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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ DYNAMIS HOME 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που 

δίνεται παρακάτω.  

1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το 

παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή 

τρίτου. 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.  

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ): Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο 

απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν 

Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της 

σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε 

για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.  

1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ): Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο 

δικαιούται το μερικό ή συνολικό ασφάλισμα όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.  

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: 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.  

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) που περιλαμβάνεται στο 

Ασφαλιστήριο, το οποίο επιφέρει στον Ασφαλισμένο ζημιά που καλύπτεται από το παρόν.  

1.6 ΖΗΜΙΑ: Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που επέρχεται λόγω επέλευσης 

(πραγματοποίησης) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του 

Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης γεγονότος και που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση, κατά την έκταση και 

γενικά, τους όρους αυτής. Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επέλευσης ασφαλιστικού 

κινδύνου.  

1.7 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 δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).  

1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 

Ασφάλισης.  

1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ • ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την 

παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού 

συμφέροντος.  

1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και 

συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.  

1.11 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 

ζημιά 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 ).  

1.12 ΚΕΡΑΥΝΟΣ: Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος.  
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1.13 ΕΚΡΗΞΗ: Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή 

ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμα τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των 

διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.  

1.14 ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ: Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας 

πυρκαγιάς ενός υλικού μέσω χημικής αντίδρασης των συστατικών του.  

1.15 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ: Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα 

σημαίνει πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα 

εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή 

ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση 

εναντίον ανταπεργήσαντα εργοδότη. 

1.16 ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Κακόβουλη ενέργεια σημαίνει ηθελημένη πράξη οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττεται 

είτε κατά την διάρκεια διατάραξης Δημόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε 

μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη 

Τρομοκρατίας. 

1.17 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρομοκρατία σημαίνει τη χρήση βίας σε άτομα για πολιτικούς λόγους, που σκοπό έχει τον εκφοβισμό 

του κοινού ή τον επηρεασμό της νόμιμης Αρχής, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 

πολέμου, εμφύλιου πολέμου, επανάστασης, πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.  

1.18 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Παράνομη Οργάνωση σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση η οποία εμπλέκεται ή ασχολείται 

με Τρομοκρατία, Αναρχικές δραστηριότητες ή αυτοαποκαλείται ως τέτοια.  

1.19 ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: Καταιγίδα ορίζεται η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή η οποία συνοδεύεται από αστραπές, βροντές, 

κεραυνούς, βροχή. 

1.20 ΘΥΕΛΛΑ: Θύελλα ορίζεται ο σφοδρός άνεμος με βροχή και υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 9 Μποφόρ και πάνω 

σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

1.21 ΠΛΗΜΜΥΡΑ: Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών 

υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων (κοίτης, λίμνης, 

ποταμού, δεξαμενής, διώρυγας ή φράγματος), την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημόσιου δικτύου παροχής ύδατος και 

την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή 

κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα.  

1.22 ΚΛΟΠΗ: Κλοπή σημαίνει την αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση με βίαια και 

δυναμικά μέσα) ή η συνέπεια και κατά την διάρκεια κλοπής (ή απόπειρας) ζημιά ή καταστροφή αυτών. Με την κλοπή 

εξομοιώνεται και η ληστεία, δηλαδή η με βία ή απειλή χρήσης βίας αφαίρεση ή καταστροφή των ασφαλισμένων 

πραγμάτων από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης. 

1.23 ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Σαν μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι 

οποίες μετά την διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλουν την ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν 

να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το 

παρόν αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή επικινδύνων ουσιών.  
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ(ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)  
Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν 

συνέπεια κάποιου γεγονότος, όπως:  

2.1 ΠΟΛΕΜΟΥ: Πολέμου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που μοιάζουν με πολεμικές 

(είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι), εμφύλιου πολέμου.  

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ: Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών 

ενεργειών (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και 

σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο), ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, κινήματος, αντίστασης 

εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικού νόμου ή 

κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την 

διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.  

2.3 ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ: Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή 

από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) 

της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε 

αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.  

2.4 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ: Από διαταγή της δημόσιας αρχής.  

2.5 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Από ζυμώσεις ή/και αυτανάφλεξη του ασφαλισμένου 
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αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή 

υποβλήθηκε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.  

2.6 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ: Σεισμού, πλημμύρας, θύελλας - καταιγίδας (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετη 

κάλυψη οπότε θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο) ηφαιστειακής 

έκρηξης ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα ή άλλης ατμοσφαιρικής ταραχής ή 

οποιασδήποτε συνέπειας των φαινομένων που αναφέρθηκαν, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πυρκαγιά.  

2.7 ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Στις περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο που ασφαλίστηκε με αυτό το 

Ασφαλιστήριο διάφορα εύφλεκτα υλικά όπως ενδεικτικά : βενζινέλαιο, οινόπνευμα, φιάλες υγραερίου, ανθρακασβέστιο, 

βενζίνη, γκαζολίνη, ή νάφθα ή άλλες ομοειδείς ύλες, σπίρτα κάθε είδους, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή 

άλλες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός κι αν ρητά έχει επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο, που σε αυτή την 

περίπτωση, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων 

του για την αποζημίωση, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν 

τον τρόπο αποθήκευσης των πιο πάνω ειδών.  

2.8 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:  

Από την παρούσα ασφάλιση αποκλείονται εντελώς: 

(α) Πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα πάσης φύσεως, αντικείμενα από χρυσό, ρολόγια, μετάλλια, αρχαία νομίσματα, 

χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, αντικείμενα ιστορικής ή συναισθηματικής αξίας, διάφορες συλλογές, δελτία τυχερών 

παιχνιδιών, λαχεία, σχέδια, πρωτότυπα και τύποι (καλούπια), μήτρες. 

(β) Οι εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.  

(γ) Τα αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, παραστατικά, πιστωτικοί τίτλοι, ομολογίες, ομόλογα, μετοχές, 

συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεόγραφα, τραπεζογραμμάτια, επιταγές και γενικά χαρτονομίσματα οποιουδήποτε 

κράτους, σε κυκλοφορία ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης 

γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσης, σκοπού, χρήσης κλπ.  

(δ) Έγγραφα οποιασδήποτε φύσης και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία κλπ.  

(ε) Δίσκοι, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), καλύπτονται μόνο ως προς 

την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής καθώς και της αξίας των 

περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών. 

(ζ) Απώλεια ή ζημία ασφαλιζόμενων αντικειμένων σε ανοιχτό χώρο στο ύπαιθρο σε υπόστεγα ή εντός άλλου χώρου που 

δεν καθορίζεται επακριβώς με ειδική μνεία στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.  

Στην ασφάλιση δεν συμπεριλαμβάνονται, αν δεν γίνει ειδική μνεία στο Ασφαλιστήριο και καταγραφούν σε αυτό σε ειδικά 

άρθρα και για ορισμένα ποσά, τα εξής αντικείμενα:  

(α) Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο (εκτός αν έχει ρητά 

συμφωνηθεί διαφορετικά).  

(β) Τα αντικείμενα που τα έχουν εμπιστευτεί στην φύλαξη κάποιου, για παρακαταθήκη, για πώληση με προμήθεια ή για 

συνεταιρικό λογαριασμό με άλλους, ή όσα πουλήθηκαν και δεν παραδόθηκαν ή, τέλος, όσα παρέμειναν για ενέχυρο 

έχοντας πληρωθεί μερικά ή ολικά.  

(γ) Τα αντικείμενα από πορσελάνη και ασήμι, εικονογραφίες, ιερές εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, ιχνογραφίες, αντίγραφα 

εικόνων, αντικείμενα γλυπτικής, σπάνια έργα τέχνης, αντίκες από ξύλο, χειροποίητοι τάπητες, μουσικά όργανα, 

ηλεκτρονικές συσκευές, στερεοφωνικά συγκροτήματα, φωτογραφικές μηχανές, γουναρικά, κυνηγητικά όπλα, εργαλεία 

κήπων, προσωπικά αντικείμενα, φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, αθλητικός εξοπλισμός για το πέραν των 600 Ευρώ 

υπερβάλλον της αξίας αυτών και συνολικά μέχρι το 20% της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου. Περισσότερα 

αντικείμενα που σύμφωνα με τον συνηθισμένο προορισμό τους αποτελούν ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο) θεωρούνται 

ένα κομμάτι.  

