριότητα  αυτή είναι στον τομέα των διαφημίσεων είτε όχι, καθώς 
και από διαφημίσεις / δημοσιεύσεις, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές 
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που πραγματοποιούνται από ή  για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης/ 
Ασφαλιζόμενου.

22. Ζημίες από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Δεν καλύπτονται απαιτήσεις για Ζημία, η οποία προέρχεται ή  είναι 
επακόλουθο ασθένειας ή άλλης σωματικής ή μη-διαταραχής σε 
ανθρώπους ή οφείλεται σε μείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, 
συνεπεία Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου και/ ή Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένης και  της έκθεσης 
σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ή Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία από 
ηλεκτροφόρα καλώδια ή από οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές συσκευές. 

23. Απαιτήσεις από πολιτικούς κινδύνους εν γένει, καθώς και τρομοκρατία, ως 
κατωτέρω. 
Επίσης δεν καλύπτονται οποιασδήποτε φύσης απαιτήσεις για απώλεια, 
καταστροφής ή έξοδα που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέουν 
από ή συνδέονται με  οτιδήποτε από τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από το εάν 
κάποια άλλη αιτία ή γεγονός συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα είτε σε κάποια 
άλλη χρονική στιγμή στην απώλεια, την καταστροφή ή τα έξοδα:
Α)  κατά τη διάρκεια απεργιών, ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών 
οχλαγωγιών τρομοκρατίας ή τρομοκρατικών ενεργειών μεμονωμένων ή 
μη, και κακόβουλης βλάβης, ή  από οποιασδήποτε  ενέργεια αποσκοπεί 
στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή  γεγονότων ή καταστάσεων που 
αναφέρονται.
Β) από κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη ή κράτηση και τις συνέπειες  
τους ή κάθε σχετική απόπειρα, καραντίνα, τελωνειακοί κανονισμοί ή 
εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβέρνησης ή δημόσιας ή τοπικής αρχής. 
Σε κάθε εξώδική ή δικαστική  διαδικασία, στην οποία η Εταιρεία ισχυρίζεται 
ότι με βάση τις διατάξεις των  παραγράφων 23 (α)-(β) της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, το Ζημιογόνο Γεγονός ή η Ζημία δεν καλύπτονται,  
ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος θα φέρει αποκλειστικά το βάρος 
της απόδειξης ότι αυτό το Ζημιογόνο Γεγονός ή η Ζημία καλύπτονται.

24.  Απαιτήσεις από διαταγή Δημόσιας Αρχής. 
Από διαταγή οποιασδήποτε μορφής και οιουδήποτε περιεχομένου, 
που προέρχεται από Δημόσια Αρχή (περιλαμβανομένων  των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) ανεξάρτητα από το κύρος της.

25. Τα ποσά της απαλλαγής που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.
26. Εξαιρέσεις Εργοδοτικής Αστικής  Ευθύνης

- Παθήσεις κήλης, κιρσών, φυματίωσης καθώς και οποιεσδήποτε 
ασθένειες ακόμα και αν αυτές χαρακτηρισθούν, δικαστικώς ή από τον 
οικείο Οργανισμό Ασφάλισης του παθόντος, ως ατυχήματα κατά την 
εργασία ή συνεπεία αυτής. 
- Κάθε φύσης παθήσεις από αμίαντο και διοξείδιο του πυριτίου, 
σιλικόνης.
- Προϋπάρχουσες παθήσεις των εργαζομένων Κάθε φύσης παθήσεις 
από μεταλλεύματα, χημικές ή  άλλες ουσίες  που  εκπέμπονται ή 
παράγονται, σε οποιαδήποτε μορφή:
Α) από τη χρήση  εν  γένει  εξοπλισμού για ηλεκτροσυγκόλληση ή   
οξυγονοκόλληση
Β) από οποιαδήποτε άλλη ουσία που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό  
με εξοπλισμό για ηλεκτροσυγκόλληση  ή οξυγονοκόλληση.

27.  Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Επίσης δεν καλύπτονται οποιασδήποτε  φύσης απαιτήσεις οι οποίες 
προέρχονται από :
- Αστική Ευθύνη προϊόντος για τα προϊόντα εκείνα τα οποία ο 
Ασφαλιζόμενος δεν είναι ο παραγωγός και τα οποία δεν διατίθενται 
στους τελικούς καταναλωτές, ακριβώς όπως ο Ασφαλιζόμενος τα έχει 
προμηθευτεί χωρίς καμία επέμβαση ή επεξεργασία ως προς την φύση ή 
την σύνθεση τους. 
- Προϊόντα που δεν φέρουν την σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε περίπτωση που αυτά είναι εισαγόμενα δεν υπάρχουν 
επίσημα  παραστατικά για την εισαγωγή τους στην Ελλάδα.
- Η αστική ευθύνη των ασφαλιζομένων η οποία απορρέει από 
υποχρεώσεις τις οποίες πιθανόν να αναλάβουν από δυνάμει συμβάσεων 
(Contractually, Assumed  Liability)  για προϊόντα για τα οποία δεν 
αναφέρονται  σαν παραγωγοί ή προμηθευτές.
- Εξαγωγές στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
- Συμβάσεις με παραίτηση των αναγωγικών δικαιωμάτων των 

ασφαλισμένων.
- Προϊόντα ή εμπορεύματα  τα οποία περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
ουσία ή συστατικά κατά παράβαση των  νόμων και διαταγμάτων της χώρας 
για την οποία ισχύει η ασφάλισης της ευθύνης προϊόντος και τα οποία  
κατασκευάσθηκαν ή εισήχθησαν από τον ασφαλιζόμενο με γνώση του ή 
σκοπίμως.
-  Σωματικές βλάβες ( περιλαμβανομένης και της ψυχικής οδύνης ή 
διανοητικής διαταραχής), απώλειες ή ζημίες οι οποίες πραγματικά ή κατ’ 
ισχυρισμό, προξενήθηκαν από συνέβαλλαν στο ή με οποιοδήποτε τρόπο 
συσχετίστηκαν  με   το Σύνδρομο Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)  ή 
τους παθογόνους φορείς του.
- Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γεωργικά φάρμακα, ζωοτροφές, 
φάρμακα και ιατρικά σκευάσματα που έχουν χορηγηθεί χωρίς συνταγή 
ιατρού, τσιγάρα  και είδη καπνού, χρώματα , αραιωτικά διαλυτικά 
λούστρα και λοιπά  χημικά προϊόντα προετοιμασίας ή/ και επεξεργασίας 
ή / και χρωματισμού / αποχρωματισμού και λοιπών συναφών εργασιών, 
καλλυντικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά καθώς και από ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία.

