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Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Κατοικίας
Το παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από γενικούς και ειδικούς όρους που προσαρτώνται σε αυτό. Αποδεικνύει ασφαλιστική
σύµβαση που καταρτίστηκε σύµφωνα µε την πρόταση του λήπτη της ασφάλισης.
Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και των γενικών και ειδικών όρων τεκµαίρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης αποδέχεται
ανεπιφύλακτα το ασφαλιστήριο, τους γενικούς, ειδικούς όρους και ειδικές συµφωνίες, καθώς και την υποχρέωσή του για
καταβολή των ασφαλίστρων.
Το ασφαλιστήριο περιλαµβάνει:
Τα στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου, τη διάρκεια ασφάλισης και το λογαριασµό ασφαλίστρων
Την περιγραφή των ασφαλισµένων αντικειµένων
Τον πίνακα καλύψεων – ασφαλισµένων κεφαλαίων – απαλλαγών
Τις τυχόν ειδικές πρόσθετες συµφωνίες – παρεκκλίσεις
Τα υποδείγµατα δηλώσεων εναντίωσης
Τους Όρους του ασφαλιστηρίου που αποτελούνται από τους:
- Γενικούς Όρους που περιλαµβάνουν ορισµούς, γενικές εξαιρέσεις (δηλαδή τις εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες
τις καλύψεις) και γενικές συµφωνίες (δηλαδή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του λήπτη της ασφάλισης ή του
ασφαλισµένου και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της Εταιρείας)
- Ειδικούς Όρους των καλύψεων που περιλαµβάνουν την περιγραφή των κινδύνων που καλύπτονται και των εξαιρέσεων
τους.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απάλειψη όρου που έχει γίνει δεκτή από την Εταιρεία, αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη
πρόσθετη πράξη.
Με την προϋπόθεση της καταβολής από το λήπτη της ασφάλισης των ασφαλίστρων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο
αυτό και µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτό, η Εταιρεία θα αποζηµιώσει τον ασφαλισµένο σύµφωνα πάντα µε τους γενικούς,
ειδικούς όρους και ειδικές συµφωνίες του ασφαλιστηρίου:
Α. Για τις υλικές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο αυτό, εφόσον προκαλούνται
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης από καλυπτόµενο κίνδυνο,
Β. Για τις µη υλικές ζηµιές (από διακοπή εργασιών) που τυχόν καθορίζονται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχει παρασχεθεί
τέτοια κάλυψη και προέρχονται από καλυπτόµενο κίνδυνο
Γ. Για τη σύµφωνα µε τον νόµο ευθύνη του προς αποζηµίωση τρίτων, εφόσον έχει παρασχεθεί τέτοια κάλυψη.

Άρθρο 1 - Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που
δίνεται στους ορισµούς αυτούς:
Ασφαλισµένος
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.
Ασφαλιστικός κίνδυνος
Η πιθανότητα επέλευσης ζηµιογόνου γεγονότος που περιλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο, το οποίο επιφέρει στον ασφαλισµένο
ζηµιά που καλύπτεται από το παρόν.
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Απαλλαγή
Το ποσό κάθε ζηµιάς το οποίο θα παραµένει σε βάρος του ασφαλισµένου και εποµένως δεν θα καταβάλλει η Εταιρεία. Αν
το ποσό της ζηµιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλλει µόνο τη διαφορά.
Ασφαλιστικό συµφέρον
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.
Ασφαλισµένα αντικείµενα
Τα αντικείµενα (ακίνητα και/ή κινητά) που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο, τα οποία ανήκουν στον λήπτη της ασφάλισης ή
τον ασφαλισµένο ή για τα οποία αυτοί έχουν ασφαλιστικό συµφέρον ΕΚΤΟΣ των αντικειµένων που εξαιρούνται στο Άρθρο 15.
Ασφαλισµένο ποσό-όριο ευθύνης
Το χρηµατικό ποσό, µέχρι του οποίου, ως ανώτατο όριο, συµφωνείται µε την παρούσα σύµβαση, ότι ευθύνεται η Εταιρεία,
συνολικά ή κατά αντικείµενο ή κατά περίπτωση.
Ασφάλισµα-αποζηµίωση
Η υποχρέωση της Εταιρείας , που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήµα είτε σε
αυτούσια αποκατάσταση της ζηµίας, κατά τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου.
Βελτιώσεις κτιρίου
Οι προσθήκες και βελτιώσεις του κτιρίου που έγιναν µε δαπάνη του µισθωτή. Ενδεικτικά µπορούν να περιλαµβάνουν
µηχανήµατα κλιµατισµού, συστήµατα συναγερµού, εντοιχισµένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσµατα µη κινητά, κολληµένες
µοκέτες, ταπετσαρίες κλπ.
Γεγονός-συµβάν
Ένα γεγονός ή συµβάν περιλαµβάνει όλες τις ασφαλισµένες ζηµιές οι οποίες προέρχονται άµεσα από το ίδιο αίτιο και οι
οποίες συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Το εν λόγω αίτιο είναι
ο κίνδυνος που άµεσα προκαλεί τις ζηµιές ή όπου υφίστανται περισσότερα αίτια τα οποία έχουν προκαλέσει τις ζηµιές,
και τα οποία αποτελούν µια αδιάσπαστη σειρά γεγονότων (που το ένα προκαλεί το επόµενο), είναι το αρχικό αίτιο που
ενεργοποίησε την αδιάσπαστη σειρά γεγονότων.
∆ικαιούχος του ασφαλίσµατος
Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, το οποίο δικαιούται του συνόλου ή µέρους του ασφαλίσµατος όπως τυχόν αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο.
Εταιρεία
Η ασφαλιστική επιχείρηση ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ζηµιά
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζηµιά που επέρχεται εξαιτίας της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου
που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός. Το γεγονός
αυτό πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση σύµφωνα µε 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 επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου.
Θύελλα-καταιγίδα
Ο σφοδρός άνεµος τουλάχιστον 9 Μποφόρ, σύµφωνα µε βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, µε ή χωρίς
ραγδαία βροχόπτωση.
Κακόβουλες ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες θα σηµαίνει ηθεληµένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπων προσώπου που διαπράττονται είτε κατά
τη διάρκεια διατάραξης της ∆ηµόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικής ταραχών, είτε µεµονωµένα,
µε σκοπό τον βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πράξη Τροµοκρατίας.
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Κτίριο
Το κτίσµα µε όλες τις µόνιµες εγκαταστάσεις του που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν (υδραυλικές, ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισµένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσµατα µη κινητά, κολληµένες µοκέτες,
ταπετσαρίες κλπ.). Στην οικοδοµή περιλαµβάνονται επίσης, αλλά καλύπτονται µε ορισµένους περιορισµούς, οι κεραίες,
τέντες και ηλιακοί θερµοσίφωνες. Στο κτίριο περιλαµβάνεται τέλος και η αναλογία επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων
χώρων.
Λήπτης της ασφάλισης ή συµβαλλόµενος
Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε το οποίο η ασφαλιστική Εταιρεία 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.
Μόλυνση ή ρύπανση
Ως µολυσµατικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι οποίες µετά τη διαφυγή τους απειλούν ή
προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή 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,
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των βακτηριδίων, µυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών.
Περιεχόµενο
Τα κινητά αντικείµενα τα οποία βρίσκονται µέσα στο κτίριο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο ΕΚΤΟΣ των αντικειµένων
που εξαιρούνται στο άρθρο 15.
Πληµµύρα
Ο κατακλυσµός δηλαδή η κάλυψη της επιφάνειας του δαπέδου των ασφαλισµένων κτιρίων ή των κτιρίων που περιέχουν τα
ασφαλισµένα αντικείµενα, από θαλάσσια ύδατα ή από τη λόγω φυσικών αιτίων υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη
κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων ή από τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δηµόσιου δικτύου
παροχής ύδατος ή από την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχόµενων από χώρους εκτός των
ασφαλισµένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισµένα αντικείµενα.
Πρόσωπα του Άρθρου 7 Παρ. 5 του ν.2496/1997
Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισµένος, ο δικαιούχος του ασφαλίσµατος ή τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί τους ή οι
νόµιµοι αντιπρόσωποι τους ή οι εκπρόσωποι τους ή οι τρίτοι στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των
ασφαλισµένων αντικειµένων.
Πυρκαγιά
Κάθε συµβάν στο οποίο συνυπάρχουν:
- ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή “λαµπύρισµα” (ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου),
- αντικείµενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν προοριζόταν για το σκοπό αυτό στις συγκεκριµένες συνθήκες,
- έλλειψη πρόθεσης εκ µέρους του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης.
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Οι πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε µέρος µε άλλους σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµα ή ντε φάκτο Αρχής
προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή την µείωση των συνεπειών της, ή ηθεληµένη πράξη απεργού ή εργαζόµενου
σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη,
όχι όµως οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας.
Τροµοκρατία
Οι ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για
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 διατάραξη της
δηµόσιας τάξης.
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Άρθρο 2 - Σύναψη του Ασφαλιστηρίου
2.1. Το παρόν ασφαλιστήριο έχει συναφθεί µε βάση τις απαντήσεις του ασφαλισµένου στις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται
στην υποβληθείσα πρόταση ασφάλισης και προϋποθέτει ότι οι απαντήσεις αυτές είναι ακριβείς και αληθείς.
2.2. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικώς ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς
επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρείας.
2.3. Αν για οποιαδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του λήπτη της ασφάλισης, δεν έχουν
περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειµενικώς ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρεία 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.
2.4. Η πρόταση της Εταιρείας για τροποποίηση της σύµβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν µέσα σε ένα (1) µήνα από τη
λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης.
2.5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ.2.2. από αµέλεια του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης,
η Εταιρεία έχει τα δικαιώµατα της παρ.2.3 και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η
σύµβαση σύµφωνα µε την παρ.2.3. 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.
2.6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ.2.2. από δόλο του ασφαλισµένου ή λήπτη 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 ο ασφαλισµένος υποχρεούται σε
αποκατάσταση κάθε ζηµίας της Εταιρείας.
2.7. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης εκ µέρους της Εταιρείας στις περιπτώσεις των παρ.2.3. και 2.5. επιφέρει
αποτελέσµατα µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή τον
ασφαλισµένο ή µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στη παρ.2.4.
Στην περίπτωση της παρ.2.6. του άρθρου αυτού, 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 το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις παρ.2.5. και 2.6.
περιορίζεται η ευθύνη του ή απαλλάσσεται αυτής.