2.9 ΜΗΧΑΝΩΝ: Σε μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, κάθε φύσης εργαλεία ή 

οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κλπ.), από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα , 

θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη οπότε 

θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο), οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία 

αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και του κεραυνού). Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο 

για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα μηχανήματα και συσκευές, εργαλεία κλπ. ή για το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, 

δηλαδή για ότι έχει πραγματικά και άμεσα ζημιωθεί από το συμβάν και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή 

εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύχημα που 

προξενήθηκε στην ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργαλεία που προμνημονεύθηκαν.  

2.10 ΚΛΟΠΗΣ: Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλοπής (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα αναφέρεται 

στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο) των ασφαλισμένων αντικειμένων ακόμη και αν 

συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα απ' αυτή.  
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2.11 ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ: Από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, συστάδων δέντρων και θάμνων, λιβαδιών και 

βοσκοτόπων ή από την εκχέρσωση του εδάφους με φωτιά (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα 

αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο).  

2.12 ΕΚΡΗΞΗΣ / ΕΝΡΗΞΗΣ: Από έκρηξη μηχανήματος, συσκευής ή εγκατάστασης (εκτός φυσικά των οικιακών ή 

εξομοιωμένων με οικιακές) (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων 

και σύμφωνα με τον αναγραφόμενο ειδικό όρο).  

(α) Από έκρηξη (δηλαδή υπό πίεση).  

(β) Από έκρηξη σε θάλαμο καύσης μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).  

(γ) Από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες κ.λπ.) που λειτουργούν με αέρα ή αέριο υπό πίεση.  

Επίσης εξαιρείται η ζημιά στο ίδιο το μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

χρησιμοποιούνται για οικιακούς ή εξομοιωμένους με οικιακούς σκοπούς).  

2.13 ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ: Από αιφνιδιαστική καθίζηση και/ή κατολίσθηση του εδάφους (που 

μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και σύμφωνα με τον 

αναγραφόμενο ειδικό όρο) που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της 

Ασφάλισης αποδείξει ότι η καθίζηση και/ή κατολίσθηση επήλθαν σαν συνέπεια πυρκαγιάς ή άλλων ασφαλισμένων 

κινδύνων. Επιπλέον δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε υποχώρηση του εδάφους που φυσιολογικά 

δημιουργείται από το βάρος νέων κτισμάτων που οικοδομήθηκαν στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις μετά την έναρξη 

της παρούσης ασφάλισης, ή σε υποχώρηση ή μετακίνηση επιχωματώσεων ή τεχνητών εδαφών ή σε διάβρωση του 

εδάφους από θάλασσα ή ποταμό.  

2.14 ΜΟΛΥΝΣΗΣ: Από μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος 

κατόπιν φωτιάς ή/και άλλης αιτίας.  

2.15 ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κάθε ζημία που συμβαίνει στη διάρκεια ανώμαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων) όπως 

και κάθε ζημιά που προξενείται από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο  πάνω 

αναφερόμενα γεγονότα, θα θεωρείται πως είναι ζημιά που δεν καλύπτεται μ' αυτή την ασφάλιση, εκτός για όσο μέρος ο 

Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης θα μπορούσε να αποδείξει ότι τέτοια ζημιά συνέβη ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

των πιο πάνω συνθηκών, από κινδύνους που καλύπτονται μ' αυτό το Ασφαλιστήριο. 
3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
3.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ  

(1) Η Εταιρία ευθύνεται να αποκαταστήσει, κατά τους όρους της σύμβασης αυτής, τη ζημιά που προέρχεται από βλάβη ή 

καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων, εφόσον όμως αυτή είναι άμεση συνέπεια της επέλευσης ασφαλιστικού 

κινδύνου που συμφωνήθηκε με το παρόν Ασφαλιστήριο, επέφερε δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια, τη βλάβη 

ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων.  

(2) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν τυχόν αυτές είναι 

επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή:  

(α) Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά.  

(β) Για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του χώρου, που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ως και 

αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων κλπ. 

3.2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  

(1) Ασφαλισμένος, με την σύμβαση αυτή, είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλισμένου αντικειμένου. Αν αυτός είναι 

ιδιοκτήτης κατά ορισμένο ποσοστό εξ' αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό.  

(2) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αμέσως στην Εταιρία κάθε μεταβολή που επέρχεται 

στην κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ' όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.  

(3) Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός του ιδιοκτήτη, όπως πιο πάνω, (π.χ. υπέρ ενυπόθηκου ή 

ενεχυρούχου δανειστή ή υπέρ όποιου έχει έννομο συμφέρον ή κατόχου ή γενικά, υπέρ οποιουδήποτε έχει συγκεκριμένο 

ασφαλιστικό συμφέρον για την διατήρηση του αντικειμένου ή των αντικειμένων), ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ειδική 

προς τούτο συμφωνία και με τους όρους αυτής.  

3.3 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα αποκλειστικά, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, για 

τους ασφαλιστικούς κινδύνους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον και καθόσον ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της 

Ασφάλισης έχει ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση αυτών.  

3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 

(1) Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά τον χρόνο 

που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος.  

(2) Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου λαμβάνεται η τρέχουσα ή, αν 
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δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτού, κατά τον χρόνο που επήλθε η ζημιά και στον τόπο, όπου επήλθε αυτή. Καμία 

άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια.  

(3) Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την σύμφωνα με τα παραπάνω αξία, που είχε το 

αντικείμενο το οποίο υπέστη βλάβη ή καταστροφή αμέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, 

αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού αμέσως μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Το ασφάλισμα 

συνίσταται σε χρήμα, ο ασφαλιστής μπορεί όμως να προβεί σε φυσική αποκατάσταση εξ' ολοκλήρου ή μερικά.  

(4) Ειδικότερα, βάση υπολογισμού και καθορισμού του ασφαλίσματος αποτελεί:  

(α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσεως 

ή παλαιότητας μείωσης 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 Ασφαλισμένος ή 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, αφαιρούμενου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον τόπο της επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου.  

(δ) Για εμπορεύματα που κατείχε ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης προοριζόμενα για μεταπώληση κατ' 

επάγγελμα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, καθώς και για προϊόντα της φύσης, η 

δαπάνη για την απόκτηση όμοιων νέων εμπορευμάτων κλπ., εφαρμοζόμενων και στην προκειμένη περίπτωση των 

παραπάνω όρων και προϋποθέσεων στο στοιχείο (γ), ως προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από τον 

Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης.  

(ε) Τέλη (δημόσια βάρη κλπ.), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και γενικά κάθε δαπάνη, που, κατά νόμο, συνδέεται με την 

καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης και 

αφαιρούνται από το ασφάλισμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.  

(5) Σε περίπτωση κατά την οποίαν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας που βρίσκεται με βάση τα 

παραπάνω στο παρόν άρθρο (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και περιορίζεται) με βάση το λόγο 

(αναλογία) μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και ευρισκόμενης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας.  

(6) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρία ασφαλισμένα αντικείμενα 

(σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά), για να λάβει (και) την αξία αυτών σε χρήμα.  

(7) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση 

μόνον εφόσον και από την ημέρα κατά την οποία θα υποβάλει στην Εταιρία νόμιμα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν, 

είτε ότι δεν υφίσταται εκκρεμής κατηγορία εναντίον του ή των προσώπων της διάταξης της παρ. (3.4.9) για εμπρησμό 

σχετικό προς τα ασφαλισμένα αντικείμενα, είτε ότι υπήρξε μεν τέτοια κατηγορία η οποία όμως έπαψε να υπάρχει με 

τελεσίδικη απαλλαγή αυτού ή των προσώπων της διάταξης της παρ. (3.4.9).  

(8) Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα στον Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος, είτε από την 

ημέρα κατά την οποία επέρχεται συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς 

την έκταση (το ύψος, το ποσό) του ασφαλίσματος, είτε από την ημέρα που επιδίδεται στην Εταιρία οριστική απόφαση 

που εκδόθηκε ύστερα από τη διαιτητική πραγματογνωμοσύνη που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου (3.11) του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου.  