7.5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙV - ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από Φωτιά, Έκρηξη, 
Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών 
Επιγραφών & Πινακίδων, Νόμιμη ευθύνη από λειτουργία ανελκυστήρων 
προσώπων και πραγμάτων (με δικαίωμα αναγωγής κατά του τρίτου εργολάβου 
/συντηρητή), καθώς και Αστική Ευθύνη από Εργασίες συντήρησης – επισκευών 
(άμεση ή ως προστήσας) έναντι τρίτων, μη εργατοτεχνιτών ή /και των 
απασχολούμενων στο έργο από την εκτέλεση μικροεργασιών (προϋπολογισμού 
έργου μέχρι Ευρώ 25.000 εικοσιπέντε χιλιάδες) για βελτιώσεις, επισκευές, 
ανακαινίσεις των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου.

8. ΤΜΗΜΑ V - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
8.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V
Η Εταιρεία θα παρέχει την ακόλουθη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης στις περιπτώσεις 
που ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο και έχει νομική  μορφή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομορρύθμου Εταιρείας, ή Ετερορρύθμου 
Εταιρείας ή Ανωνύμου Εταιρείας, ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, για 
απαιτήσεις που εγείρονται για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου κατά 
την Περίοδο Ασφάλισης για Άδικη Πράξη που τέλεσε ο Ασφαλιζόμενος κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης  και καλύπτονται ως  ακολούθως:
1.  Ασφαλισμένος είναι:

Α) κάθε Διευθυντικό στέλεχος του λήπτης της ασφάλισης. Ως Διευθυντικά 
στελέχη νοούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 
Εταιρείας, ο Διαχειριστής ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε. οι εκπρόσωποι  της ομόρρυθμής 
ή ετερόρρυθμης  εταιρείας, καθώς και οποιοσδήποτε υπάλληλος του λήπτη 
της ασφάλισης με εξουσία δέσμευσης και  εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου. 
Β) ο/η σύζυγος και οι νόμιμοι κληρονόμοι του Διευθυντικού Στελέχους, 
για άδικες πράξεις του Στελέχους, για τις οποίες καλύπτεται η αστική 
ευθύνη κατά τους όρους της παρούσας Ασφαλιστικής Συμβάσεως. 

2. Αντικείμενο της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης είναι η αστική ευθύνη των 
Διευθυντικών Στελεχών του λήπτη της ασφάλισης από άδικες πράξεις ή 
παραλείψεις τους, οι οποίες έγιναν με την ιδιότητα τους ως Διευθυντικών  
Στελεχών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  που τους είχαν ανατεθεί 
και δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης. Η ασφάλιση εκτός από την 
απόκρουση και ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων, επεκτείνεται , ώστε  
να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα έρευνας για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη 
άδικης πράξης, τα έξοδα  υπεράσπισης  για  άδικες πράξεις, τα Διοικητικά 
πρόστιμα, καθώς και την αξίωση για ηθική βλάβη εξαιτίας προσβολής της  
προσωπικότητας .

8.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V
Οι ακόλουθες λέξεις (η όροι), που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο Τμήμα 
του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έχουν αποκλειστικά και μόνον την 
έννοια που τους δίδεται κατωτέρω:

1. Άδικη Πράξη
Ορίζεται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη που τελέσθηκε κατά την 
περίοδο Ασφάλισης την οποία το  Ασφαλισμένο πρόσωπο , τέλεσε ( ή 
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κατηγορείται ότι τέλεσε) υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντικό Στέλεχος ή 
Υπάλληλος του Λήπτη της Ασφάλισης ή για την οποία το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο έχει εκ του νόμου ευθύνη αποκλειστικά και μόνο λόγω της 
ανωτέρω ιδιότητάς του. Επίσης, περιλαμβάνεται η   Εργατική Ευθύνη.

2. Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης.
Ορίζεται το ποσόν, που αναφέρεται στο Περίγραμμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

3. Αξίωση Τρίτου
Ορίζεται οποιαδήποτε:
Α) έγγραφη χρηματική απαίτηση ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον των 
αστικών δικαστηρίων για χρηματική αποζημίωση ή οποιαδήποτε διαδικασία 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, διοικητικής, εποπτικής ή ελεγκτικής 
αρχής, ή οποιαδήποτε ποινική διαδικασία κατά του Ασφαλισμένου με τον 
ισχυρισμό της τέλεσης  της  Άδικης Πράξης και 
Β) οποιαδήποτε  Έρευνα διεξάγεται από αρμόδια αρχή προκειμένου να 
κινηθεί κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου η διαδικασία που περιγράφεται 
στο (Α) ανωτέρω.
Περισσότερες  Απαιτήσεις που εγείρονται με βάση την ίδια Άδικη Πράξη 
για το σκοπό του Ασφαλιστηρίου θα λογίζονται ως μία και μόνο Απαίτηση.

4. Απαλλαγή
Ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. Το ποσό αυτό 
θα παραμένει ανασφάλιστο και θα καλύπτεται από την Ασφαλιζόμενη 
Επιχείρηση. 

5. Έξοδα Έρευνας
Ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες, που 
πραγματοποιούνται για κάθε Έρευνα μετά από προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Ασφαλιστή, εξαιρουμένων αμοιβών μισθών ή άλλου είδους 
αποζημίωσης οποιουδήποτε Ασφαλισμένου Προσώπου.

6. Έξοδα Υπεράσπισης. 
Ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές έξοδα  και δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, με την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, για την προετοιμασία 
και την παράσταση  σε Έρευνα, για τη μελέτη υπεράσπιση και συμβιβασμό 
της Απαίτησης. 
Τα Έξοδα  Υπεράσπισης δεν περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου 
είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων ή των Υπαλλήλων. 

7. Εργατική Ευθύνη
Ορίζεται η ευθύνη που απορρέει από Απαίτηση εναντίον του Ασφαλιζόμενου 
από Υπάλληλο του Λήπτη της Ασφάλισης με τον ισχυρισμό τέλεσης Άδικης 
Πράξης που σχετίζεται με θέματα προσλήψεων, απασχόλησης, καταγγελία 
σύμβασης και που διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος 
Υπαλλήλου σε σχέση με την υφιστάμενη ή προσδοκώμενη απασχόληση 
στον Λήπτη της Ασφάλισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της 
μεροληπτικής μεταχείρισης ή διακρίσεων οποιουδήποτε είδους.

8. Έρευνα
Ορίζεται οποιαδήποτε έρευνα, επίσημη εξέταση που ενεργείται από 
κυβερνητικές υπηρεσίες, πολιτικά όργανα, ρυθμιστικές επιτροπές, 
εποπτικές αρχές σχετικά με τις υποθέσεις του Ασφαλιζόμενου.