Άρθρο 3 - Έναρξη και διάρκεια καλύψεως, πληρωμή ασφαλίστρων
3.1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σηµείο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί
το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση τµηµατικής καταβολής.
3.2. Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια της ασφαλιστικής καλύψεως (διάρκεια ασφαλίσεως).
3.3. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε απόδειξη, που εκδίδεται προσηκόντως από την
Εταιρεία ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της.
3.4. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να καταγγείλει
γραπτώς τη σύµβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τότε που θα περιέλθει
στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί µέχρι τότε.
3.5. Εάν η ασφαλιστική σύµβαση λήξει νοµίµως πριν από την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρεία
δικαιούται των δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Αν όµως ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισµένος ή δικαιούχος του
ασφαλίσµατος, κατά την σύναψη της σύµβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρεία
δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο µέχρι το
τέλος της διάρκειας ασφάλισης.
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Άρθρο 4 - Μεταβολές στον Ασφαλιστικό Κίνδυνο
4.1. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία,
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 Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την
ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους, καθώς επίσης και κάθε µεταβολή των δηλωθέντων στην
πρόταση ασφάλισης στοιχείων.
4.2. Η Εταιρεία, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την
τροποποίηση της. Οι διατάξεις των παρ.2.3., 2.4, 2.5., 2.6. και 2.7. του άρθρου 2 του παρόντος ασφαλιστηρίου
εφαρµόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
4.3. Σε περίπτωση διαδοχής στην ασφαλιστική σχέση, ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται επίσης να
δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία κάθε µεταβολή στη νοµική κατάσταση του ασφαλιζοµένου αντικειµένου, ενδεικτικώς
δε εκποίηση, ολική ή µερική, οποιασδήποτε νοµικής µορφής (π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλιζοµένου αντικειµένου),
κληρονοµική διαδοχή και, γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συµφέρον. Επίσης
πτώχευση του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης, ή αναστολή πληρωµών εκ µέρους του ή θέση αυτού υπό
εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αµέσως στην
Εταιρεία κάθε µεταβολή που επέρχεται, στην κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
σύµβασης.
4.4. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κοµιστή, Εταιρεία και λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισµένος
δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύµβαση το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµέρα που έγινε γνωστό
το οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ µέρους της Εταιρείας επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο δεκαπέντε (15)
ηµερών από τότε που περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο.
4.5. Η Εταιρεία 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 Εταιρεία και εφόσον
αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το
περιστατικό. Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει
εντός τριάντα (30) ηµερών από το περιστατικό.

Άρθρο 5 - Υπολογισμός του Ασφαλίσματος Υλικών Ζημιών
5.1. Το ασφάλισµα υπολογίζεται και καθορίζεται µε βάση την αξία που είχε το ασφαλιζόµενο αντικείµενο κατά το χρόνο που
επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος («αξία αντικατάστασης»). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική
ζηµιά, έστω και αν οι ζηµιές αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
5.2. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συµφωνία, ως αξία του ασφαλιζόµενου αντικειµένου λαµβάνεται η τρέχουσα ή, αν
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.
5.3. Το ασφάλισµα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία, που είχε το βλαβέν ή
καταστραφέν αντικείµενο αµέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία (αν απέµεινε
κάποια) αυτού ευθύς µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
5.4. Το ασφάλισµα αποτιµάται σε χρήµα, η Εταιρεία όµως µπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura) εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει.
5.5. Ειδικότερα βάσει υπολογισµού και καθορισµού του ασφαλίσµατος και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα
καλύψεων ή στα παραρτήµατα, ειδικούς όρους ή ειδικές συµφωνίες του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αποτελεί:
α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσµατα, η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόµησής τους µε τα ίδια ή παρόµοια υλικά και τρόπο
κατασκευής µετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας µείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας.
β) Για κινητά κάθε είδους δηλαδή αντικείµενα κοινής χρήσης, οικοσκευή και άλλα, πλην εµπορευµάτων, η αξία αντικατάστασης τους µε καινούργια ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, µετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή
παλαιότητας µείωσης της πραγµατικής τους αξίας.
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γ) Για εµπορεύµατα που κατασκευάζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ολικώς ή µερικώς ο ασφαλισµένος ή λήπτης της
ασφάλισης, η δαπάνη κατασκευής οµοίων 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 µικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον τόπο της επελεύσεως 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 οµοίων νέων εµπορευµάτων κλπ., εφαρµοζοµένων και εν προκειµένω των ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) όρων και
προϋποθέσεων, ως προς τα εµπορεύµατα που κατασκευάζονται από τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης.

Άρθρο 6 - Καταβολή του Ασφαλίσματος Υλικών Ζημιών
6.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισµα στον ασφαλισµένο ή δικαιούχο του ασφαλίσµατος από την ηµέρα
κατά την οποία επέρχεται συµφωνία µεταξύ Εταιρείας και του ασφαλιζόµενου ή λήπτη της ασφάλισης ως προς την
έκταση (το ποσό) του ασφαλίσµατος.
6.2. Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι σε περίπτωση προσφυγής στο ∆ικαστήριο, τόκοι θα καταβάλλονται
µόνο µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για το ποσό το οποίο θα δεχθεί το ∆ικαστήριο και από το χρόνο
δηµοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης.
6.3. Η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσµατος, αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αµέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόµενου ή του δικαιούχου του
ασφαλίσµατος ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων
τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλιζόµενων αντικειµένων. Η Εταιρεία
δικαιούται µόνο το δεδουλευµένο ασφάλιστρο.
6.4. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας για όλη την περίοδο της ασφάλισης αυτής και από την πραγµατοποίηση ενός ή
περισσοτέρων από τους καλυπτόµενους µε το ασφαλιστήριο κινδύνους, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί
το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο, όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων. Συνεπώς, ύστερα από κάθε πληρωµή
αποζηµίωσης για έναν οποιονδήποτε από τους καλυπτόµενους κινδύνους, το ασφαλιζόµενο ποσό µειώνεται αυτόµατα
κατά το ισόποσο της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε, και το συµβόλαιο θα ισχύει µέχρι τη λήξη του χρόνου, για το µετά
τη µείωση αυτή αποµένον ποσό.
6.5. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισµα στον ασφαλισµένο ή δικαιούχο του ασφαλίσµατος αν µε
υπαιτιότητά του παρουσιάστηκε ζηµιά µεγαλύτερη από την πραγµατική ή χρησιµοποιήθηκαν ψεύτικα αποδεικτικά µέσα
ή από δόλο ή βαριά αµέλεια – δική του ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλιζόµενων αντικειµένων- έγινε αίτιος της ζηµιάς. Σε
τέτοια περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης.