(9) Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσματος αν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται σε 

δόλο ή βαριά αμέλεια:  

α) του Ασφαλιζόμενου ή του Λήπτη της Ασφάλισης  

β) των προσώπων που συνοικούν μαζί τους  

γ) των νόμιμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους  

δ) των Τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί με σύμβαση η φύλαξη των ασφαλιζόμενων αντικειμένων  

και υπάρξει για την παραπάνω ενέργεια οποιαδήποτε καταδικαστική ποινή. Η Εταιρία δικαιούται μόνο τα δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα.  

(10) Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό που καταβλήθηκε σαν αποζημίωση στον 

Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος. Το ασφαλιστικό ποσό μπορεί να ανασυσταθεί μετά 

την αποκατάσταση του ζημιωθέντος αντικειμένου ή/και την καταβολή του ασφαλίσματος, κατόπιν εντολής του Λήπτη 

της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου προς την Εταιρία (εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα αναφέρεται 

ειδική συμφωνία ή/και σχετική κάλυψη στον Πίνακα καλύψεων) και αναλογικής καταβολής των σχετικών ασφαλίστρων 

από την ημερομηνία ισχύος της κατά τα παραπάνω ανασύστασης.  
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(11) Το ασφάλισμα ή ποσό αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών καλύψεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς, το ασφαλιστικό ποσό και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναγράφεται 

στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

(1) Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε 

στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης 

να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας.  

(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης, δεν έχουν 

περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, 

η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 

αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.  

(3) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη 

της δεν γίνει δεκτή.  

(4) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.5.1) από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η 

Εταιρία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (3.5.2) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν 

τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (3.5.2) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει 

αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που 

θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.  

(5) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.5.1) από δόλο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η 

Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της 

παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της 

υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται σε 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.  

(6) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. (3.5.2) 

(3.5.4) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της 

Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται 

στην διάταξη της παρ. (3.5.3). Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. (3.5.5), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 

Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση 

που κατά τις διατάξεις των παρ. (3.5.4) (3.5.5) περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής.  

3.6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

(1) Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση αρχίζει μόνο με 

την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, η οποία αποδεικνύεται:  

(α) με την καταβολή του ασφαλίστρου σε λογαριασμό που τηρεί ο ασφαλιστής σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα 

(καταθετήριο) 

(β) με την καταβολή του ασφαλίστρου σε συνεργάτη της εταιρίας στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης των 

ασφαλίστρων της εταιρίας, ο οποίος και εκδίδει στον ασφαλιζόμενο ή τον λήπτη της ασφάλισης απόδειξη είσπραξης της 

εταιρίας. 

(2) Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, δεν ξεκινά η σύμβαση ασφάλισης και κατά συνέπεια καμία ευθύνη δεν 

έχει η εταιρία. 

(3) Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που 

εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Εξαιρετικά θεωρείται ως απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων η απόδειξη κατάθεσης (καταθετήριο) σε λογαριασμό που 

τηρεί η εταιρία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα εφόσον αναφέρει την αιτιολογία κατάθεσης.  

(4) Ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα να παραλάβει το ασφαλιστήριο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

καταβολή του ασφαλίστρου. 

(5) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λυθεί νόμιμα πριν από την αρχικά συμφωνημένη διάρκεια αυτής, η Εταιρία δικαιούται 

των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.  

(6) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, 

γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον 

δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης. 

3.7 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

(1) Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής σύμβασης υπάρχει ήδη, άλλη μία ή περισσότερες ασφαλιστικές 

συμβάσεις που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης 

υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη 
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άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.  

(2) Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης και κατά την διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη 

ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της 

Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίνοντας κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια, η Εταιρία τότε, εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.  

(3) Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι το χρόνο 

καταγγελίας της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δήλωσης κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα 

(από δόλο του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (3.5.5) (3.5.6) του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου.  

(4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η 

Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική 

σύμβαση, ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες 

οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).  

(5) Εάν κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν μια ή/και περισσότερες ασφαλίσεις μεταφορών οι οποίες 

καλύπτουν τα κινητά που φέρονται σαν ασφαλισμένα με το παρόν ασφαλιστήριο ή που οι ασφαλίσεις αυτές μεταφορών 

θα τα κάλυπταν αν το παρόν ασφαλιστήριο δεν είχε γίνει, ο ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται, παρά μόνον για τις ζημιές 

που θα υπερβαίνουν το ποσό της αποζημίωσης που ο ασφαλιστής μεταφορών θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν 

δεν είχε συναφθεί το παρόν ασφαλιστήριο.  

3.8 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

(1) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή, 

οποιασδήποτε φύσης, περιεχομένου, έκτασης κλπ., που επέρχεται στο ασφαλισμένο αντικείμενο, ενδεικτικά δε, εκποίηση, 

ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική 

διαδοχή και, γενικά κάθε περίπτωση εξαιτίας της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του 

Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό 

ανάλογο καθεστώς.  

(2) Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή. Εταιρία και Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος 

δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό το 

οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών 

από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο. 

(3) Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης 

προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει 

ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό. Η 

Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος 

επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από το περιστατικό.  

3.9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ  

(1) Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 

σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα 

την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.  

(2) Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τη 

τροποποίηση της. Οι διατάξεις των παρ. (3.5.2), (3.5.3), (3.5.4), (3.5.5) και (3.5.6) του παρόντος Ασφαλιστηρίου 

εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.  

3.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ  

(1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της 

επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει την Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος 

υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις 

συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει η Εταιρία. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δεν μπορεί 

να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.  

(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή 

μείωση της ζημιάς και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας.  

(3) Η υπαίτια παράβαση από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου των υποχρεώσεων των διατάξεων των παρ. 

(3.10.1) και (3.10.2) παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 

3.11 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  

(1) Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και υπό 
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την προϋπόθεση ότι, η Εταιρία δεν αρνείται την κατ' αρχή ύπαρξη υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το 

ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητή 

(διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. Αν ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης 

της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία 

υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το δηλώνει εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε 

σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται με τη σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί 

διαιτητικά, δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με 

τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ' αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για 

καταβολή ασφαλίσματος.  

(2) Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνο διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, 

ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το άλλο μέρος, πρέπει να 

διορίσει τον δικό του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μήνα, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο 

μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μήνα παρέλθει άπρακτη, τότε, στην 

περαιτέρω διαδικασία, προχωρεί ο ήδη διορισμένος διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.  

(3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από 

κοινού, εγγράφως, έναν επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον 

επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέρους 

ή διαιτητή.  

(4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο 

διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που 

διορίσθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της κρίσης και απόφασης επί της διαφοράς, 

περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ' 

αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας προθεσμίας και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, 

επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ορισμένου διαιτητή 

ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα παραπάνω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή 

επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των παραπάνω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή τους.  

(5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον τηρήθηκαν όλα τα παραπάνω και συμπληρωματικά ο νόμος.  

3.12 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(1) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση λύνεται με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου που αναγράφεται στην πρώτη 

σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου σαν διάρκεια ασφάλισης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως παράταση αυτής 

και εφόσον έχουν καταβληθεί τα συμφωνηθέντα ασφάλιστρα της παράτασης αυτής. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα αποκλείεται. 

(2) Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, προ της λήξης της σύμβασης, είτε με 

έγγραφη καταγγελία εκάστου των μερών κατά τις διατάξεις των νόμων 2496/97 και 489Π6. Ο λήπτης της ασφάλισης 

δικαιούται να ζητήσει με έγγραφη αίτησή του την πρόωρη λύση της ασφάλισης με επιστολή που αποστέλλεται είτε με 

μορφή τηλεομοιοτυπίας, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία που αναγράφει η εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της  και στα 

κάθε είδους έντυπά της, χωρίς να απαιτείται άλλος ιδιαίτερος τύπος, αρκεί να επιβεβαιώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο 

την ταυτότητά του. 

(3) Η εταιρία μπορεί με επιστολή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου από τον 

λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Με τη δήλωση της καταγγελίας η οποία απευθύνεται στον λήπτη της 

ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή τους με τον όρο που παραβιάστηκε εντός 

τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Η επιστολή 

αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου που 

αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της 

ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην εταιρία. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται 

ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να τη παραλάβουν ή τη μη ανεύρεσή 

τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της. 