9. Ζημία Ορίζεται:
- η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση δυνάμει τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου,
-  το χρηματικό ποσό στο οποίο συμβιβάστηκε η Απαίτηση, εφόσον 
ο συμβιβασμός έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση  του 
Ασφαλιστή,
-  τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο Ασφαλιζόμενος, αλλά 
μόνο κατ’ αντιστοιχία με τις καλυπτόμενες από την Ασφαλιστική Σύμβαση 
ζημίες, 
-  Στη Ζημία περιλαμβάνονται και τα Έξοδα Έρευνας.

Η Ζημία δεν περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε πρόστιμα, εξαγορά ποινής, ή 
χρηματικές  ποινές που δεν καλύπτονται με την επέκταση για «χρηματικές 
ποινές», (β) αποθετική ζημία, (γ) τέλη και φόρους , (δ) αποζημίωση απόλυσης 
και μισθούς υπερημερίας (ε) οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Ασφαλισμένος δεν 
υποχρεούται από το νόμο να  καταβάλει, ή (στ) αποζημίωση για αγαθά, τα οποία 
εκ του νόμου δεν είναι δεκτικά ασφάλισης. 

8.3.  ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V
Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης και Απαλλαγές.
1.  Ανώτατο Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης

Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από την Εταιρεία, βάσει του 
Ασφαλιστηρίου, για το σύνολο των Ζημιών καθώς κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης, σωρευτικά, σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το Ανώτατο 
Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης το οποίο ορίζεται στο Περίγραμμα της 

παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η Εταιρεία και ο Ασφαλιζόμενος 
συνάπτουν την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση για επαγγελματικούς 
λόγους και συμφωνείται ρητά ότι τα Έξοδα Υπεράσπισης και τα Έξοδα 
Έρευνας συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Ανώτατο Όριο 
Ασφαλιστικής Ευθύνης. 

2.  Απαλλαγές 
Η Εταιρεία θα καταβάλει  μόνο το ποσό της αποζημίωσης, που υπερβαίνει 
το ποσό της Απαλλαγής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που 
προβλέπεται σχετικά στον Πίνακα Ασφάλισης. Το ποσό της Απαλλαγής  
βαρύνει τον Ασφαλιζόμενο και παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που 
υφίσταται Ζημία από περισσότερες από μια Απαιτήσεις που βασίζονται 
στην ίδια Άδικη και/ ή Ανέντιμη Πράξη, θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή. 

8.4.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V
Πέρα από τις εξαιρέσεις  που αναγράφονται στους Γενικούς όρους της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), επίσης σύμφωνα με τον 
παρόν Τμήμα, καμία κάλυψη δεν δίδεται και αποζημίωση δεν καταβάλλεται για 
απαιτήσεις που επικαλούνται προκύπτουν ή βασίζονται
1. Συμπεριφορά 

α.  στη με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή 
ωφέλειας ή στην πρόκληση ζημίας στον Ασφαλιζόμενο
β.  σε παράνομη αμοιβή ή αντάλλαγμα που πληρώθηκε σε ή αποκτήθηκε 
από Ασφαλισμένο, ή 
γ.  σε Άδικη Πράξη που τελέσθηκε με δόλο, συμπεριλαμβανομένων των 
ποινικών αδικημάτων που τελέσθηκαν με πρόθεση.
Αλλά μόνο εφόσον: 1. τα ανωτέρω αποδεικνύονται με δικαστική απόφαση, 
ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή  άλλης αρχής ή οργάνου, ή 2. με 
σχετική δικαστική ή εξώδική ομολογία του Ασφαλισμένου.

2. Γνωστά γεγονότα
(ι) σε εκκρεμή Απαίτηση κατά την ημερομηνία σύναψης της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης ή (ιι) στα ίδια πραγματικά  περιστατικά με αυτά της ανωτέρω 
εκκρεμούς Απαίτησης ή (ιιι) σε γεγονότα γνωστά κατά την ημερομηνία 
σύναψης της Ασφαλιστικής Σύμβασης που δύνανται να οδηγήσουν σε 
έγερση Απαίτησης / Απώλειας Χρημάτων.

3. Επαγγελματική Ευθύνη
σε ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα προκύπτει από την επαγγελματική 
δραστηριότητα του Ασφαλιζόμενου, όπως ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, 
από την παροχή ή την άρνηση παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών ή 
την παραγωγή, επεξεργασία, κατεργασία, διάθεση, διανομή οποιουδήποτε  
προϊόντος.

4. Πνευματικά Δικαιώματα
σε ευθύνη  του Ασφαλισμένου σε σχέση με προσβολή πνευματικών 
δικαιωμάτων, παράνομη χρήση σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
υποδείγματος χρησιμότητας.

5.  Βόρεια Αμερική
σε λάθη ή παραλείψεις που φέρεται να έχουν τελεστεί στις ΗΠΑ ή τον 
Καναδά καθώς και οποιαδήποτε απαίτηση εγείρεται στις ΗΠΑ ή στον 
Καναδά.

6.  Συμβατική Ευθύνη
σε ευθύνη του Ασφαλιζόμενου απέναντι σε οποιονδήποτε – εκτός των 
Υπαλλήλων του Λήπτη της Ασφάλισης- που έχει αναληφθεί στα πλαίσια 
σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή αποδειχθεί έγκυρη ή άκυρη.

7. Ρύπανση
με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή/ και σχετίζεται με 
πραγματοποιηθείσα, επικείμενη ή επαπειλούμενη απελευθέρωση, 
έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπογόνων Ουσιών ή με οποιαδήποτε πράξη 
ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισμό, απομάκρυνση, περιορισμό, 
επεξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυπογόνων Ουσιών, πυρηνικών υλικών 
ή πυρηνικών αποβλήτων. Η  παρούσα εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται σε 
Έξοδα Υπεράσπισης, μέχρι το επιμέρους  όριο ευθύνης, όπως ορίζεται 
στο Πίνακα Ασφάλισης. 

8. Γνωστές Απαιτήσεις /Γεγονότα
σε πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες 
Πράξεις / Ανέντιμες Πράξεις, οι οποίες αναφέρονται σε Απαίτηση που έχει 
γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου 
του ασφαλιστηρίου, του οποίου η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση αποτελεί 
ανανέωση ή αντικατάσταση.