Άρθρο 7 - Πραγματοποίηση του Κινδύνου - Υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης
ή και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση Ζημιάς
7.1. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει την Εταιρεία. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος
υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις
συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που ζητάει η Εταιρεία. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος δεν µπορεί να
ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης αν τούτο οφείλεται σε βαριά αµέλεια του.
7.2. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται να προωθεί µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες στην Εταιρεία, από
την κοινοποίηση σε αυτόν κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά την επέλευση του κινδύνου
από όπου και αν προέρχεται.
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7.3. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή
ή µείωση της ζηµίας και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρείας . Τα έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν, εφόσον
δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία και πάντως µέχρι την αξία διασωθέντων ασφαλισµένων
αντικειµένων, κατ’ ανώτατο όριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. Η καταβολή των εξόδων αυτών
γίνεται µόνο αν οφείλεται αποζηµίωση για τη ζηµιά που επήλθε, συνυπολογίζεται µε αυτή και σε καµία περίπτωση τα
δύο ποσά δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ασφαλισµένο κεφάλαιο.
7.4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων των ανωτέρω παραγράφων 5.1., 5.2. και 5.3. O λήπτης της
ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας της Εταιρείας.
7.5. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος υποχρεούται:
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. Να µην αλλάξει την πραγµατική κατάσταση που
σχηµατίζεται µετά την ζηµιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα αντικείµενα που έπαθαν
ζηµιά και να τα έχουν διαθέσιµα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και τον πραγµατογνώµονα της Εταιρείας, να µην
προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των αντικειµένων που υπέστησαν βλάβη και γενικά να µην προβαίνει σε καµία αλλαγή
του ασφαλισµένου χώρου χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

Άρθρο 8 - Υποκατάσταση της Εταιρείας
8.1. Εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµιάς κατά τρίτου, η αξίωση
περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλε.
8.2. Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου ασφαλίσµατος ή
των ανιόντων, κατιόντων συγγενών και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν µαζί του, καθώς και
των νοµίµων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρεία, παρά µόνο αν τα
πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο.
8.3. Ο λήπτης της ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό τρίτου, ο ασφαλισµένος και ο τυχόν τρίτος
δικαιούχος του ασφαλίσµατος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώµατα τους κατά του τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς.
Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υποχρεών, προς αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρείας.
8.4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης υποκατασταθεί από την Εταιρεία, 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.
8.5. O λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισµένος έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στην Εταιρεία κάθε δυνατή
βοήθεια που µπορεί εύλογα να τους ζητηθεί προς εξασφάλιση των δικαιωµάτων και αξιώσεων της, καθώς επίσης
να υπογράψουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου η Εταιρεία να ενεργήσει δικαστικά στο όνοµα του
ασφαλισµένου για αποζηµίωση της από τρίτο.
8.6. Η Εταιρεία δικαιούται να εισπράξει από οποιονδήποτε τρίτο τυχόν υπαίτιο το καταβληθέν ασφάλισµα,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν τόκων και εξόδων.
8.7. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρεία
απαλλάσσεται της υποχρεώσεως της προς ασφάλισµα στο µέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού δικαιώµατός της (διατάξεις του άρθρου του παρόντος).

Άρθρο 9 - Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές
9.1. Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύµβασης υπάρχει ήδη µία ή περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις
που καλύπτουν ολικώς ή µερικώς τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα, ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρεία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
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9.2. Εάν, µετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική
σύµβαση η οποία να καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα ολικά ή µερικά, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο
ασφαλισµένος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να δηλώσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην Εταιρεία, δίδοντας
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
9.3. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς.
9.4. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύµβασης, η Εταιρεία έχει
το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των µέχρι το
χρόνο καταγγελίας της σύµβασης δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δήλωσης κατά το παρόν άρθρο
έγινε σκόπιµα (από δόλο του ασφαλισµένου ή λήπτη της ασφάλισης) εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2.6. και 2.7. του
άρθρου 2 του παρόντος ασφαλιστηρίου.
9.5. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, το
ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε ζηµιά που τυχόν θα συµβεί στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, θα βαρύνει
την Εταιρεία ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της µε τις άλλες εταιρίες στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο κι όχι σε ολόκληρο.
9.6. Οι παραπάνω διατάξεις, όσον αφορά καλύψεις προσωπικών ατυχηµάτων, δεν έχουν εφαρµογή σε περίπτωση θανάτου,
µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας
9.7. Αν οι περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια
ασφαλιστική Εταιρεία, ή κάθε ασφαλιστική Εταιρεία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισµένου σε αυτήν ποσοστού
(συνασφάλιση).

Άρθρο 10 - Υπασφάλιση - Υπερασφάλιση
10.1. Στην ασφάλιση πραγµάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης υπολείπεται
της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισµένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η ευθύνη
της Εταιρείας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου µέρους της ζηµιάς.
10.2. Αν η αξία των πραγµάτων που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, υπερβαίνει την τρέχουσα
ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισµένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από τους
συµβαλλοµένους µπορεί να απαιτήσει την µείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπολειπόµενο
διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το
υπερβάλλον.
10.3. Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του
ασφαλίσµατος, η ασφάλιση είναι άκυρη. Ο καλόπιστος ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.

Άρθρο 11 - Αρμοδιότητα Δικαστηρίων - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχοµένως θα προκύψει από το ασφαλιστήριο αυτό αρµόδια θα είναι αποκλειστικά
και µόνο τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Άρθρο 12 - Κοινοποίηση Εγγράφων
Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς τον ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης, που έχει σχέση µε το παρόν ασφαλιστήριο, θα
γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ταχυδροµική διεύθυνση) των συµβαλλοµένων
που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.

11

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 13 – Λύση της σύμβασης και λόγοι καταγγελίας
13.1. Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης παύει να ισχύει και ακυρώνονται όλες οι καλύψεις αµέσως µόλις παρέλθει ο
συµφωνηµένος χρόνος διάρκειας αυτής είτε αυτός είναι αρχικός είτε συµφωνήθηκε µεταγενέστερα.
13.2. Πέραν των εκ του νόµου προβλεπόµενων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρεία έχει δικαίωµα καταγγελίας της
παρούσας σύµβασης, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο,
τεχνικές ανάγκες της, µερική ή ολική κατάρρευση του ασφαλισµένου κτιρίου από µη καλυπτόµενο κίνδυνο ή σε
περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος έχει καταδικαστεί για αδίκηµα συγγενές µε την απάτη
περί τις ασφάλειες καθώς και για οιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο.
Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του λήπτη της ασφάλισης ή του
ασφαλιζοµένου ή αν αυτός τέθηκε καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση.
13.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα όχι όµως και την υποχρέωση να επιθεωρήσει οποτεδήποτε το επιθυµεί τα ασφαλισµένα
κινητά ή ακίνητα, είτε πριν αποδεχτεί την πρόταση ασφάλισης ή όταν γίνουν µεταβολές µε έγκριση της ή ακόµη και
χωρίς να συντρέχει κάποια απ’ αυτές τις προϋποθέσεις. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος αρνούνται
την επιθεώρηση ή κωλυσιεργούν να την επιτρέψουν αδικαιολόγητα, ή την καθιστούν αδύνατη ή δύσκολη, η Εταιρεία
δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, αµέσως µετά τη διαπίστωση της αρνητικής στάσης του λήπτη
της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την παρέλευση 15 ηµερών
από τότε που περιήλθε αυτή στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο.
13.4. Επίσης, µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και η ασφαλιστική Εταιρεία και ο λήπτης της ασφάλισης ή
ο ασφαλισµένος διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης. Σε µια τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα
οφείλεται µέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
13.5. Η καταγγελία προς το έτερο συµβαλλόµενο µέρος γίνεται εγγράφως, η δε Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει
τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το
ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.
13.6. Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, µετά τη
ζηµιά, επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.

Άρθρο 14 - Παραγραφή
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται, στις ασφαλίσεις ζηµιών µετά από τέσσερα (4) χρόνια
και στις ασφαλίσεις προσώπων µετά από πέντε (5) χρόνια, από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Άρθρο 15 – Μη Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα που εξαιρούνται ή καλύπτονται μόνο
μέχρι ορισμένο ποσό
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:
(α) Αντικείµενα που βρίσκονται εκτός της διεύθυνσης κινδύνου που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο.
(β) Αντικείµενα από ασήµι και χρυσό, κοσµήµατα (κάθε φύσεως, είδους, υλικού κλπ.), ωρολόγια, “µετάλλια“, “αρχαία
νοµίσµατα”, “µη κυκλοφορούντα νοµίσµατα”, σπάνια αντικείµενα , χειρόγραφα, εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες,
αντίγραφα εικόνων, αντικείµενα γλυπτικής, µουσικά όργανα και εργαλεία των µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών, εκτός
εάν συµφωνηθεί διαφορετικά και ρητά δηλώνονται στο ασφαλιστήριο µε τα αντίστοιχα ασφαλιζόµενα κεφάλαια σε κάθε
περίπτωση.
(γ) Πολύτιµους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους (καλούπια), µήτρες.
(δ) Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εµπρηστικές ύλες.
(ε) Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονοµασίας πιστωτικούς τίτλους, τραπεζογραµµάτια και γενικά χαρτονοµίσµατα
οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή µη. Επίσης γραµµατόσηµα (σε χρήση ή µη, συλλογής ή µεµονωµένα) και γενικά
ένσηµα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κλπ.
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(στ) Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχοµένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή µηχανογραφηµένα, λογιστικά βιβλία κλπ.
(ζ) Επίσης συµφωνείται ότι: ηλεκτρονικά αρχεία, λογισµικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών 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.
(η) Ηλεκτρονικά δεδοµένα.