(4) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης 

της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα.  

(5) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον άλλο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως. Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει 

τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  

(6) Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, μετά από 

τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.  
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3.13 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως 

των Αθηνών  

3.14 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

(1) Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση 

περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.  

(2) 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 νόμιμων 

αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά 

ενήργησαν με δόλο.  

(3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος 

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται 

στην Εταιρία. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 

Εταιρίας.  

(4) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου 

κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε 

χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.  

(5) Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, μπορεί να 

συμφωνηθεί η απαλλαγή του ασφαλιστή στο μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων ματαιώθηκε η άσκηση του 

αναγωγικού δικαιώματος. 

3.15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του 

έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.  
4.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
4.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, με ποινή ακύρωσης του ασφαλιστήριου είναι υποχρεωμένος:  

(1) να απαγορεύει το κάπνισμα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, εκτός των ειδικά για αυτό το σκοπό 

διαμορφωμένων χώρων. Απαγορευτικές πινακίδες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε εμφανή σημεία σε όλους τους 

χώρους. 

(2) να τηρεί διαδικασία έκδοσης αδειών, από υπεύθυνο άτομο της επιχείρησής του, σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών 

ανοικτής φλόγας και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.  

(3) να μεριμνά για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και την καθημερινή απομάκρυνση υλικών που δεν εξυπηρετούν 

την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης ή αποτελούν υπολείμματα εργασιών, σε ειδικούς χώρους σε ικανοποιητική 

απόσταση από τον ασφαλιζόμενο χώρο. 

(4) να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες από τις αρχές διατάξεις ασφαλείας και νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης 

και να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας και άδεια λειτουργίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης εφόσον 

απαιτείται από το νόμο. 

4.2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  

Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση ζημιάς, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει όλη την αξία των έργων που έπαθαν βλάβη, 

αλλά μόνο την αξία των κατεστραμμένων τόμων ή τμημάτων των έργων, λαμβάνοντας σαν βάση την τιμή της σύνθεσης 

(σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε πια αυτή) του χαρτιού και του τραβήγματος των τόμων αυτών ή τμημάτων των 

έργων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει ποσό ανώτερο από την εμπορική αξία των 

τόμων ή τμημάτων έργων, κατά την ημέρα της ζημιάς, αφού αφαιρεθούν όλες οι εκπτώσεις και κέρδη. Τα χειρόγραφα 

και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση.  

4.3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ- ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης 

πυρκαγιάς λόγω χρησιμοποίησης συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγόνου- ασετιλίνης, κατά την εκτέλεση 

εργασιών, επισκευών ή κατασκευών στον ασφαλιζόμενο χώρο, εφόσον ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν 

έχει πάρει από την Εταιρία την ειδική άδεια για την εκτέλεση των εργασιών αυτών και δεν έχει εφαρμόσει κατά την 

εκτέλεση τους με ακρίβεια τα μέτρα που προβλέπονται στην έγγραφη άδεια.  

4.4. ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Σε περίπτωση που ασφαλίζεται η οικοδομή η οποία δεν έχει ακόμα αποπερατωθεί, συμφωνούνται ρητά τα παρακάτω:  

(1) Μόλις η οικοδομή αποπερατωθεί και προτού ακόμα να χρησιμοποιηθεί, ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης 

πρέπει να αναγγείλει γραπτά την αποπεράτωση στην Εταιρία.  
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(2) Όταν ενοικιασθούν ή χρησιμοποιηθούν τα διαμερίσματα της οικοδομής ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης, 

πρέπει να δηλώσει την χρήση τους στην Εταιρία και να καταβάλει την τυχόν διαφορά των ασφαλίστρων, αν προκύψει 

τέτοια διαφορά από την ημέρα της δήλωσης μέχρι τη λήξη της ασφάλισης.  

(3) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος της ασφαλισμένης οικοδομής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργοστάσιο, ο 

Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης πρέπει να κάνει την σχετική δήλωση στην Εταιρία πριν αρχίσει η λειτουργία, 

ακόμα και η δοκιμαστική του εργοστασίου.  

4.5 ΚΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Συμφωνείται ρητά ότι ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία την 

χρήση των κενών διαμερισμάτων της ασφαλισμένης οικοδομής, αμέσως μόλις ενοικιασθούν ή χρησιμοποιηθούν με 

οποιαδήποτε τρόπο και να πληρώσει τη διαφορά των ασφαλίστρων, δικαιωμάτων, φόρων και τελών, που πιθανόν 

προκύψει, από την ημέρα της δήλωσης μέχρι την λήξη της ασφάλισης.  

4.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η δια του παρόντος Ασφαλιστηρίου κάλυψη, ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι 

χώροι και όλα τα ανοίγματα των χώρων που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα προστατεύονται με τα μέτρα που 

αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο σύμφωνα με την δήλωση του Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλισης. Επίσης ο 

Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης είναι υποχρεωμένος με ποινή ακύρωσης του ασφαλιστήριου: 

(1) Να θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραμένει ακατοίκητος ή εκτός 

λειτουργίας, όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού.  

(2) Να επιθεωρεί και να συντηρεί τα συστήματα συναγερμού που έχει, καθώς και όλα τα προστατευτικά μέτρα που 

θέλουν συντήρηση, καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 

κατασκευαστή (οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης). 

(3) Να ειδοποιεί την Εταιρία άμεσα γραπτώς: 

(α)εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήματος συναγερμού που έχει με την Αστυνομία ή την Ιδιωτική Εταιρία φύλαξης 

και 

(β) σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συνθηκών του κινδύνου.  

4.7 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

Κάθε ζημιά από φυσικά φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται από τον παρόν Ασφαλιστήριο θα αποτελεί μια χωριστή 

απαίτηση αποζημίωσης, με την προϋπόθεση ότι εάν συμβούν περισσότερες από μία σεισμικές δονήσεις, πλημμύρες, 

καταιγίδες (συνοδευόμενες ή όχι από χιόνι, χαλάζι, βροχή), θύελλες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, έκρηξη ηφαιστείου, 

παλιρροιακό κύμα, σεισμικό κύμα κλπ. φυσικά φαινόμενα, εντός περιόδου εβδομήντα δύο συναπτών ωρών (72) στην 

ίδια περιοχή κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του ασφαλιστήριου, θα θεωρούνται ως μία ζημιά σύμφωνα με την διάταξη 

αυτή χωρίς αυτή η περίοδος να περιορίζεται από την ημερομηνία λήξης του παρόντος συμβολαίου. 

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  
Το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτει τον κίνδυνο Πυρκαγιάς και Κεραυνού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους 

Ασφαλιστηρίου Περιουσίας, Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες του Συμβολαίου, και επιπλέον κινδύνους και δαπάνες 

σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις των Γενικών Όρων, τις Ειδικές Συμφωνίες και τους 

παρακάτω Ειδικούς Όρους και με την ρητή προϋπόθεση ότι η οικοδομή που ασφαλίζεται και βρίσκονται τα 

ασφαλιζόμενα αντικείμενα έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με τους 

όρους αυτούς καλύπτεται το κτίριο ή το περιεχόμενο ή και τα δύο ανάλογα με το είδος της κάλυψης που αναγράφεται 

στον σχετικό Πίνακα Ασφάλισης του Συμβολαίου. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προέρχονται άμεσα από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, 

συστάδων δέντρων και θάμνων, λιβαδιών και βοσκοτόπων ή από την εκχέρσωση του εδάφους με φωτιά.  
  
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 
Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημιές κατόπιν έκρηξης από οποιαδήποτε αιτία, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά, 

εντός ή εκτός των ασφαλισμένων αντικειμένων, εξαιρουμένων όμως των εκρήξεων που οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες ή 

ραδιενεργά υλικά και εξαιρουμένων των ζημιών που έγιναν στο αντικείμενο που έχει εκραγεί. 
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ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προξενήθηκαν άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή άλλων 

αεροπορικών μέσων, καθώς και αντικειμένων που προέρχονται από αυτά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές που 

προξενήθηκαν από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της 

Ασφάλισης. 
  
ΚΑΠΝΟΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από άμεση επίδραση καπνού που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και 

αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλιζόμενων 

εγκαταστάσεων ή σε περιπτώσεις κατοικιών οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που οφείλονται σε ξαφνικό, 

ασυνήθιστο και λανθασμένο χειρισμό οποιουδήποτε θερμαντικού ή μαγειρικού σώματος, μόνο όταν αυτό το σώμα 

συνδέεται με καπνοδόχο, με σωλήνα καπνού ή εξαερισμού και ενώ βρίσκεται μέσα ή πάνω στα προαναφερθέντα, άλλα 

όχι ζημιές που προέρχονται από τζάκια. 
  
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων από οικοδομικά υλικά, 

εφόσον η αξία τους έχει συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο), που προξενήθηκαν άμεσα από την πρόσκρουση 

οποιουδήποτε τροχοφόρου οχήματος, υπό τον όρο ότι: α) αυτό δεν ανήκει ή δεν βρίσκεται στην κατοχή ή στον έλεγχο 

του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας του ή του προσωπικού του και β) το 

όχημα δεν εισήλθε εντός του ασφαλιζόμενου χώρου με τη συγκατάθεση του ασφαλιζόμενου. 
  
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ/Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που θα προκληθεί άμεσα από Σεισμό και/ή Πυρκαγιά συνεπεία 

Σεισμού και με την ρητή προϋπόθεση η οικοδομή που ασφαλίζεται και βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα να έχει 

αναγερθεί βάσει της σχετικής μελέτης της νόμιμης οικοδομικής άδειας. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

(1) Ζημιά που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσας ασφάλισης 

καταπονήσεις και/ή ζημιές στην ασφαλισμένη οικοδομή. 

(2) Ζημιά που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της 

ασφαλισμένης οικοδομής. 

(3) Ζημιά σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα οικοδομών που έχουν άδεια οικοδομής πριν το 1960 και που δεν έχουν κτισθεί 

βάσει του αντισεισμικού κανονισμού Οικοδομικών Έργων της Διεύθυνσης Οικισμού και με κάθε μεταγενέστερη σχετική 

διάταξη. 

(4) Απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να 

ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη οικοδομή και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και 

συντήρηση. Εφ’ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την 

πρόληψη της ζημιάς, εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε οποιαδήποτε ενεργοποίηση άλλης κάλυψης συνεπεία Σεισμού θα ισχύει η απαλλαγή 

της κάλυψης Σεισμού. 
  
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε διατάραξη της Δημόσιας Τάξης, στάσεις, 

απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και βανδαλισμούς είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από 

οργανωμένες ή μη ομάδες ατόμων, καθώς επίσης και από ενέργειες των Αρχών για την καταστολή, αποφυγή ή μείωση 

ζημιών από τις παραπάνω διαταράξεις. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Δεν θα καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που: 
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(1) είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας 

της κανονικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.  

(2) προκαλούνται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης επί των 

ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή. 

(3) προκαλούνται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης υπό του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης 

οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως 

ότι η Εταιρία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω (2) και (3) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της 

Ασφάλισης από ευθύνη για φυσική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από την στέρηση της 

κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης. 

(4) είναι επακόλουθες οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των 

υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σε αυτόν τον Ειδικό Όρο. 

(5) προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής. 

(6) οφείλονται σε Τρομοκρατικές ενέργειες όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση 

μπορεί να καλυφθεί επιπρόσθετα με την κάλυψη των Τρομοκρατικών Ενεργειών). 

(7) οφείλονται σε Κακόβουλες Ενέργειες τρίτων που διαπράττονται μεμονωμένα με σκοπό το βανδαλισμό ή τη 

δολιοφθορά όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση μπορεί να καλυφθεί 

επιπρόσθετα με την κάλυψη των Κακόβουλων Ενεργειών). 

(8) προκαλούνται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο) που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες 

μεμονωμένες ή μη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαπράττονται κακόβουλα από πρόσωπο ή πρόσωπα που 

ενεργούν για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη οργάνωση. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Δεν θα καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που: 

(1) είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας 

της κανονικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.  

(2) προκαλούνται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης επί των 

ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή. 

(3) προκαλούνται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης υπό του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης 

οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως 

ότι η Εταιρία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω (2) και (3) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της 

Ασφάλισης από ευθύνη για φυσική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από την στέρηση της 

κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης. 

(4) είναι επακόλουθες οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των 

υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σε αυτόν τον Ειδικό Όρο. 

(5) προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής. 

(6) οφείλονται σε Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές ή Διατάραξη Δημοσίας Τάξης, όπως οι κίνδυνοι αυτοί 

ορίζονται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση μπορεί να καλυφθεί επιπρόσθετα με την κάλυψη των Στάσεων, 

Απεργιών, Οχλαγωγιών & Πολιτικών Ταραχών). 

(7) οφείλονται σε Κακόβουλες Ενέργειες τρίτων που διαπράττονται μεμονωμένα με σκοπό το βανδαλισμό ή τη 

δολιοφθορά όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση μπορεί να καλυφθεί 

επιπρόσθετα με την κάλυψη των Κακόβουλων Ενεργειών.). 

(8) προκαλούνται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται.  

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα ή 

ενέργεια που διαπράττεται κακόβουλα από τρίτα προς τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης πρόσωπα (παρ.3.4.9 

των Γενικών Διατάξεων των Γενικών Όρων). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Δεν θα καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που: 

(1) είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας 

της κανονικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.  

(2) προκαλούνται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης επί των 

ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή.  

(3) προκαλούνται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης υπό του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης 

οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως 

ότι η Εταιρία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω (2) και (3) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της 

Ασφάλισης από ευθύνη για φυσική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από την στέρηση της 

κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης. 

(4) είναι επακόλουθες οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των 

υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σε αυτόν τον Ειδικό Όρο. 

(5) προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής. 

(6) οφείλονται σε Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές ή Διατάραξη Δημοσίας Τάξης, όπως οι κίνδυνοι αυτοί 

ορίζονται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση μπορεί να καλυφθεί επιπρόσθετα με την κάλυψη των Στάσεων, 

Απεργιών, Οχλαγωγιών & Πολιτικών Ταραχών). 

(7) οφείλονται σε Τρομοκρατικές ενέργειες όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στους Γενικούς Όρους (η παρούσα εξαίρεση 

μπορεί να καλυφθεί επιπρόσθετα με την κάλυψη των Τρομοκρατικών Ενεργειών). 

(8) προκαλούνται σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται.  

(9) προκαλούνται από συγγενείς του ασφαλισμένου μέχρι και β’ βαθμού συγγένειας ή από υπαλλήλους του ή γενικότερα 

από πρόσωπα που έχουν προστηθεί σε αυτόν ή συνοικούν μαζί του ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους του ή και από 

άτομα στα οποία έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων.  

(10) προξενήθηκαν από τρίτους στους οποίους είχε εκμισθωθεί ή παραχωρήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του 

ακινήτου. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΑ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προξενήθηκε άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα και 

βροχή και έμμεσα από πτώση δέντρων ή στύλων συνεπεία των παραπάνω κινδύνων. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

(1) Ζημιά από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. 

(2) Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής (ων) και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία 

αφέθηκαν ανοικτά. 

(3) Ζημιά αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, καθώς και ορόσημα, προσωρινά τοιχία 

διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες. 

(4) Ζημιά αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες-

συλλέκτες, εγκαταστάσεις κεραιών σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και 

στύλων). 

(5) Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής η επισκευής, εκτός εάν όλες οι εξωτερικές πόρτες, 

παράθυρα και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί. 

(6) Ζημιά από εκτροπή ή υπερχείλιση ποταμών, λιμνών, ή/ και ζημιά από θαλάσσια νερά με οποιοδήποτε τρόπο, 
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συμπεριλαμβανομένων των παλιρροϊκών κυμάτων είτε επακόλουθα σεισμού (tsunami) είτε όχι.  

(7) Ζημιά από υγρασία. 