9. Δημόσια Διαπραγμάτευση. 
Πραγματική ή ισχυριζόμενη αγορά, πώληση ή προσφορά προς πώληση 
μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που διαπραγματεύονται δημόσια σε 
αγορά κινητών αξιών οποιασδήποτε του Ασφαλιζόμενου.
Επίσης, με το παρόν Τμήμα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καταβολή 
αποζημίωσης για Ζημία/ Έξοδα  Έρευνας / Έξοδα Υπεράσπισης σε σχέση 
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με οποιαδήποτε Απαίτηση /Απώλεια Χρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη 
πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου για:

10. Επιδόματα
Για (ι) προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη ή 
επιδόματα ή bonus εργαζομένων, (ιι) αποζημιώσεις εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης  της αποζημίωσης απόλυσης και των  μισθών  
υπερημερίας, (ιιι) κάθε είδους κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές όπως 
ΙΚΑ κτλ ή άλλα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικά ή δημόσια 
προγράμματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης εργαζομένων 
ή οποιαδήποτε σχετική με  αυτά  υποχρέωση. 

11. Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες
12. Πρακτικές Ανταγωνισμού

Για παραβίαση από τον Ασφαλισμένο της νομοθεσίας  περί ανταγωνισμού.

13.  Ασφαλιζόμενος εναντίον Ασφαλισμένου
14. Βασικός Μέτοχος 

που εγείρεται εναντίον ενός Ασφαλισμένου υπό ή καθ’ υπόδειξη του ή εκ 
μέρους μετόχου που είχε ή έχει άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του 15% και 
άνω του μετοχικού κεφαλαίου (με δικαίωμα ψήφου) της Εταιρείας. 

8.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ V
1. Γνωστοποίηση της Απαίτησης

Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία 
κάθε Απαίτηση ή Απώλεια. 

2. Προκαταβολή Δαπανών
Η Εταιρεία θα προκαταβάλει στον Ασφαλισμένο τα καλυπτόμενα Έξοδα 
Υπεράσπισης/ Έξοδα Έρευνας σύμφωνα με την πρόοδο της εξέλιξης του 
χειρισμού της Απαίτησης και τηρουμένων  πάντα των προβλέψεων του 
Ασφαλιστηρίου για το Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους 
ανώτατα όρια ευθύνης και τις Απαλλαγές.
Η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται στην ανωτέρω προκαταβολή σε περίπτωση 
που δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης της Ζημίας/ Απώλειας Χρημάτων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση  και στο 
βαθμό που ο Ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση για την Ζημία/ 
Απώλεια Χρημάτων σύμφωνα με το  Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιζόμενος θα 
υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε η Εταιρεία 
σύμφωνα  με τα ανωτέρω.

3. Τρόπος Διεξαγωγής Υπεράσπισης. 
Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση 
των Απαιτήσεων που καλύπτονται με  το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι 
η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση υπεράσπισης  οποιασδήποτε 
από τις  ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως να ισχύσει η κάλυψη 
του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα και  ο Ασφαλιζόμενος 
υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και 
να συνεργάζεται πλήρως με την Εταιρεία για την άμυνα, απόκρουση, 
διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε Απαίτησης. Η ευθύνη της 
Εταιρείας για την κάλυψη της Ζημιάς, που προκύπτει από Απαίτηση τελεί 
υπό την αίρεση, ότι ο Ασφαλιζόμενος δεν θα προβεί σε ομολογίες και δεν 
θα παραδεχτεί καμία ευθύνη και δε θα συμβιβαστεί  αναφορικά με καμία 
Απαίτηση, καθώς και ότι δε θα προβεί σε Έξοδα Υπεράσπισης ή Έξοδα 
Έρευνας  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας 
του Ασφαλιστή. Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες  αποφάσεις 
και τα έξοδα  Υπεράσπισης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον 
Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται ως Ζημία  σύμφωνα με  τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον 
Ασφαλιστή και να  του  παρέχει  όλες τις πληροφορίες , που μπορεί εύλογα 
να ζητήσει.

4. Επιμερισμός 
Σε περιπτώσεις όπου το αίτημα αποζημίωσης του Ασφαλισμένου 
περιλαμβάνει, εξίσου περιπτώσεις που καλύπτονται και περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, θα γίνεται εύλογος και δίκαιος 
επιμερισμός των Εξόδων Υπεράσπισης / Εξόδων Έρευνας, των ποσών 
που καταβάλλονται με βάση δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή ως 
προϊόν συμβιβασμού μεταξύ κατά περίπτωση, του Ασφαλισμένου και 
του Ασφαλιστή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική τεκμηρίωση της 
Απαίτησης και οικονομική έκθεση  αναφορικά με τις  καλυπτόμενες και τις 
μη καλυπτόμενες  περιπτώσεις από το Ασφαλιστήριο. 

5. Πτώχευση- Παύση Πληρωμών

Η πτώχευση ή η παύση πληρωμών οποιουδήποτε Ασφαλισμένου δεν θα 
απαλλάσσει τον Ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει καταβληθεί το Ετήσιο Συνολικό Ασφάλιστρο.

9. ΤΜΗΜΑ VI - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
9.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VI
H Εταιρεία συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος , ο οποίος πρέπει 
να  είναι αποκλειστικά ηλικίας 18 έως 65 ετών, συνεπεία Ατυχήματος:
-χάσει τη ζωή του μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του Ατυχήματος, η 
Εταιρεία καταβάλλει στους Νόμιμους Κληρονόμους το ποσό που έχει ορισθεί για 
την περίπτωση Απώλειας Ζωής στο Πρόγραμμα Ασφάλισης 
-υποστεί μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία του Ατυχήματος Απώλειες 
που περιγράφονται κατωτέρω, εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε πλήρη και 
διαρκή αδυναμία και ή ανικανότητα και εφόσον η πλήρης και διαρκής αυτή 
αδυναμία /ανικανότητα διαρκεί για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες από την 
ημερομηνία του Ατυχήματος, η Εταιρεία του καταβάλλει ολόκληρο το ποσό 
που έχει ορισθεί για την περίπτωση της Μόνιμης Ανικανότητας στο Πρόγραμμα 
Ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:

9.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VI
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο Τμήμα 
του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έχουν αποκλειστικά και μόνον την 
έννοια που τους δίδεται κατωτέρω:
1. ΑΤΥΧΗΜΑ

Για τους σκοπούς αυτής της Ασφάλισης σαν «ΑΤΥΧΗΜΑ» ορίζεται 
κάθε γεγονός που προξενεί σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής του 
Ασφαλισμένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ Του Λήπτη της Ασφάλισης, των Ασφαλισμένων και των 
Δικαιούχων του ασφαλίσματος.

2. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αυτή η ασφάλιση ισχύει σ’ ολόκληρο τον κόσμο και σ’ όλη τη διάρκεια του 
24ωρου, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Ορίζεται ως:
- Ο Επιχειρηματίας σε περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης.
- Ο Διαχειριστής σε περίπτωση Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
- Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι, για το συνολικό αριθμό των οποίων το ασφαλιστικό 

ποσό θα είναι το συνολικό όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση Ομορρύθμου Εταιρίας.