Άρθρο 16 - Γενικές Εξαιρέσεις
Η ασφαλιστική Εταιρεία δεν θα αποζηµιώσει τον ασφαλισµένο ή τον δικαιούχο του ασφαλίσµατος για ζηµιά που προκλήθηκε
ή επιδεινώθηκε άµεσα ή έµµεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα:
16.1. Πόλεµο
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 ασφαλιζοµένου αντικειµένου
σαν συνέπεια διαταγής δηµόσιας αρχής.
16.2. Κοινωνικούς και Πολιτικούς Κινδύνους
α) Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατία ή τροµοκρατικές ενέργειες (που µπορούν ωστόσο
να καλυφθούν µε πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου), 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 τα αίτια εκείνα που
έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας.
β) 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 η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας
εξαίρεσης κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζηµία
καλύπτεται, θα φέρει ο ασφαλισµένος.
16.3. Βιολογική ή Χηµική Μόλυνση και Πυραύλους
16.4. Μόλυνση – Ρύπανση
α) εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς και/ή άλλης
αιτίας.
β) από βιολογικές ή χηµικές ουσίες.
γ) των ασφαλισµένων αντικειµένων, αλλά δεν εξαιρείται ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από µόλυνση ή ρύπανση
που εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα καλυπτόµενου κινδύνου ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από καλυπτόµενο
κίνδυνο που εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα µόλυνσης ή ρύπανσης.
16.5. Κίνδυνο Πυρηνικών
Υλικά πυρηνικών όπλων ή ζηµιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους, ιονίζουσες
ακτινοβολίες, µόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού
καυσίµου ή ζηµιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους. Σε ότι αφορά αυτή την εξαίρεση
και µόνο, καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη εξέλιξη/διεργασία (process) πυρηνικής σχάσης ή απλής σύντηξης.
16.6. Όρος Περιορισµού και Εξαίρεσης από ∆ιεθνείς Κυρώσεις
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία
δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη για την πληρωµή αποζηµίωσης στο µέτρο που η παροχή αυτής της κάλυψης
ή πληρωµή αποζηµίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισµό που επιβάλλεται από
αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή από εµπορικές κυρώσεις, νόµους ή κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ηνωµένου Βασιλείου ή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
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16.7. Ανώµαλων Καταστάσεων
Κάθε ζηµία που συµβαίνει στη διάρκεια ανώµαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων) όπως και κάθε ζηµιά που
προκαλείται από κάποιο, µε τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου από τα προαναφερόµενα γεγονότα, θα
θεωρείται πως είναι ζηµιά που δεν καλύπτεται µε αυτή την ασφάλιση, εκτός για όσο µέρος ο ασφαλισµένος ή λήπτης
της ασφάλισης θα µπορούσε να αποδείξει ότι τέτοια ζηµιά συνέβηκε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πιο πάνω
συνθηκών, από κινδύνους που καλύπτονται µε αυτό το ασφαλιστήριο.
16.8. Εκτός αν ρητά έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν ασφαλιστήριο ή µε πρόσθετη πράξη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται
για τις µη υλικές ζηµιές, έστω και αν αποτελούν άµεση συνέπεια υλικών ζηµιών των ασφαλισµένων αντικειµένων,
καθώς και για ζηµιές από την αδυναµία µίσθωσης, άλλης διάθεσης, καθώς και από την στέρηση γενικά της χρήσης
των πραγµάτων που επηρεάστηκαν από καλυπτόµενο κίνδυνο, για τις ζηµιές από την αδυναµία εκµετάλλευσής τους,
από άµεση ή έµµεση βλάβη, στέρηση προσόδων, κέρδους και γενικά οποιαδήποτε άλλη µη υλική ζηµιά.

Άρθρο 17 – Γενική Διάταξη αναφορικά με μέτρα προστασίας.
Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υπό των αρχών προβλεπόµενες διατάξεις ασφάλειας και νόµιµης
λειτουργίας της επιχείρησης/ασφαλισµένης εγκατάστασης και να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα από τον νόµο µέτρα
προστασίας, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται κανονικά και να βρίσκονται σε κατάσταση άµεσης λειτουργίας.

Άρθρο 18 – Ειδικές Συμφωνίες
18.1. Σχετικά µε τον υπολογισµό και καταβολή του ασφαλίσµατος - διατάξεις των άρθρων (5 & 6) των γενικών όρων του
παρόντος ασφαλιστηρίου, διάφορα τέλη (δηµόσια βάρη κλπ.), συµβολαιογραφικά δικαιώµατα και γενικώς κάθε
δαπάνη, που, κατά νόµο, συνδέεται µε την καταβολή και εξόφληση το ασφαλίσµατος, βαρύνουν αποκλειστικά τον
ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης και αφαιρούνται από το ασφάλισµα, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.
18.2. Σχετικά µε την ασφάλιση µε περισσότερους ασφαλιστές - διατάξεις του άρθρου (9) των γενικών όρων του παρόντος
ασφαλιστηρίου - εάν κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν µία 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, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται,
παρά µόνον για τις ζηµιές που θα υπερβαίνουν το ποσό της αποζηµίωσης που η Εταιρεία µεταφορών θα έχει την
υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε συναφθεί το παρόν ασφαλιστήριο.
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Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου Επιλεγµένων παροχών
Ορισµένοι καλυπτόµενοι κίνδυνοι περιλαµβάνουν εξαιρέσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε άλλους καλυπτόµενους
κινδύνους. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση υπερισχύει ο καλυπτόµενος κίνδυνος και τυχόν αντίθετη εξαίρεση
που περιλαµβάνεται σε άλλο καλυπτόµενο κίνδυνο θεωρείται ότι δεν ισχύει.

Πυρκαγιά και Άμεση Πτώση Κεραυνού
Α. Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πυρκαγιά.
Περιλαµβάνονται και ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο χώρο και/ή σε γειτονικό χώρο, καθώς και ζηµίες στα ασφαλισµένα αντικείµενα που
προκαλούνται από καπνό που προέρχεται από καλυπτόµενη πυρκαγιά σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανεξάρτητα αν η πυρκαγιά
ξεκίνησε µέσα στο χώρο όπου βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα ή ακόµη αν τα έκαψε τα ασφαλισµένα αντικείµενα.

Εξαιρούνται ζηµιές από:
Πυρκαγιά που προέρχεται από σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύµα ή άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα,
λαίλαπα, ανεµοστρόβιλο ή άλλη ατµοσφαιρική διαταραχή.
Πυρκαγιά αν στο χώρο που βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα γίνεται αποθήκευση βενζίνης, βενζινελαίου,
γκαζολίνης, ανθρακασβεστίου, νάφθας ή άλλης παρόµοιας ύλης, σπίρτων, δυναµίτη, πυρίτιδας ή εκρηκτικών υλών.
Πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισµένων αντικειµένων, που συνέβη είτε στη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε µετά από αυτή.
Έκρηξη και άλλα παρεµφερή συµβάντα, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.
Επιπλέον, εξαιρούνται ζηµιές στο ασφαλισµένο αντικείµενο από πυρκαγιά που προέρχεται από:
Ζυµώσεις του, αυτανάφλεξη, ελάττωµα έµφυτο ή που υπάρχει µέσα σε αυτό, ελαττωµατική του κατασκευή.
Υποβολή του µε οποιοδήποτε τρόπο σε θέρµανση ή στέγνωµα.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που
προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου ή διαρροή
ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφάλειας σε οποιαδήποτε αιτία και αν
οφείλονται οι διαταραχές αυτές, εξαιρουµένου του κεραυνού και της πυρκαγιάς.
Β. Καλύπτονται οι άµεσες και ορατές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πτώση κεραυνού.

Εξαιρείται ηλεκτρική ή µηχανική ζηµιά ή απορύθµιση αν δεν συνυπάρχουν µε εµφανή σηµάδια ρηγµάτωσης ή καύσης στο
ασφαλισµένο κτίριο ή κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο

Αμοιβές Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων
Καλύπτονται οι αµοιβές αρχιτεκτόνων, πραγµατογνωµόνων, συµβούλων και νοµικών που αναγκαία θα κάνει ο ασφαλισµένος
για την αποκατάσταση ζηµιάς στο ασφαλισµένο κτίριο.