(8) Ζημιά /Διαβροχή από νερά τα οποία προέρχονται άμεσα από βροχή και τα οποία εισέρχονται από την στέγη στο 

κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα εξαιτίας: 

- κακής κατασκευής ή προβληματικής μόνωσης της στέγης 

- διάρρηξης των κεραμιδιών ή ελλενίτ ή παντός υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στέγης 

- διάρρηξης ή υπερχείλισης των αυλακιών ή σωληνώσεων απορροής. 

(9) Ζημιά από παγετό, χιόνι και χαλάζι. 

(10) Ζημιά από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, διάρρηξη σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων γενικά 

ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού και αποχέτευσης. 

(11) Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς 

(sprinklers). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

(α) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να 

ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και 

συντήρηση. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την 

πρόληψη της ζημιάς εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ελάττωμα στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.  

(β) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να διατηρεί τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις 

οροφές και τα ανοίγματα του κτιρίου σε καλή κατάσταση. 

(γ) Τα ασφαλισμένα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ. πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 

δεκατριών (13) εκατοστών από το έδαφος. 

(δ) Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου εξαιτίας των παραπάνω, ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει 

εγγράφως την Εταιρία εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την διαπίστωση του συμβάντος και να παρέχει όλα τα 

σχετικά στοιχεία για τη ζημιά που πραγματοποιήθηκε. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΧΙΟΝΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ – ΧΑΛΑΖΙ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προξενήθηκε άμεσα από χιόνι, παγετό και χαλάζι.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

(1) Ζημιά προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτηρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεων. 

(2) Ζημιά από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής (ων) και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία 

αφέθηκαν ανοικτά. 

(3) Ζημιά αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, καθώς και ορόσημα, προσωρινά τοιχία 

διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες. 

(4) Ζημιά αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες-

συλλέκτες, εγκαταστάσεις κεραιών σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και 

στύλων). 

(5) Ζημιά σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής η επισκευής, εκτός εάν όλες οι εξωτερικές πόρτες, 

παράθυρα και άλλα ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί. 

(6) Ζημιά από υγρασία. 

(7) Ζημιά /Διαβροχή από νερά τα οποία προέρχονται άμεσα από βροχή και τα οποία εισέρχονται από την στέγη στο 

κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα εξαιτίας: 

- κακής κατασκευής ή προβληματικής μόνωσης της στέγης 

- διάρρηξης των κεραμιδιών ή ελλενίτ ή παντός υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στέγης 

- διάρρηξης ή υπερχείλισης των αυλακιών ή σωληνώσεων απορροής. 

(8) Ζημιά από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα και βροχή. 

(9) Ζημιά από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, διάρρηξη σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων γενικά 

ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού και αποχέτευσης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

(α) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να 

ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και 

συντήρηση. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την 
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πρόληψη της ζημιάς εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ελάττωμα στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία. 

(β) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να διατηρεί τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις 

οροφές και τα ανοίγματα του κτιρίου σε καλή κατάσταση. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προξενήθηκε άμεσα από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών 

ύδατος, σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων γενικά ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού και σε περίπτωση 

κατοικίας και αποχέτευσης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

(1) Ζημιά σε ασφαλισμένη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο υπερβαίνουσα τις 

τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες. 

(2) Ζημιά/Διαβροχή από νερά τα οποία προέρχονται άμεσα από βροχή, χαλάζι, τήξη χιονιού ή παγετού και τα οποία 

εισέρχονται από την στέγη στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα εξαιτίας διάρρηξης ή 

υπερχείλισης των αυλακιών και σωληνώσεων απορροής. 

(3) Δεν καλύπτονται δαπάνες για τον εντοπισμό, αντικατάσταση και επισκευή, ούτε ζημιές από διαρροή των 

σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή/και κεντρικής θέρμανσης, ή/και του δικτύου αποχέτευσης εξαιτίας 

πολύχρονης χρήσης και οπωσδήποτε δεν καλύπτονται ζημιές οφειλόμενες σε σωληνώσεις ηλικίας πάνω από 25 ετών, 

εκτός αν έχει γίνει αντικατάστασή τους. 

(4) Ζημιά που οφείλεται σε αναστροφή ή υπερχείλιση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης για τις κατοικίες ή γενικά ζημιές 

από αποχέτευση για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

(5) Ζημιά από υγρασία. 

(6) Ζημιά από παγετό, χιόνι, χαλάζι. 

(7) Ζημιά από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα και βροχή. 

(8) Ζημιά από ύδατα τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς 

(sprinklers). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

(α) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να 

ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και 

συντήρηση. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την 

πρόληψη της ζημιάς εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ελάττωμα στην ασφαλισμένη ιδιοκτησία.  

(β) Ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να διατηρεί τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις 

οροφές και τα ανοίγματα του κτιρίου σε καλή κατάσταση. 

(γ) Τα ασφαλισμένα εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ. πρέπει να τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 

δεκατριών (13) εκατοστών από το έδαφος. 

(δ) Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου εξαιτίας των παραπάνω, ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει 

εγγράφως την Εταιρία εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την διαπίστωση του συμβάντος και να παρέχει όλα τα 

σχετικά στοιχεία για τη ζημιά που πραγματοποιήθηκε. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
Καλύπτονται οι δαπάνες που θα δημιουργηθούν από τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 

μέσα στον ασφαλισμένο χώρο και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αποφυγή ή μείωση της ζημιάς των 

ασφαλιζόμενων αντικειμένων, μετά την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους καλυπτόμενους κίνδυνους.  

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΚΛΟΠΗ 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Με τον πιο κάτω Ειδικό Όρο, που ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά με όποιους από τους Γενικούς και Ειδικούς 
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όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου δεν τροποποιούνται (ο ειδικός όρος κλοπής δεν επιφέρει ουδεμία τροποποίηση 

στην υπ. αρ. 2.8 παράγραφο των Γενικών όρων περί μη ασφαλίσιμων αντικειμένων) καλύπτεται επίσης και ο κίνδυνος 

κλοπής των αντικειμένων που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί 

το αντίστοιχο ασφάλιστρο. 

(1) Ασφαλιστική περίπτωση, για την οποία ισχύει το παρόν παράρτημα υπάρχει όταν: 

α) Η κλοπή έγινε μετά την διάρρηξη του χώρου όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, ή μετά από αναρρίχηση, 

με την προϋπόθεση ότι στην συνέχεια ακολούθησε διάρρηξη στον ασφαλιζόμενο χώρο ή μετά από αποδεδειγμένη 

ληστεία. Ο όρος κλοπή με διάρρηξη σημαίνει την με βίαια και δυναμικά μέσα είσοδο του ή των διαρρηκτών στον 

ασφαλιζόμενο χώρο και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου. 

β) Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, κατά την στιγμή της κλοπής, βρίσκονται μέσα στον κλειστό στεγασμένο χώρο, που 

περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που θα ονομάζεται στη συνέχεια "το κτίριο", του οποίου οι 

πόρτες, τα παράθυρα, οι φωταγωγοί και τα υπόλοιπα ανοίγματα ήταν κλεισμένα και ασφαλισμένα κατά τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο. 

(2) Συμφωνείται ότι το δικαίωμα του ασφαλιζόμενου για είσπραξη αποζημιώσεως δεν ενεργοποιείται πριν την 

ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών και της εκτίμησης του ύψους της πραγματοποιθείσας ζημιάς ή απώλειας και 

πάντως όχι πριν την παρέλευση (60) εξήντα συναπτών ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας του συμβάντος στην 

Αστυνομική αρχή. 

(3) Δεν καλύπτεται με το παρόν ζημιά από κλοπή: 

α) Αν δεν ειδοποιήθηκε η αρμόδια Αστυνομική Αρχή μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση της κλοπής 

και αν δεν δηλώθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρία μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε αυτή, έστω και αν η κλοπή έγινε με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στη παράγραφο 1 (α). 

β) Στην οποία ενέχεται άμεσα ή έμμεσα ως αυτουργός ή συνεργός οποιοσδήποτε συγκάτοικος, μέλος της οικογένειας ή 

υπάλληλος του ασφαλισμένου ή κάθε άλλο πρόσωπο, που εισήλθε στο κτίριο με την συγκατάθεση οποιουδήποτε από 

τους προαναφερθέντες και με την ευκαιρία της εισόδου του έκανε την κλοπή. 