- Οι Ετερόρρυθμοι Εταίροι, για το συνολικό αριθμό των οποίων το 
ασφαλιστικό ποσό θα είναι το συνολικό όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την 
διάρκεια του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση Ετερορρύθμου Εταιρίας.

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το συνολικό αριθμό των οποίων το ασφαλιστικό ποσό θα είναι 
το συνολικό όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την διάρκεια του ασφαλιστηρίου, 
σε περίπτωση Ανωνύμου Εταιρίας.

- Άλλα πρόσωπα όπως περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
4. ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την παρούσα ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα τοξικομανή 
ή αλκοολικά, τυφλά, κωφά, βωβά, άτομα που πάσχουν από διαβήτη, 
παράλυση, επιληψία, νευρασθένεια, τρομώδες παραλήρημα, πνευματική 
αναπηρία, ψυχικές παθήσεις ή άλλη σοβαρή και διαρκή αναπηρία.

5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
5.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν ο Ασφαλιζόμενος χάσει τη ζωή του από ατύχημα μέσα σε 180 ημέρες 
από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία καταβάλλει στους Νόμιμους 
Κληρονόμους το ποσό που έχει ορισθεί για την περίπτωση Απώλειας Ζωής 
στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.
5.2 ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ , ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αν ο Ασφαλιζόμενος υποστεί μέσα σε 180 ημέρες από την ημερομηνία 
του ατυχήματος τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε 
πλήρη και διαρκή αδυναμία και /η ανικανότητα και εφόσον η πλήρης και 
διαρκής αυτή αδυναμία /ανικανότητα  διαρκεί για τουλάχιστον 12 συνεχείς 
μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία του καταβάλλει 
ολόκληρο το ποσό που έχει ορισθεί για την περίπτωση της Μόνιμης 



-14-

Α Κ Υ Ρ Ο

Ανικανότητας στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης

- Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων    100%
- Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού   100%
- Ολική απώλεια όρασης και από τα δυο μάτια  100%
Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι
Και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού   100%
     -   Ολική ανίατη παράλυση   100%
     -   Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δυο αυτιά 100%

Το μισό ποσό της κάλυψης στις παρακάτω περιπτώσεις:
     - Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού  50%
     - Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι  50%
     - Απώλεια λόγου    50%
     - Απώλεια ακοής και από τα δυο αυτιά  50%

Ο όρος «απώλεια», όποτε αναφέρεται στο χέρι ή στο πόδι, σημαίνει την πλήρη 
αποκοπή από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, 
και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα μάτια, σημαίνει την πλήρη και 
ανεπανόρθωτη απώλεια του λόγου, της ακοής και της όρασης.
Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ατομικής βλάβης ή μειωμένης λειτουργίας ενός 
οργάνου ή μέλους του σώματος του Ασφαλισμένου τα ποσοστά αποζημίωσης, σε 
περίπτωση ατυχήματος, μειώνονται ανάλογα με την προϋπάρχουσα αναπηρία.

9.3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ VI
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για το σύνολο της περιόδου ασφάλισης 
αναφέρεται στο Περίγραμμα της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Σε περίπτωση που η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση για 
απώλεια από ατύχημα που συνέβη σε ομάδα ασφαλισμένων, το ανώτατο όριο 
συνολικής ευθύνης που αναλαμβάνει η Εταιρία με το παρόν ασφαλιστήριο, σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει ετησίως το ποσό που αναγράφεται 
ρητά στο Πρόγραμμα Ασφάλισης. Αν το συνολικό ποσό όλων  των καταβλητέων 
παροχών υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ασφάλισης κατά ομαδικό ατύχημα, τότε 
το ποσό που θα καταβληθεί για κάθε ασφαλισμένο θα μειωθεί αναλογικά ώστε 
το συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει το ανώτατο ποσό αποζημίωσης κατά 
ομαδικό ατύχημα.

9.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VI
Πέρα από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται στους Γενικούς  Όρους του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), από την ασφάλιση αυτή 
εξαιρούνται:
περιπτώσεις ατυχημάτων που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα ή που οφείλονται σε 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:
1. σε κήλη, λήψη ναρκωτικών, μέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές 
διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, 
αυτοτραυματισμό, άσχετα με την διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση 
του Ασφαλισμένου,
2. σε ανωμαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές,
3. σε προϋπάρχουσες της ημερομηνίας ασφάλισης ανικανότητες
4. σε ενεργό συμμετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, μονομαχίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, συμπλοκές, εγκληματικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόμιμης 
αυτοάμυνας ή εκτέλεσης καθηκόντων ανθρώπινης αλληλεγγύης, 
5. σε θερμικά, μηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσματα οποιασδήποτε 
άμεσης ή έμμεσης αλλοίωσης του πυρήνα του ατόμου, τεχνικής επιτάχυνσης 
των ατομικών μορίων και ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα,
κάθε ατύχημα με επακόλουθο σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που 
προκαλείται:
6. από κάθε επαγγελματικό και οργανωμένο αθλητισμό καθώς και από 
την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά των παρακάτω αθλημάτων: πυγμαχίας, 
πάλης, ανεμοπορίας, πτώσης με αλεξίπτωτο ή “αετό” κατάδυσης με αέρα, 
ορειβασίας, αγώνες, προπονήσεις, επιδείξεις χειμερινού και θαλάσσιου σκι και 
άλλων “επικίνδυνων” αθλημάτων οποιασδήποτε φύσης ή χαρακτήρα (αγώνες, 
επιδείξεις, προπονήσεις κ.λ.π.) που απαιτούν μηχανοκίνητα ή μη μέσα
7. από πτήση σαν πιλότος ή μέρος πληρώματος οποιουδήποτε αεροσκάφους 
και από αεροπορικές πτήσεις γενικά, εκτός αν ο Ασφαλιζόμενος είναι επιβάτης 
νόμιμης εγκεκριμένης από τις επίσημες αρχές αεροπορικής εταιρίας, και από 
χρήση υποβρυχίων σκαφών.
8. Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις 
οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης. 
Στην περίπτωση αυτή, με αίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης η Εταιρία θα 
επιστρέψει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο της υπηρεσίας αυτής,

9.5  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VI
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Αν μετά την καταβολή αποζημίωσης για μόνιμη ολική /μερική ανικανότητα και 