Εξαιρούνται τα έξοδα που θα γίνουν σε σχέση µε την προετοιµασία και έγερση της απαίτησης αποζηµίωσης του ασφαλισµένου.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αντικατάσταση Κλειδαριών
Καλύπτονται τα αναγκαία έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών εισόδου του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου που στεγάζει
τα ασφαλισµένα αντικείµενα σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών τους που προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής,
µε ή χωρίς διάρρηξη, από τις ασφαλισµένες εγκαταστάσεις, ή ληστεία κατά του ασφαλισµένου ή εξουσιοδοτηµένου
υπαλλήλου του.
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Εξαιρείται ζηµιά σε περίπτωση που τα κλειδιά αφορούν χρηµατοκιβώτιο ή χρηµατοθυρίδες και είχαν αφεθεί στις ασφαλισµένες
εγκαταστάσεις, εκτός αν ο ασφαλισµένος ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλός του βρίσκεται σε αυτές, οπότε και θα πρέπει τα
κλειδιά να τοποθετούνται σε ασφαλές σηµείο µακριά από το χρηµατοκιβώτιο ή τις χρηµατοθυρίδες.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αποκομιδή Συντριμμάτων
Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν µε έγκριση της Εταιρείας για την κατεδάφιση ερειπίων και την αποµάκρυνση
των συντριµµάτων ασφαλισµένων αντικειµένων που ζηµιώθηκαν ή καταστράφηκαν από κίνδυνο που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο, µε σκοπό την αποκατάσταση της ζηµίας που επήλθε.

Εξαιρούνται έξοδα:
Καταστροφής των συντριµµάτων µετά την αποµάκρυνσή τους.
Που θα προκύψουν από ρύπανση αντικειµένων που δεν είναι ασφαλισµένα από το ασφαλιστήριο
Που θα προκύψουν από µόλυνση των ασφαλισµένων αντικειµένων και/ή µετάδοση της µόλυνσης σε αντικείµενα τρίτων.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Έξοδα Προσωρινής Στέγασης Ή Απώλεια Ενοικίων
Αν το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
λόγω υλικής ζηµιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, καλύπτονται:
Α. έξοδα προσωρινής στέγασης τα οποία θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο ασφαλισµένος για την προσωρινή ενοικίαση άλλου
ανάλογου χώρου στέγασης ή
Β. αν το κτίριο ήταν µισθωµένο από τον ασφαλισµένο σε τρίτο, η απώλεια ενοικίων.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή ανοικοδόµηση του κτιρίου, µε βάση
πραγµατογνωµοσύνη, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες από την επέλευση της ζηµιάς.
Η αποζηµίωση της περίπτωσης Α. θα υπολογιστεί µε βάση το ενοίκιο που θα καταβάλει ο ασφαλισµένος µε ανώτατο όριο
για 12 µήνες περίοδο καταβολής, το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και αναλογικά για κάθε περίοδο καταβολής
µικρότερη των 12 µηνών. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι ενοικιαστής και κατέβαλλε ενοίκιο για το χώρο που
καθορίζεται στο ασφαλιστήριο, θα αφαιρεθεί από την αποζηµίωση τυχόν απαλλαγή του από την υποχρέωση της καταβολής
αυτής.
Η αποζηµίωση της περίπτωσης Β. θα υπολογιστεί µε βάση το ετήσιο ενοίκιο του ασφαλισµένου κτιρίου µε ανώτατο όριο
για 12 µήνες περίοδο καταβολής, το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και αναλογικά για κάθε περίοδο καταβολής
µικρότερη των 12 µηνών.

Εξαιρείται:
Η απώλεια ενοικίων, αν το κτίριο δεν ήταν µισθωµένο, όλο ή τµήµα του, κατά τη στιγµή της επέλευσης της ζηµιάς.
Η απώλεια ενοικίων, λόγω µη µίσθωσής του, αφού γίνουν οι εργασίες επισκευής ή επανοικοδόµησης.
Η απώλεια ενοικίων ή τα έξοδα προσωρινής στέγασης λόγω παρεµπόδισης ή χρονοτριβής αν νόµος, διάταγµα
ή κανονισµός, που προέρχεται από δηµοτική ή άλλη αρχή και ρυθµίζει τη ρυµοτοµία ή την επισκευή, δόµηση και
ανοικοδόµηση, εµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόµηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία
των σχετικών εργασιών.
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Απώλεια Κερδών
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε κτίριο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο ή οποιοδήποτε τµήµα αυτών, το οποίο χρησιµοποιείται
από τον ασφαλισµένο στη τοποθεσία κινδύνου που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για το σκοπό της
επιχείρησης, υποστεί
ζηµία από καλυπτόµενο κίνδυνο που περιγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου, κατά οποιοδήποτε χρόνο
µετά την καταβολή του ασφαλίστρου και πριν το χρόνο που καθορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο ως η τελευταία ηµέρα
της διάρκειας ασφάλισης, και η επιχείρηση που ασκείται από τον ασφαλισµένο στην τοποθεσία κινδύνου που ορίζεται στο
ασφαλιστήριο διακοπεί ή παρεµποδισθεί συνεπεία τούτης:
τότε η Εταιρεία θα καταβάλει στον ασφαλισµένο, για κάθε αντικείµενο ασφάλισης επακόλουθου ζηµιάς που ορίζεται στο
παρόν ασφαλιστήριο, το ποσό της ζηµιάς που προκύπτει από αυτή τη διακοπή ή παρεµπόδιση, σύµφωνα µε τους όρους που
περιλαµβάνονται στο παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι , κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, θα ισχύει ασφάλιση η οποία θα
καλύπτει το συµφέρον του ασφαλισµένου, για την εν λόγω ζηµιά, των ευρισκοµένων στην τοποθεσία κινδύνου που ορίζεται
στο ασφαλιστήριο, περιουσιακών στοιχείων και ότι θα έχει λάβει χώρα πληρωµή αποζηµιώσεως ή συνοµολόγηση ευθύνης
γι’ αυτήν βάσει της εν λόγω ασφάλισης και ότι η ευθύνη της Εταιρείας για καθένα αντικείµενο ασφάλισης επακόλουθου
ζηµιάς δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προσδιορίζεται στο εν λόγω ασφαλιστήριο ως ασφαλισµένο κεφάλαιο για το
αντικείµενο ασφάλισης τούτο ή συνολικά το ολικό ποσό που ασφαλίζεται µε το παρόν.
Η ασφάλιση βάσει του αντικειµένου ασφάλισης ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η περιορίζεται σε απώλεια Μικτών Κερδών οφειλόµενη σε (α)
Μείωση Του Κύκλου Εργασιών και (β) Αύξηση Του Κόστους Λειτουργίας, το δε βάσει τούτου πληρωτέο ως αποζηµίωση
ποσό θα είναι:
Α. Όσον Αφορά στη Μείωση Του Κύκλου Εργασιών: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του συντελεστή Μικτών
Κερδών στο ποσό κατά το οποίο ο Κύκλος Εργασιών, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζηµίωσης, υπολείπεται, ως
συνέπεια της επελθούσης ζηµιάς, του Συνήθους Κύκλου Εργασιών.
Β. Όσον Αφορά στην Αύξηση Του Κόστους Λειτουργίας: Οι επιπρόσθετες δαπάνες που κρίνεται απαραίτητο και
εύλογο να γίνουν µε αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της µείωσης του Κύκλου Εργασιών που
θα πραγµατοποιούνταν εξαιτίας της ζηµιάς χωρίς τις εν λόγω επιπρόσθετες δαπάνες κατά την διάρκεια της Περιόδου
Αποζηµίωσης, χωρίς ωστόσο το ποσό τούτο να υπερβαίνει εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του Συντελεστή Μικτών
Κερδών στο ποσό της µείωσης που αποφεύχθηκε συνεπεία τούτων.
ΜΕΙΟΝ οποιοδήποτε ποσό το οποίο εξοικονοµήθηκε κατά την διάρκεια της Περιόδου Αποζηµίωσης και αφορά τις δαπάνες
και τα έξοδα εκείνα της επιχείρησης που θα έπρεπε να καταβληθούν από τα Μικτά Κέρδη, πλην όµως έπαυσαν ή µειώθηκαν
ως αποτέλεσµα της ζηµιάς, υπό τον όρο ότι, αν το ασφαλισµένο κεφάλαιο του αντικειµένου ασφάλισης τούτου είναι
µικρότερο του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή του Συντελεστή Μικτών Κερδών στον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (ή
πολλαπλάσιο αυτού αναλογικά, αν η Μέγιστη Περίοδος Αποζηµίωσης υπερβαίνει τους 12 µήνες), το πληρωτέο ποσό θα
µειωθεί ανάλογα.
Η ασφάλιση βάσει του αντικειµένου ασφάλισης Έξοδα Επαγγελµατιών Λογιστών περιορίζεται στην εύλογη δαπάνη που
θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισµένος στους Επαγγελµατίες Λογιστές του για την παρουσίαση οποιωνδήποτε στοιχείων
ή λεπτοµερειών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία του ασφαλισµένου ή άλλα επιχειρηµατικά βιβλία ή έγγραφα άλλων
αποδείξεων ή πληροφοριών που ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρεία βάσει των όρων του άρθρου 3 του παρόντος
ασφαλιστηρίου και για τη γνωµοδότηση ότι τα στοιχεία ή οι λεπτοµέρειες αυτές είναι σύµφωνες µε τα λογιστικά ή άλλα
επιχειρηµατικά βιβλία ή έγγραφα του ασφαλισµένου.