γ) Που έγινε όσο καιρό το κτίριο βρισκόταν στην κατοχή τρίτου, επειδή εκμισθώθηκε ή παραχωρήθηκε με οποιοδήποτε 

τρόπο η χρήση του. 

δ) Σε αντικείμενα ασφαλισμένα ειδικότερα με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο. 

ε) Σε αντικείμενα σε ανοικτό χώρο στο ύπαιθρο, σε υπόστεγο, σε αυλές, σε εισόδους κτιρίων, σε κήπους, γκαράζ ή εντός 

άλλου χώρου που δεν αναφέρεται με σαφήνεια στο ασφαλιστήριο. 

στ) Εφόσον ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα παραμένει κατά τη διάρκεια ασφάλισης 

ακατοίκητος ή εκτός λειτουργίας για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν στο 

ασφαλιστήριο συμφωνήθηκε γραπτώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

ζ) Από χρηματοκιβώτιο το κλειδί του οποίου βρισκόταν μέσα στο χώρο. 

η) Με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε, ή με χρήση αντικλειδιού. 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα περιλαμβάνονται και ειδικά 

κατονομαζόμενα με τις αξίες τους και προκύψει υπασφάλιση στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, τότε ο αναλογικός 

όρος συνασφάλισης θα υπολογίζεται και επί των κατονομαζόμενων αντικειμένων, ανεξαρτήτως αν οι αξίες αυτών 

παρουσιάζουν ή όχι αυτοτελώς υπασφάλιση. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από τον παρόντα 

Ειδικό όρο: 

(α) Να παίρνει σε όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής του κάλυψης τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα φύλαξης 

των ασφαλισμένων αντικειμένων σαν να μην ήταν ασφαλισμένος και να τηρεί όλες τις Αστυνομικές Διατάξεις ή οδηγίες 

που ισχύουν για την φύλαξη τους, όπως επισημαίνεται και στους Γενικούς Όρους. 

(β) Να δώσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην Εταιρία έγγραφη ειδοποίηση στην οποία θα εκθέτει τις συνθήκες 

της απώλειας ή ζημιάς & ταυτόχρονα να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ανάκτηση των απολεσθέντων 

πραγμάτων. 

(γ) Το αργότερο μέσα σε δέκα (10) συναπτές ημέρες από την αποδεδειγμένη διαπίστωση της κλοπής, να παραδώσει στην 

Αστυνομία και στην Εταιρία λεπτομερή κατάσταση των αντικειμένων που κλάπηκαν ή καταστράφηκαν. Επίσης όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τις πληροφορίες & τις αποδείξεις που ευλόγως μπορεί να ζητηθούν. 

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλιζόμενος ανακτήσει το σύνολο ή μέρος των κλαπέντων αντικειμένων, 

υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία και να αποδώσει το αργότερο σε ένα μήνα, αφ’ ότου περιήλθαν σε 

αυτόν τα κλαπέντα αντικείμενα, το ποσό που αναλογεί στην αποζημίωση που καταβλήθηκε. 
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(ε) Να θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραμένει ακατοίκητος ή εκτός 

λειτουργίας, όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού. 

(στ) Να επιθεωρεί και να συντηρεί τα συστήματα συναγερμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης σύμφωνα με τις οδηγίες 

και προδιαγραφές του κατασκευαστή (οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης).  

(ζ) Να ειδοποιεί την Εταιρία άμεσα γραπτώς: α)εφ’ όσον διακοπεί η σύνδεση του συστήματος συναγερμού με την 

αστυνομία ή την ιδιωτική εταιρία φύλαξης και β)σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συνθηκών του κινδύνου.  

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

Το ποσοστό της απαλλαγής που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων υπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. 
  
ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα τις οποίες τυχόν θα προκαλέσει ο/οι διαρρήκτες στην προσπάθειά 

τους να διαρρήξουν το κτίριο και να εισέλθουν σε αυτό καθώς και τις ζημιές που θα προκαλέσουν αφού εισέλθουν στο 

χώρο που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.  

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 
Καλύπτονται οι ζημιές σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από 

εστία πυρκαγιάς που δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπέρβαση ταχύτητας, 

υπέρταση υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, κακή 

λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφαλείας που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του 

άμεσου κεραυνού. Το ασφαλιστικό ποσό είναι ίσο με την αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ασφαλιστικού 

κινδύνου και τη συνολική αξία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων της μηχανής ή συσκευής όταν είναι σαφής ο 

σχετικός διαχωρισμός. Εάν ο διαχωρισμός δεν είναι σαφής τότε το ασφαλιστικό ποσό είναι ίσο με την συνολική αξία της 

μηχανής ή συσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 
Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημιές από την τυχαία ή την οφειλόμενη σε υπαιτιότητα τρίτων θραύση των κρυστάλλων 

ή των υαλοπινάκων (όχι και των πλαισίων τους), σταθερών ή κινούμενων πάνω σε οδηγούς, τοποθετημένων σε πόρτες, 

παράθυρα, φεγγίτες, βιτρίνες, τζαμαρίες, εδώλια ή ράφια, διακοσμήσεις και επιγραφές συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων τοποθέτησης τους. Τα ραγίσματα και οι γραμμώσεις δεν αποζημιώνονται καθώς και οι ζημιές σε γράμματα και 

παραστάσεις που δεν προήλθαν άμεσα από τη θραύση των ασφαλισμένων υαλοπινάκων. Εξαιρούνται επίσης οι ζημιές 

(εκτός εάν καλύπτονται σε άλλη παράγραφο του ασφαλιστηρίου) που οφείλονται σε: σεισμό, προσχώσεις, παλιρροιακό 

κύμα, εκπομπές θερμότητας, ελαττωματική τοποθέτηση ή λάθος σχεδιασμό, κατάρρευση κτισμάτων ή αποκόλληση 

μερών τους, ανακαινίσεις χώρων, εργασίες πάνω σε υαλοπίνακες ή στα στηρίγματα, στις βάσεις και τα πλαίσια τους, 

εργασίες μεταφοράς, μετατόπισης ή μετακίνησης των υαλοπινάκων και των κινητών ή σταθερών μερών πάνω στα 

οποία είναι τοποθετημένοι. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 
Καλύπτεται η δαπάνη που θα δημιουργηθεί λόγω αποκομιδής ερειπίων και συντριμμάτων των ασφαλισμένων 

αντικειμένων που ζημιώθηκαν ή καταστράφηκαν μετά την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους καλυπτόμενους 

κίνδυνους. Εξαιρούνται τα έξοδα αποκομιδής ερειπίων και συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός του οικοπέδου που 
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βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, το έξοδα που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας τρίτων και τα έξοδα 

αποκατάστασης ζημιών από μόλυνση των ασφαλισμένων αντικειμένων ή/και την μετάδοση της μόλυνσης σε αντικείμενα 

τρίτων. Η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων 

πραγματοποίησης της. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ) 
Καλύπτεται η απώλεια σε μισθώματα που θα προκύψει μετά την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους 

καλυπτόμενους κίνδυνους. Η αποζημίωση θα υπολογισθεί βάσει του ετήσιου δηλωμένου στην εφορία μισθώματος 

τεκμαρτού ή πραγματικού του ζημιωμένου κτιρίου ή τμήματος του κτιρίου, σε συνάρτηση με το απαιτούμενο - κατόπιν 

πραγματογνωμοσύνης - χρονικό διάστημα επισκευής ή ανοικοδόμησης του κτιρίου αυτού. Η αποζημίωση αυτή δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί λόγω μη ενοικίασης μετά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.  

Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι αν κάποιος Νόμος, Διάταγμα ή Κανονισμός, προερχόμενος από Δημοτική 

Αρχή ή άλλη Αρχή και κανονίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση και ανοικοδόμηση, εμποδίζει με οποιονδήποτε 

τρόπο την επισκευή ή την ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή επιβράδυνση των εργασιών επισκευής, η Εταιρεία 

δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση για αυτήν την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή. 
  