πάντως μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία του ατυχήματος ο Ασφαλιζόμενος 
αποβιώσει, η Εταιρία θα καταβάλλει στους Νόμιμους Κληρονόμους του 
Ασφαλισμένου, τη διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης μόνιμης ολικής /μερικής 
ανικανότητας που κατέβαλε η Εταιρεία και του ποσού κάλυψης για απώλεια 
ζωής, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο.
Αν ο Ασφαλιζόμενος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το ατύχημα, αφού 
η Εταιρία έχει συμφωνήσει για την πληρωμή κάποιου ποσού αποζημίωσης, η 
απαίτηση του από την Εταιρία με βάση το Συμβόλαιο αυτό μεταβιβάζεται στους 
Νόμιμους Κληρονόμους του Ασφαλιζομένου.
Όλες οι αποζημιώσεις που προβλέπονται σ’ αυτή τη Σύµβαση καταβάλλονται 
άτοκα μέσα σ΄ ένα μήνα από τον καθορισμό του ύψους τους.
Οι αποζημιώσεις που προσφέρονται με βάση αυτή την Ασφαλιστική Σύµβαση 
καταβάλλονται στον Ασφαλισμένο (ή στους δικαιούχους κλπ) άσχετα με τα 
τυχόν καταβαλλόμενα ποσά λόγω συμμετοχής του σε οποιονδήποτε δημόσιο ή 
ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι ιατρικής φύσης εκτιμήσεις πάνω σ’ ένα ατύχημα καθορίζονται με κοινή 
απόφαση του γιατρού του Ασφαλισμένου και του γιατρού της Εταιρίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας οι δυο γιατροί γίνονται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο 
επιδιαιτητή. Αν δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή αυτός 
ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία.
Κάθε μέρος πληρώνει όλη την αμοιβή και τα έξοδα του διαιτητή-γιατρού που 
διορίζεται και το 50% της αμοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ /ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ανακοινώνει στην 
Εταιρία κάθε ατύχημα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που 
συνέβηκε. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος η ανακοίνωση πρέπει να γίνεται 
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή που παύει το κώλυμα και πάντως όχι 
αργότερα από ένα (01) μήνα από την ημερομηνία του ατυχήματος.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να προσκομίζει στην 
Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την στήριξη της 
απαίτησης του το γρηγορότερο δυνατόν και πάντως μέσα σε ένα (01) χρόνο από 
την ημερομηνία του ατυχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός Ελλάδας, τα 
επίσημα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από Ελληνική Προξενική 
Αρχή.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παρέχει την ευχέρεια 
στην Εταιρία από τη στιγμή που δημιουργείται κάποια αξίωση αποζημίωσης, 
να τον υποβάλλει σε ιατρικές εξετάσεις κατά την κρίση της.  Σε περίπτωση 
απώλειας ζωής η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει νεκροψία, εφόσον 
αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης /Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για τη 
μέσα σε 24 ώρες από το ατύχημα παροχή σ’ αυτόν της ιατρικής περίθαλψης που 
επιβάλλεται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επιδείνωση 
των σωματικών βλαβών από τη μη παροχή της περίθαλψης που επιβάλλεται 
ή από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση παροχής ιατρικής βοήθειας ή από 
διαγνώσεις, επεμβάσεις και θεραπείες που δεν υποδείχθηκαν ή και εκτελέστηκαν 
από αρμόδια ιατρική αρχή.

10.  ΤΜΗΜΑ VΙΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

10.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
Σε περίπτωση απώλειας λόγω ληστείας, διάρρηξης ή αρπαγής των κλειδιών του, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, ο Ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται 
για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την αντικατάσταση των κλειδιών 
(συμπεριλαμβανομένων των κλειδαριών).

10.2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Τμήμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής  Σύμβασης, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται 
κατωτέρω:
ΚΛΕΙΔΙΑ
Τα κλειδιά (και γενικώς οποιοδήποτε εργαλείο, συσκευή ή αντικείμενο που 
εξυπηρετεί το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του μηχανισμού μιας πόρτας) της 
επαγγελματικής στέγης του ασφαλιζόμενου, του οποίου ο αιτών στα πλαίσια του 
επαγγελματικού του βίου είναι κύριος ή μισθωτής.

10.3 ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
Το όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται στα Eυρώ € 200 για κάθε ασφαλιστική 
περίοδο.

10.4  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
Πέρα από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), επίσης δεν καλύπτονται:
1. Ζημιές που οφείλονται σε παρέμβαση του Κράτους ή οποιασδήποτε Αρχής.
2. Ζημιές που οφείλονται σε μυστηριώδη εξαφάνιση /απλή κλοπή.
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10.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ:
Προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ο Ασφαλιζόμενος θα πρέπει αμέσως 
μόλις διαπιστώσει την απώλεια των κλειδιών του (εκτός από τις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας) να υποβάλλει καταγγελία (μήνυση) στην Αστυνομική Αρχή εντός 
24 ωρών από την διαπίστωση της απώλειας. Στην καταγγελία θα πρέπει να 
περιγράφονται τα κλειδιά που απωλέσθησαν.

10.6  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VII
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ:
Προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ο Ασφαλιζόμενος θα πρέπει να 
διαπιστώσει την απώλεια των κλειδιών του (εκτός από τις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας) να υποβάλλει καταγγελία (μήνυση) στην Αστυνομική Αρχή εντός 
24 ωρών από την διαπίστωση της απώλειας. Στην καταγγελία θα πρέπει να 
περιγράφονται τα κλειδιά που απωλέσθηκαν. 

10.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VΙΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα 
οποία θα πρέπει ο Ασφαλιζόμενος να υποβάλλει στην Εταιρεία
1. επικυρωμένο αντίγραφο της αναφοράς και της καταγγελίας στην 

Αστυνομική Αρχή,
2. νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για 

αντικατάσταση των κλειδιών ή κλειδαριών.

11.  ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
11.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIΙΙ

Καλύπτεται η:
1. Απώλεια ή ζημία στα Χρήματα – όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 

Ειδικοί Ορισμοί του παρόντος Τμήματος – εξαιτίας της φυσικής καταστροφής 
ή παράνομης και υπαίτιας αφαίρεσης αυτών, που έλαβε χώρα μέσα στις 
εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε τραπεζικού οργανισμού 
ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου παρόμοιου χώρου ασφαλούς 
κατάθεσης.

2. Απώλεια μετρητών, κατόπιν παράνομης και υπαίτιας παραβίασης  ή 
εξαιτίας απόπειρας διενέργειας των ανωτέρω σε κλειδωμένα συρτάρια, 
φορητά κουτιά μετρητών ή ταμειακές μηχανές,  μέσα στις εγκαταστάσεις 
του Ασφαλισμένου ή κατόπιν παράνομης και υπαίτιας αφαίρεσης ή εξαιτίας 
απόπειρας αυτής σε κλειδωμένα συρτάρια, φορητά κουτιά μετρητών ή 
ταμειακές μηχανές από τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου. 