Ορισμοί
Περίοδος Αποζηµίωσης: Η περίοδος που αρχίζει µε την επέλευση της ζηµιάς και λήγει όχι αργότερα από τη Μέγιστη Περίοδο
Αποζηµίωσης µετά, κατά τη διάρκεια της οποίας τ’ αποτελέσµατα της επιχείρησης θα επηρεάζονται συνεπεία της ζηµιάς.
Μέγιστη Περίοδος Αποζηµίωσης: Η διάρκεια σε µήνες που ορίζεται στο ασφαλιστήριο ως Μέγιστη Περίοδος Αποζηµίωσης.
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Κύκλος Εργασιών: Τα πληρωθέντα ή πληρωτέα στον ασφαλισµένο χρήµατα για αγαθά που πουλήθηκαν ή παραδόθηκαν
και για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη δραστηριότητα της επιχείρησης στη τοποθεσία κινδύνου που ορίζεται στο
ασφαλιστήριο.
Μεικτά Κέρδη: Το ποσό κατά το οποίο:
Α. Η αξία του Κύκλου Εργασιών και η αξία των αποθεµάτων στο κλείσιµο της χρήσης θα υπερβαίνει,
Β. Την αξία των αποθεµάτων στην έναρξη της χρήσης, την αξία των αποθεµάτων που αγοράσθηκαν και τα Ειδικά Λειτουργικά
Έξοδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το σκοπό του ορισµού τούτου, η αξία των αποθεµάτων κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης θα εξευρίσκεται
σύµφωνα µε τις ακολουθούµενες από τον ασφαλισµένο λογιστικές µεθόδους, αφού ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις.
Ειδικά Λειτουργικά Έξοδα: 100% των αγορών (µείον εκπτώσεις) και/ή τα τυχόν άλλα έξοδα που ορίζονται στο παρόν
ασφαλιστήριο ως Ειδικά Λειτουργικά Έξοδα.
Συντελεστής Μεικτών Κερδών: Η αναλογία των Μικτών Κερδών επί του Κύκλου Εργασιών που επιτεύχθηκε κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας της ζηµιάς.
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: Ο Κύκλος Εργασιών κατά το αµέσως προηγούµενο της ηµεροµηνίας της ζηµιάς δωδεκάµηνο.
Συνήθης Κύκλος Εργασιών: Ο Κύκλος Εργασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, µέσα στους δώδεκα µήνες που
προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας της ζηµιάς, η οποία αντιστοιχεί µε την Περίοδο Αποζηµίωσης στους οποίους «Συντελεστή
Μεικτών Κερδών», «Ετήσιο Κύκλο Εργασιών» και «Συνήθη Κύκλο Εργασιών» θα γίνουν οι προσαρµογές εκείνες που
θα θεωρηθούν απαραίτητες προκειµένου να ληφθούν υπόψη η κατεύθυνση (τάση) της επιχείρησης και οι αποκλίσεις και
ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την επιχείρηση, είτε πριν είτε µετά την ζηµιά ή που θα επηρέαζαν την επιχείρηση αν δεν
είχε επέλθει η ζηµιά, έτσι ώστε τα κονδύλια που θα προσαρµοστούν µε τον τρόπο αυτό να αντιπροσωπεύουν ως έγγιστα,
εύλογα και από πρακτική άποψη, τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν αν δεν είχε επέλθει η ζηµιά κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης περιόδου µετά από αυτήν.
Σηµείωµα 1: Αν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζηµίωσης πωληθούν αγαθά ή παρασχεθούν υπηρεσίες σε άλλο
χώρο από αυτόν της τοποθεσίας κινδύνου επ’ ωφελεία της επιχείρησης, είτε από τον ασφαλισµένο είτε από άλλους για
λογαριασµό του, τα καταβληθέντα ή καταβλητέα χρήµατα για τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες αυτές θα ληφθούν υπόψη για τον
προσδιορισµό του Κύκλου Εργασιών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζηµίωσης.
Σηµείωµα 2: Αν οποιαδήποτε πάγια έξοδα της επιχείρησης δεν έχουν ασφαλιστεί µε το παρόν ασφαλιστήριο, (τα οποία
έχουν αφαιρεθεί για το προσδιορισµό του Μικτού Κέρδους όπως αυτό ορίζεται στο παρόν) τότε, κατά τον υπολογισµό της
αποζηµίωσης σαν Αύξηση Κόστους Λειτουργίας, θα λαµβάνεται υπόψη µόνο η αναλογία των επιπρόσθετων δαπανών, η
οποία βρίσκεται από τη σχέση του Μικτού Κέρδους αφενός, και του Μικτού Κέρδους πλέον των παγίων µη ασφαλισµένων
εξόδων αφετέρου.

Απώλεια Κερδών (Επίδομα)
Αν, ως αποτέλεσµα ζηµιάς στα ασφαλισµένα αντικείµενα και/ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης, καταβάλλεται από
την Εταιρεία στον ασφαλισµένο επίδοµα απώλειας κερδών.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την επανέναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, µε
βάση πραγµατογνωµοσύνη, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες από την επέλευση της ζηµιάς.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης για 12 µήνες περίοδο καταβολής, ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Για κάθε περίοδο
καταβολής µικρότερη των 12 µηνών, η αποζηµίωση µειώνεται αναλογικά.
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Εξαιρέσεις:
Αποτέλεσµα ζηµιάς κλοπής.
Αν η ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα εξαιρείται από το παρόν ασφαλιστήριο.
Αν η ζηµιά στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα δεν καλύπτεται από κάποιο ασφαλιστήριο.
Αν η ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια αργίας της επιχείρησης, διακοπής των εργασιών της, ή εκκαθάρισης αυτής, ή σε
περίπτωση πτώχευσης.
Αν ο ασφαλισµένος δεν διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα κεφάλαια για την επανέναρξη λειτουργίας της επιχείρησης µετά τη
ζηµιά ή αν δεν επιθυµεί να επαναλειτουργήσει την επιχείρηση.
Λόγω παρεµπόδισης ή χρονοτριβής αν νόµος, διάταγµα ή κανονισµός, που προέρχεται από δηµοτική ή άλλη αρχή
και ρυθµίζει τη ρυµοτοµία ή την επισκευή, δόµηση και ανοικοδόµηση, εµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή
ανοικοδόµηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των σχετικών εργασιών.

Απώλεια Νερού
Καλύπτονται τα έξοδα για χρέωση κατανάλωσης νερού το οποίο θα διαφύγει εξαιτίας ζηµιάς στο δίκτυο νερού που ελέγχεται
από µετρητή, η οποία προκαλείται από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς-Έκρηξης Έναντι Τρίτων-Μισθωτή
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία
τρίτων που βρίσκονται έξω από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο και στο µίσθιο που συµβαίνει
κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο,
και που εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο χώρο δηλαδή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένου του µισθωµένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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Αστική Ευθύνη Καλυπτομένων Κινδύνων Έναντι Τρίτων
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά
στοιχεία τρίτων που βρίσκονται έξω από το ασφαλισµένο κτίριο ή από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο, που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από κίνδυνο που καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το
ασφαλισµένο περιεχόµενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένου του µισθωµένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου ή/και των προσώπων της οικογενείας του που συνοικούν µόνιµα µαζί
του για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί ο ασφαλισµένος από το νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω σωµατικής βλάβης
τρίτων ή υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που θα συµβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης µέσα
στον ελληνικό χώρο, και θα προκληθεί από τη µη επαγγελµατική (δηλαδή την ιδιωτική) δραστηριότητά του ασφαλισµένου
και των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω και από την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή µισθωτή ή µόνιµου χρήστη της
κατοικίας που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. ∆ιευκρινιστικά και µη περιοριστικά, στην µη επαγγελµατική δραστηριότητα
συµπεριλαµβάνονται και ευθύνες του ασφαλισµένου που προκύπτουν από δραστηριότητες από τις πιο κάτω ιδιότητες
του, ως:
- εργοδότης των προσώπων που απασχολούνται νόµιµα στη κατοικία του (όπως υπηρετικό προσωπικό, κηπουροί,
οδηγοί κ.λπ.)
- ερασιτέχνης αθλητής κατά τον χρόνο που αθλείται ιδιωτικά και δεν παίρνει µέρος σε αγώνες ή προπονήσεις µέσα σε
στάδια, γυµναστήρια κ.λπ.
- κάτοχος κατοικίδιων ζώων.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος σας ή που αναλαµβάνεται από εσάς µε τη γραπτή συναίνεσή µας,
εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης εναντίον σας η οποία καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο.