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής στέγασης και/ή αποθήκευσης των ασφαλισμένων αντικειμένων στα οποία θα 

υποβληθεί ο ασφαλισμένος μετά την επέλευση ενός ή περισσότερων καλυπτόμενων κινδύνων. Εάν για οποιοδήποτε 

λόγο καθυστερήσει η επισκευή του κτιρίου και τα έξοδα της προσωρινής στέγασης υπερβούν το όριο του καλυπτόμενου 

κεφαλαίου, τότε η επιπλέον επιβάρυνση είναι σε βάρος του ασφαλισμένου, ενώ η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ή 

υποχρέωση περαιτέρω αποζημίωσης. Κατά την διάρκεια της προσωρινής στέγασης, αναστέλλεται η ισχύς του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων 

πραγματοποίησης των εξόδων αυτών. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους μέχρι του ασφαλισμένου ποσού Αστικής Ευθύνης για υλικές και μόνο ζημιές που θα 

προκληθούν σε αυτούς συνεπεία πυρκαγιάς στον ασφαλισμένο χώρο για την οποία ευθύνεται ο ασφαλισμένος ως 

κύριος νομέας, ή από οποιαδήποτε αιτία κάτοχος ή/και χρήστης των ασφαλισμένων χώρων που στεγάζεται η 

επιχείρηση ή κατοικία του. 

Στο ασφαλιζόμενο ποσό περιλαμβάνονται 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, τόκοι, 

δικαστικά έξοδα ή εξώδικες δαπάνες πάσης φύσεως κλπ. 

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης παρέχεται έναντι τρίτων. Σαν τρίτοι δεν θεωρούνται οι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού και 

τα πρόσωπα που συγκατοικούν, ελέγχονται, εποπτεύονται ή έχουν σχέση πρόστησης με τον συμβαλλόμενο. Επίσης δεν 

καλύπτονται ζημιές πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές και τις σχετικές κατά του ασφαλιζόμενου απαιτήσεις που, κατά οποιοδήποτε 

τρόπο και έκταση, προέρχονται, στηρίζονται ή πηγάζουν: 

(1) Από συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο ασφαλιζόμενος. 

(2) Από ενέργειες ή παραλείψεις του ασφαλισμένου ή των υπό αυτού προστηθέντων προσώπων, εάν και καθόσον αυτές 

έγιναν από δόλο (έστω και ενδεχόμενο δόλο) ή από βαριά αμέλεια ή οποιουδήποτε από τους προστηθέντες. 

(3) Από διαφυγόν κέρδος (αποθετική ή αρνητική ζημιά) οποιασδήποτε φύσης. 

(4) Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης, που συνέβησαν ή υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά λόγω της φύσης τους) στον ασφαλιζόμενο. 

(5) Από οποιαδήποτε μόλυνση τρίτων ή προσβολή κτιρίων ή άλλων κατασκευών ή του νερού του εδάφους ή της 
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ατμόσφαιρας που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από την μόλυνση ή προσβολή. Επίσης δεν καλύπτεται το κόστος 

καθαρισμού ή απομάκρυνσης αυτών των μολυσματικών ουσιών. 

(6) Ζημιές σε αντικείμενα των πελατών της ασφαλιζόμενης. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών και οι αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την εκπόνηση σχεδίων, μελέτης 

και την επίβλεψη των εργασιών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση ζημιάς που θα προκληθεί μετά την επέλευση 

ενός ή περισσότερων από τους καλυπτόμενους κινδύνους. 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (όριο)  που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων αποτελεί το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' 

έτος. 
  
ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10% 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη στιγμή επέλευσης οποιασδήποτε ζημιάς, πως οι αξίες των ασφαλισμένων 

αντικειμένων, είτε σαν καινούργια (αν ισχύει κάλυψη σε αξία αντικατάστασης) είτε μετά τη μείωση λόγω χρήσης ή 

παλαιότητας της πραγματικής τους αξίας (αν δεν ισχύει κάλυψη σε αξία αντικατάστασης), είναι συνολικά μεγαλύτερες 

μέχρι ποσοστού 10% του ασφαλισμένου ποσού, δεν θα εφαρμόζεται ο όρος της υπασφάλισης μόνο στην περίπτωση που 

αυτό οφείλεται σε αύξηση των τιμών από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι τη μέρα επέλευσης της ζημιάς. Σε περίπτωση 

που οι αξίες των ασφαλισμένων αντικειμένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι συνολικά μεγαλύτερες σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10% του ασφαλισμένου ποσού, τότε θα έχει πλήρη εφαρμογή ο όρος της υπασφάλισης. 
  
ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

Αν τα ασφαλισμένα με τον όρο αντικατάστασης αντικείμενα καταστραφούν ή υποστούν βλάβη από κίνδυνο που 

καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί, θα υπολογισθεί με βάση την δαπάνη 

αντικατάστασης των αντικειμένων κατά την στιγμή της ζημιάς, σαν να είναι καινούργια. 

(α) Σε περίπτωση ζημιάς που επιδέχεται επισκευή, υπολογίζεται το συνολικό ποσό των εξόδων επισκευής με καινούργια 

υλικά κατά την στιγμή του ατυχήματος χωρίς οποιαδήποτε μείωση και όχι το κόστος αντικατάστασης ή ανακατασκευής.  

(β) Σε περίπτωση ζημιάς που δεν επιδέχεται επισκευή, υπολογίζεται η αξία αντικατάστασης με καινούργια των 

Ασφαλισμένων αντικειμένων που έπαθαν ζημιά κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Εάν το αντικείμενο που καταστράφηκε 

δεν είναι δυνατό στην πράξη να αντικατασταθεί με άλλο πανομοιότυπο με αυτό, ως αξία αντικατάστασης για τον 

υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία ενός παρεμφερούς κατά το δυνατόν αντικειμένου, της ίδιας απόδοσης 

και η αξία αυτή μειώνεται κατά το ποσό της αγοραστικής αξίας των υπολειμμάτων των αντικειμένων που 

αντικαταστάθηκαν, κατά την στιγμή του ατυχήματος. 

(γ) Όσον αφορά το περιεχόμενο, σε περίπτωση, που το αντικείμενο που έπαθε ζημία, αποτελεί τμήμα/ κομμάτι πλήρους 

σειράς ή ζεύγους αντικειμένων, η αποζημίωση που οφείλεται από την Εταιρία, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο μέχρι 

την αξία επισκευής ή αντικατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος/ κομματιού, ακόμα και αν αυτό δεν είχε αποτιμηθεί 

χωριστά. Αποκλείεται κάθε απαίτηση για μείωση της αξίας της σειράς ή του ζεύγους στο οποίο άνηκε το τμήμα/ κομμάτι 

που έπαθε την ζημιά, λόγω της επισκευής του ή μείωσης του αριθμού των τεμαχίων από τα οποία αποτελείται κάθε 

σειρά ή ζεύγος. 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις επισκευής ή αντικατάστασης 

αντικειμένων λόγω καλυπτόμενης ζημιάς το τελικό ποσό της καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική αξία 

τους αυξανόμενη κατά το 25% της αξίας τους σαν καινούργια. 

Η ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης δεν ισχύει για αντικείμενα πρακτικά άχρηστα, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω  

χρησιμοποίησης για την ίδια εργασία νέων τεχνολογικών μεθόδων, ενώ δεν καλύπτει το κόστος μιας ειδικής 

ανακατασκευής αυτών. Επίσης δεν ισχύει η ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης σε περιπτώσεις κατοικιών για τα 

ενδύματα, υποδήματα και τον οικιακό ρουχισμό και στις υπόλοιπες περιπτώσεις για ηλεκτρικούς κινητήρες, μηχανές, 

μετασχηματιστές, ηλεκτρικές συσκευές κάθε είδους όπως και ηλεκτρικές διακλαδώσεις και των εξαρτημάτων τους . Σε 

κάθε περίπτωση δεν ισχύει η ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης για ασφαλιζόμενα αντικείμενα / οικοδομές ηλικίας άνω 

των 25 ετών. 
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Αν από τις εκτιμήσεις που έγιναν προκύψει ότι οι αξίες αντικατάστασης, των αντικειμένων κατά τη στιγμή του 

ατυχήματος, αφαιρούμενου ενός ποσού για τη φυσική φθορά και υποτίμηση των αντικειμένων που δεν ασφαλίζονται σε 

αξία αντικατάστασης είναι μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί 

υπασφάλισης του άρθρου 17 του Νόμου 2496/97. 
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