3. Καλύπτεται απώλεια ή ζημία στα Χρήματα – όπως αυτά ορίζονται στην 
παράγραφο Ειδικοί Ορισμοί του παρόντος  Τμήματος - εξαιτίας της 
φυσικής καταστροφής ή παράνομης και υπαίτιας αφαίρεσης τους, που 
έλαβε χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου, κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς τους, κατόπιν εντολής του Ασφαλισμένου ή νόμιμα 
προς τούτο εξουσιοδοτημένου από τον Ασφαλισμένο, από Υπάλληλο του 
Ασφαλισμένου ή από οποιαδήποτε εταιρεία προστασίας και μεταφοράς με 
θωρακισμένα οχήματα.

4. Καλύπτεται απώλεια οφειλόμενη στην «καλή τη πίστη» αποδοχή 
και /ή χρήση από τον Ασφαλισμένο και /ή τους Υπαλλήλους αυτού 
παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων εφ’ όσον η ως άνω αποδοχή και /ή 
χρήση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια και στα πλαίσια των φυσιολογικών και 
νόμιμων συναλλαγών και δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου.
Επίσης :

5. Ασφάλιση για σωματικές βλάβες /θάνατο, τραυματισμό σε στελέχη /
υπαλλήλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της 
επιχείρησης. Το ύψος της κάλυψης αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης και 
αφορά το σύνολο των αποζημιώσεων  /ιατρικών εξόδων σε κάθε ζημία και 
για την συνολική ετήσια διάρκεια του συμβολαίου.

11.2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Τμήμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίδεται 
κατωτέρω.

1. ΧΡΗΜΑΤΑ
Ελληνικά ή ξένα τραπεζογραμμάτια ή κέρματα, επιταγές (εκτός από 
εν λευκώ υπογεγραμμένες) μεταχρονολογημένες ή μη, ταχυδρομικές, 

δίγραμμες ή μη, έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ομόλογα, μετοχές 
ανώνυμες ή ονομαστικές, χαρτόσημα, ένσημα, συναλλαγματικές, 
ταξιδιωτικές επιταγές (travelers cheques) και οι λοιποί τίτλοι αξιών που 
ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης.

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
«Υπάλληλος»  νοείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (εκτός διευθυντού 
ή εκπροσώπου του Ασφαλισμένου, αν είναι εταιρεία), ενόσω βρίσκεται 
στη συνήθη και τακτική υπηρεσία του Ασφαλισμένου, συνδεόμενος με 
τον Ασφαλισμένο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη συνηθισμένη 
άσκηση της δραστηριότητας του Ασφαλισμένου και κατά τη διάρκεια 
ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τον οποίο ο Ασφαλιζόμενος 
αμείβει με μισθό, ημερομίσθιο ή προμήθειες και στον οποίο «υπάλληλο» 
ο Ασφαλιζόμενος δίνει κατευθύνσεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
του. Δεν νοείται «Υπάλληλος» οποιοσδήποτε μεσίτης, πράκτορας, 
παραγγελιοδόχος, προμηθευτής ή άλλος αντιπρόσωπος. Η έννοια 
της πρότασης «ενόσω βρίσκεται σε τακτική και συνήθη υπηρεσία του 
Ασφαλισμένου» θα περιλαμβάνει και τις πρώτες 30 ημέρες μετά την 
απόλυσή του.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
«Εγκαταστάσεις» νοούνται οι εσωτερικοί χώροι οποιουδήποτε κτιρίου 
χρησιμοποιεί ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να λειτουργεί σε αυτούς η 
επιχείρηση του και να διεξάγονται οι εργασίες του.
«Τραπεζικές Εγκαταστάσεις» εννοούνται οι εσωτερικοί χώροι οποιουδήποτε 
κτιρίου χρησιμοποιεί ο Τραπεζικός Οργανισμός προκειμένου να λειτουργεί 
σε αυτούς η επιχείρηση και να διεξάγονται οι εργασίες του.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
«Μεταφορές» νοείται ο Ασφαλιζόμενος ή συνεργάτης του Ασφαλισμένου 
ή οποιοσδήποτε Υπάλληλος ο οποίος είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από 
τον Ασφαλισμένο να έχει τη φροντίδα και την  επιτήρηση των Χρημάτων 
εκτός των εγκαταστάσεων.

5. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
 «Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου» νοείται

(1) η συνιστώσα κολάσιμη (κατά τον ποινικό κώδικα) αφαίρεση Χρημάτων 
μέσα από χρηματοκιβώτιο ή θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται μέσα στις 
εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου, η πόρτα του οποίου είναι εφοδιασμένη 
με κλειδαριά-συνδυασμό, όταν όλες οι πόρτες αυτών είναι κανονικά 
κλεισμένες και κλειδωμένες με όλες τις κλειδαριές και συνδυασμούς τους, 
με την προϋπόθεση ότι η παραβίαση θα έχει γίνει με χρήση βίας της οποίας 
υπάρχουν ορατά σημεία (από εργαλεία, εκρηκτικά, ηλεκτρισμό ή χημικά)  
πάνω στην εξωτερική επιφάνεια (α) όλων των προαναφερθεισών θυρών 
του χρηματοκιβωτίου /θησαυροφυλακίου, εφόσον η παραβίαση έγινε 
μέσω αυτών των θυρών ή (β) του πάνω ή κάτω μέρους ή των εξωτερικών 
τοιχωμάτων αυτών , εφόσον η παραβίαση δεν έγινε μέσω των θυρών,
(2) η παράνομη αφαίρεση ενός τέτοιου χρηματοκιβωτίου από το 
εσωτερικό των Εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου.

11.3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIΙΙ
Τα όρια ευθύνης της Εταιρείας βάση του παρόντος τμήματος, για κάθε ζημία και 
στο σύνολο της περιόδου ασφάλισης ορίζονται στο Περίγραμμα της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.

11.4  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIΙΙ
Πέρα  από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται  στους Γενικούς Όρους του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), επίσης δεν 
καλύπτονται ζημίες:
Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημία:
1. Που θα επέλθει σε Χρήματα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί σε επίσημα 

θεωρημένα από αρμόδια αρχή μητρώα, πινάκια, λογιστικές καταστάσεις ή 
οποιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα.

2. Που θα προέλθει από ελλείμματα οφειλόμενα σε λογιστικά λάθη και 
παραλείψεις ή που οφείλονται στην υποτίμηση της αξίας των χρημάτων ή 
στη χρήση πλαστών χρημάτων ή πλαστογραφημένων τίτλων ή αξιών.

3. Που διαπράττεται από τους εταίρους του Λήπτη της Ασφάλισης ή 
Ασφαλισμένου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ή τους διαχειριστές 
του εκτός εάν αυτοί ρητά αναφέρονται στην Ασφαλιστική Σύµβαση στα 
καλυπτόμενα πρόσωπα.