20

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εξαιρείται ευθύνη:
Του ασφαλισµένου που αναλαµβάνει µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε χωρίς αυτή τη συµφωνία ή
τη σύµβαση.
Για σωµατική βλάβη προσώπου που έχει εργασιακή σχέση µε τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένου του κηπουρού και της
οικιακής βοηθού που απασχολούνται νόµιµα στη κατοικία του, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται από σωµατική βλάβη
που προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από τον ασφαλισµένο.
Για σωµατική βλάβη ή ζηµιά που οφείλεται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψή του ασφαλισµένου που η συνέπειά της
µπορεί εύλογα να αναµένεται, λόγω της φύσης και των συνθηκών της.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
αυτόν εκτός από τη µισθωµένη κατοικία.
Για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις αποζηµίωσης σχετικά µε ζηµιές, απώλειες ή βλάβες που άµεσα ή έµµεσα
προέρχονται από, ή οφείλονται σε, ή είναι συνέπεια, ή αφορούν µε οποιοδήποτε τρόπο, αµίαντο ή οποιαδήποτε υλικά
περιέχουν αµίαντο σε οποιαδήποτε µορφή ή ποσότητα.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προκλήθηκε από δόνηση ή µετακίνηση ή εξασθένηση
υποστηρίγµατος ή για σωµατική βλάβη προσώπου ή για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκε ή προέρχεται από
µια τέτοια, όπως καθορίζεται παραπάνω, ζηµιά.
Για σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά σχετική µε ή που προκλήθηκε από µούχλα.
Για ζηµιά ή σωµατική βλάβη που προκλήθηκε ή προέρχεται από:
- µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή ζηµιά σε
περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
- όχηµα (ή ρυµουλκούµενο) ή πλωτό ή εναέριο µέσο που ανήκει ή κατέχεται ή χρησιµοποιείται από τον ασφαλισµένο ή
για λογαριασµό αυτού ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω.
Εργασίες ανακαίνισης, µετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών οποιουδήποτε κτιρίου ή εγκατάστασης, εκτός από εργασίες
συντήρησης µικρής διάρκειας και οι οποίες δεν αφορούν επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό, µετάδοση νόσων του
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία
τρίτων που βρίσκονται έξω από το ασφαλισµένο κτίριο ή από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο,
που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά, που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

21

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένου του µισθωµένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς-Έκρηξης
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία
τρίτων που βρίσκονται έξω από το ασφαλισµένο κτίριο ή από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο,
που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένου του µισθωµένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς-Έκρηξης Μισθωτή
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει στον εκµισθωτή για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς στο
µίσθιο που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε µέσα στο µίσθιο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
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Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που ασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον
ασφαλισµένο, εξαιρούµενου του µισθωµένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς-Έκρηξης-Υδάτων
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από το νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία
τρίτων που βρίσκονται έξω από το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο όπως
καθορίζεται στο ασφαλιστήριο που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή
έκρηξη, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ή διαρροή υδάτων και που εκδηλώθηκε µέσα στο ασφαλισµένο κτίριο ή
το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Εξαιρείται ευθύνη:
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο
- που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ασφαλισµένο
Για µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή απώλεια
ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα µηχανήµατα ενώ βρίσκονται:
Σε λειτουργία ή µη,
Σε αποσυναρµολόγηση, µεταφορά ή συναρµολόγηση για καθαρισµό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση
εντός των ασφαλισµένων εγκαταστάσεων, που προκαλούνται µε τρόπο αιφνίδιο και τυχαίο, εκτός από τις περιπτώσεις
που εµπίπτουν στις γενικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου και τις πιο κάτω ειδικές εξαιρέσεις.

Εξαιρούνται:
1. Ζηµιά που προκαλείται από:
1.1. πυρκαγιά, άµεση προσβολή κεραυνού, έκρηξη (εκτός από έκρηξη αερίου εντός λέβητα), πτώση αεροσκάφους ή
αντικειµένου που πέφτει από αυτό, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές,
κακόβουλες ενέργειες, σεισµό, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, διαρροή νερού από οποιοδήποτε δοχείο,
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συσκευή ή σωλήνα, πρόσκρουση οχήµατος ή τρένου, κλοπή µετά από διάρρηξη ή ληστεία, καθίζηση ή ύψωση του
εδάφους, κατολίσθηση.
1.2. Σφάλµατα ή ελαττώµατα τα οποία υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου και ήταν γνωστά ή
θα έπρεπε να ήταν γνωστά στον ασφαλισµένο.
1.3. Τη συνεχή επίδραση της λειτουργίας (π.χ. φθορά από χρήση, δηµιουργία επιφανειακών επιστρωµάτων ή ατελειών
στη δοµή των υλικών, διάβρωση, οξείδωση) ή τη βαθµιαία φθορά που οφείλεται στις φυσιολογικές ατµοσφαιρικές ή
περιβαλλοντικές συνθήκες.
2. ∆απάνες οι οποίες αφορούν την αντιµετώπιση λειτουργικών ανεπαρκειών ή βλαβών, εκτός εάν οι βλάβες προκλήθηκαν
από ζηµιά στα ασφαλισµένα µηχανήµατα η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
3. ∆απάνες οι οποίες γίνονται σε σχέση µε τη συντήρηση των ασφαλισµένων µηχανηµάτων.
Η εξαίρεση αυτή αφορά και το κόστος εξαρτηµάτων τα οποία αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ή στα πλαίσια εργασιών
συντήρησης.
4. Ζηµιά για την οποία ο κατασκευαστής ή ο προµηθευτής των ασφαλισµένων µηχανηµάτων είναι υπεύθυνος, είτε νοµικά
είτε συµβατικά.
5. Ζηµιά σε:
5.1. Ενοικιασµένο ή εκµισθωµένο εξοπλισµό, για τον οποίο ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος, είτε νοµικά είτε συµβατικά είτε
από το συµφωνητικό µίσθωσης και/ή συντήρησης.
5.2. θεµέλια µηχανηµάτων.
5.3. ανταλλακτικά µέρη µηχανηµάτων όπως π.χ. τρυπάνια, µαχαίρια.
5.4. µήτρες, καλούπια, κύλινδροι µε εγχάραξη κλπ.
5.5. µέρη τα οποία λόγω της χρήσης και/ή της φύσης τους υφίστανται υψηλό βαθµό φθοράς όπως π.χ. πυρίµαχα µέρη,
σφυριά, αντικείµενα από γυαλί, ιµάντες, σχοινιά, σύρµατα, ελαστικά, υλικά όπως π.χ. λιπαντικά, καύσιµα, καταλύτες.
6. Αισθητικά ελαττώµατα ή ατέλειες, όπως εκδορές σε βαµµένες, γυαλισµένες ή σµαλτωµένες επιφάνειες.
∆ιευκρινίζεται ότι, σε ότι αφορά τα εξαρτήµατα τα οποία αναφέρονται ή σχετίζονται µε τις παραπάνω παραγράφους 5. και 6.,
η Εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει αποζηµίωση στην περίπτωση που τα εξαρτήµατα αυτά υποστούν ζηµιά η οποία είναι
επακόλουθο µιας γενικότερης ζηµιάς στα ασφαλισµένα µηχανήµατα και η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
Εάν µε οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία καταβάλει αποζηµίωση, τότε το ύψος αυτής θα περιορίζεται σύµφωνα µε τον
εναποµείναντα χρόνο ζωής των συγκεκριµένων εξαρτηµάτων.