4. Που οφείλεται σε υπεξαίρεση ή δόλια και /ή εκούσια ενέργεια ή απιστία ή 
λάθος (σφάλμα υπολογισμού) του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου 
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ή / και των Υπαλλήλων του ή σε παραβίαση των όρων της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης.

5. Σε Χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου του οποίου το κλειδί ή ο συνδυασμός 
ασφαλείας είχε παραμείνει εντός των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια μη 
εργάσιμων ωρών.

6. Στα Χρήματα ενόσω αυτά ευρίσκονται υπό την εποπτεία ή μεταφέρονται 
από οποιαδήποτε εταιρεία παροχής προστασίας /μεταφοράς χρημάτων, 
εκτός αν αυτή η απώλεια ή ζημία υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης 
που ο Ασφαλιζόμενος θα εισπράξει σύμφωνα :
(1) με την Σύµβαση που σύναψε ο Ασφαλιζόμενος με την 
προαναφερθείσα εταιρεία παροχής προστασίας/ μεταφοράς χρημάτων
(2) με την Ασφαλιστική Σύµβαση που η προαναφερθείσα εταιρεία 
παροχής προστασίας / μεταφοράς χρημάτων έχει συνάψει προς όφελος 
αυτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, και
(3) με κάθε άλλη Ασφαλιστική κάλυψη και αποζημίωση που ισχύει 
υπό οποιαδήποτε μορφή, και έχει γίνει από ή προς όφελος αυτών που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της προαναφερθείσας εταιρείας παροχής 
προστασίας/ μεταφοράς χρημάτων.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση θα καλύψει μόνο το 
επιπλέον των παραπάνω υπό 1,2 και 3 ποσό 

7. Στα Χρήματα ενόσω αυτά ευρίσκονται υπό την εποπτεία ή μεταφέρονται 
από οποιαδήποτε εταιρεία παροχής προστασίας/ μεταφοράς χρημάτων, 
εκτός αν αυτή η απώλεια ή ζημία υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης 
που ο Ασφαλιζόμενος θα εισπράξει σύμφωνα: που θα προκληθεί από την 
χρησιμοποίηση πιστωτικών καρτών ή καρτών ανάληψης μετρητών (cash 
cards).

8. Σε χρήματα που βρίσκονται σε αφύλακτο όχημα.
9. Που οφείλεται σε ποινικό κολάσιμη πράξη ή λάθος (σφάλμα υπολογισμού) 

του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλισμένου ή / και των Υπαλλήλων του 
είτε αυτός ενεργεί μόνος είτε σε συνεργασία με άλλους ή σε καταφανή 
παραβίαση των όρων παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η εξαίρεση 
αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση της διάρρηξης του χρηματοκιβωτίου και 
της ληστείας ή / και της απόπειρας αυτών.

10. Απώλεια ή ζημία Χρημάτων που περιέχεται μέσα σε μηχανήματα 
διασκέδασης που λειτουργούν με μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα ή 
που λειτουργούν σαν μηχανήματα πώλησης, εκτός αν το χρηματικό ποσό 
που τοποθετείται μέσα στη συσκευή ή το μηχάνημα καταγράφεται από 
καταγραφικό όργανο συνεχούς λειτουργίας.

11. Σε χρηματοκιβώτιο ή σε θησαυροφυλάκιο, από φωτιά είτε η φωτιά αυτή 
προκλήθηκε είτε όχι από Ασφαλιστικό Κίνδυνο, είτε ο Ασφαλιστικός 
Κίνδυνος συντέλεσε σ’ αυτήν.

12. Που υπολογίζεται σε απογραφική εκτίμηση ή εκτίμηση κέρδους και ζημίας
13. Ζημία Χρημάτων που οφείλεται (1) στην προσφορά ή στην παράδοση 

Χρημάτων ή Χρεογράφων σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή αγορά, (2) 
σε λογιστικά ή αριθμητικά σφάλματα ή παραλήψεις ή (3) σε απώλεια 
εγγράφων, αρχείων και λογιστικών βιβλίων.

14. Τα ποσά της απαλλαγής που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.

11.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIΙΙ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
1. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας στα Χρήματα-σύμφωνα με το άρθρο 

11.3.1 & 11.3.4-, η αξία των οποίων μπορεί να ακυρωθεί, η ευθύνη της 
Εταιρείας περιορίζεται στις δαπάνες που απαιτούνται για την ακύρωση / 
επανεκτύπωση / επανέκδοση.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία τα Χρήματα που έχουν θεωρηθεί 
κατεστραμμένα ή μη ανακτήσιμα εμφανισθούν στην κατοχή τρίτων και 
εξοφληθούν στην αξία τους, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Λήπτη της 
Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο για την αξία των Χρημάτων που θα έχει 
καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που ανακτηθεί το σύνολο ή μέρος των απολεσθέντων 
Χρημάτων ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος θα έχει δικαίωμα 
στην αξία των επανακτηθέντων που υπερβαίνει το ποσό του Ασφαλίσματος 
που του καταβλήθηκε από την Εταιρεία. Το ποσό του Ασφαλίσματος που 
καταβλήθηκε θα αποδίδεται οπωσδήποτε στην Εταιρεία.

4. Το Ασφαλιστικό Ποσό / Όριο Ευθύνης για κάθε ζημιογόνο γεγονός δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην 
Ασφαλιστική Σύµβαση όριο.

11.6  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIΙΙ
Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης είναι:
1. Το χρηματοκιβώτιο να είναι κλειδωμένο με όλους τους τρόπους που 

προβλέπει ο κατασκευαστής (κλειδί, συνδυασμό) και τα κλειδιά να 
φυλάσσονται πάντοτε προσωπικά από τον Ασφαλισμένο ή από έναν 
υπεύθυνο Υπάλληλο αυτού. Επίσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 
Ασφαλιζόμενος να είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια του χρηματοκιβωτίου.

2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος να τηρεί λογιστικά βιβλία 
όπου θα εμφανίζονται τα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται εντός του 
χρηματοκιβωτίου. Τα βιβλία αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται σε διαφορετικό 
από το χρηματοκιβώτιο χώρο.

3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος να διενεργεί όλες τις 
διαδικασίες ελέγχου που έχει δηλώσει στην πρόταση ασφάλισης ή σε άλλο 
έγγραφό του, να συντηρεί όλα τα μέσα μεταφοράς που διαθέτει και να 
χρησιμοποιεί εκείνα που διασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή προστασία 
των μεταφερόμενων Χρημάτων.

4. Οι μεταφορείς να μην έχουν φυσικά ελαττώματα και να μην είναι ηλικίας 
μικρότερη των 21 ούτε μεγαλύτερης των 60 ετών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.

5. Οι μεταφορείς να διατηρούν τα μεταφερόμενα Χρήματα στην φυσική 
κατοχή τους σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.   