7. Επακόλουθη απώλεια ή ζηµιά οποιουδήποτε είδους.
8. Zηµιά που προέρχεται ή προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από:
8.1. την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη ή
8.2. τη µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος αποθήκευσης
πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής που
βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από
αµέλεια µετάδοση/µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο
περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων -ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- «ιών» γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse”, ή τυχόν
άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.
9. Την αντίστοιχη για το είδος του ζηµιογόνου γεγονότος απαλλαγή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
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Ασφάλιση Σε Αξία Καινουργούς
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου γενικού όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου:
Α. Τα ποσά που ασφαλίζονται από τον ασφαλισµένο αναφέρονται στην αξία που έχουν τα αντικείµενα σαν καινούργια.
Β. Αν τα αντικείµενα που ασφαλίζονται µε το παρόν, καταστραφούν ή βλαβούν ως συνέπεια ενός ή περισσοτέρων κινδύνων
που καλύπτονται µε το ασφαλιστήριο, η αποζηµίωση που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί µε βάση τη δαπάνη αποκατάστασής
τους (ανακατασκευής ή αντικατάστασης) κατά τη στιγµή της ζηµιάς, σαν καινούργιων στον ίδιο χώρο.
Γ. Η ασφάλιση αξίας αποκατάστασης δεν ισχύει για αντικείµενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 50% ή, µε εξαίρεση
κτίρια, η ηλικία των οποίων υπερβαίνει τα 15 χρόνια, ούτε καλύπτει το κόστος µιας ειδικής ανακατασκευής αυτών των
αντικειµένων. Επίσης δεν ισχύει για ενδύµατα και υποδήµατα.
∆. Σε περίπτωση που αντικείµενο καταστραφεί και στην πράξη δεν γίνεται να αντικατασταθεί µε άλλο πανοµοιότυπο µε αυτό,
ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης, λαµβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειµένου παρεµφερούς,
κατά το δυνατόν, και µε την ίδια απόδοση.
Ε. Αν το αντικείµενο που ζηµιώθηκε, επιδέχεται επισκευή, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει µε καινούργια
υλικά, όχι όµως και να το αντικαταστήσει ή να το ανακατασκευάσει.
ΣΤ. Ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την κανονική συντήρηση των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Ζ. Η αποζηµίωση µε βάση της αξίας αποκατάστασης δεν οφείλεται παρά µόνο αν η ανακατασκευή (αν πρόκειται για κτίρια)
ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), γίνει µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία της ζηµιάς, εκτός αν
αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όµως από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, οπότε η προθεσµία παρατείνεται ανάλογα, αλλά
όχι πέρα από δύο (2) ακόµη έτη. Εφόσον περάσει η προθεσµία αυτή, οφείλεται αποζηµίωση µόνο µε βάση την πραγµατική
αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Η. Το ποσό της διαφοράς µεταξύ της αποζηµίωσης σε αξία αποκατάστασης και της αποζηµίωσης µε βάση την πραγµατική
αξία του ασφαλισµένου αντικειµένου θα καταβληθεί από την Εταιρεία µόνο µετά την αποδειγµένη ανακατασκευή ή
αντικατάσταση των ασφαλισµένων αντικειµένων. Σε καµιά περίπτωση η αποζηµίωση, µε βάση την αξία αποκατάστασης, δεν
µπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που πραγµατικά έγιναν.
Θ. Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να προβεί σε ανακατασκευή σε άλλο χώρο απ’ αυτόν που βρισκόταν το κτίριο που
ζηµιώθηκε µε τη προϋπόθεση ότι εξαιτίας της επιλογής του αυτής δεν θα αυξηθεί η ευθύνη της Εταιρείας .
Ι. Εάν κατά τη χρονική στιγµή της ζηµιάς το ποσό που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση
του συνόλου των, µε τον όρο αξίας αποκατάστασης καινούργιου, ασφαλισµένων αντικειµένων, χωριστά για µηχανήµατα,
εξοπλισµό και κτίρια, υπερβαίνει το ασφαλισµένο ποσό των αντίστοιχων παραγράφων, τότε ο ασφαλισµένος θα θεωρείται
ως συνασφαλιστής του εαυτού του και θα υφίσταται ανάλογο µέρος της ζηµιάς.

Αυτανάφλεξη
Καλύπτονται ζηµιές στο ίδιο το ασφαλισµένο αντικείµενο που προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από αυτανάφλεξη
του.

Βραχυκύκλωμα
Καλύπτονται ζηµιές σε ασφαλισµένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής εγκατάστασης,
που προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου ή
διαρροή ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφάλειας σε οποιαδήποτε αιτία
και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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Βραχυκύκλωμα Χωρίς Εστία Φωτιάς
Καλύπτονται ζηµιές σε ασφαλισµένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που
προκαλούνται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου ή διαρροή ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση,
κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφάλειας.

Εξαιρούνται ζηµιές που προκαλούνται από:
∆οκιµαστική λειτουργία.
Αντικανονική λειτουργία.
Έµφυτο ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές που προέρχονται από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειµένου που
πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήµατος ή τρένου, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές
ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις,
σεισµό, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, καθίζηση ή κατολίσθηση (οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους
των αντίστοιχων καλύψεων, εφόσον συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο).
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Γενική & Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
Κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω σωµατικής βλάβης τρίτων ή υλικής
ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, µέσα στις ή γύρω από
τις εγκαταστάσεις του ασφαλισµένου και προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ασφαλισµένου, όπως αυτή καθορίζεται
στο ασφαλιστήριο, και την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή µισθωτή του χώρου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η Εταιρεία σε σχέση µε κάθε απαίτηση για σωµατική βλάβη και ζηµία που θα συµβεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, περιλαµβανοµένων των δικαστικών εξόδων και δαπανών που µπορεί να
προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές, σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Αν καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και όριο αποζηµίωσης κατά συµβάν, αυτό θα αφορά την ευθύνη της Εταιρείας µε βάση το
παρόν ασφαλιστήριο για οποιαδήποτε και όλες τις αποζηµιώσεις που πρόκειται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο
ή σε οποιοδήποτε αριθµό προσώπων που εγείρουν απαίτηση σε σχέση µε ή προερχόµενη από οποιοδήποτε συµβάν ή από
σειρά συµβάντων που ανάγονται ή καταλογίζονται σε µία πηγή ή αρχική αιτία.

Εξαιρείται ευθύνη:
Για σωµατική βλάβη ή ζηµιά που οφείλεται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψη του ασφαλισµένου που η συνέπειά της
µπορεί εύλογα να αναµένεται, λόγω της φύσης και των περιστατικών µιας τέτοιας πράξης ή παράλειψης.
Για σωµατική βλάβη προσώπου που έχει εργασιακή σχέση µε τον ασφαλισµένο, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται από
σωµατική βλάβη που προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από τον ασφαλισµένο. Η εξαίρεση
αυτή δεν θα ισχύει για τυχόν απαιτήσεις των µελών του προσωπικού του ασφαλισµένου πέραν κάθε αποζηµιώσεως από
οποιοδήποτε ταµείο ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν εξαιρούνται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
Που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση.
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Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο. Η εξαίρεση αυτή δεν θα ισχύει για ζηµιά στο µισθωµένο κτίριο που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο
από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο, ή διαρροή υδάτων.
Που αποτελούν µέρος περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων εργάζεται ή εργάστηκε ο ασφαλισµένος ή πρόσωπο που
απασχολείται ή εξουσιοδοτήθηκε απ’ αυτόν, µε την προϋπόθεση ότι η απώλεια ή η ζηµία αυτή προκύπτει απευθείας από
αυτή την εργασία.
Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προκλήθηκε από δόνηση ή µετακίνηση ή εξασθένιση
υποστηρίγµατος, ή για σωµατική βλάβη προσώπου ή για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκε ή προέρχεται
από µια τέτοια, όπως καθορίζεται παραπάνω, ζηµιά.
Για σωµατική βλάβη ή ζηµιά σχετική µε ή που προκλήθηκε ή προέρχεται από:
- όχηµα (ή ρυµουλκούµενο) ή πλοίο ή πλωτό µέσο ή εναέριο µέσο που ανήκει στον ασφαλισµένο ή κατέχεται ή
χρησιµοποιείται από αυτόν ή για λογαριασµό ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω
- εµπόρευµα, είδος ή πράγµα που προµηθεύεται ή επισκευάζεται ή µεταποιείται ή επεξεργάζεται από τον ασφαλισµένο
ή µε εντολή του, εφόσον η σωµατική βλάβη ή ζηµιά συµβαίνει εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισµένου
- εργασίες ανακαίνισης, µετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών, εκτός από εργασίες επισκευής και συντήρησης
που αντιστοιχούν σε συνολική απασχόληση όχι µεγαλύτερη του ενός (1) ηµεροµισθίου, δεν αφορούν το φέροντα
οργανισµό κτιρίου και δεν γίνεται χρήση ανοιχτής φλόγας (κοπή, συγκόλληση), πάντα µε την προϋπόθεση ότι θα
τηρούνται τα προβλεπόµενα από το νόµο για την εργασία µέτρα προστασίας
Την επαγγελµατική ιδιότητα του ασφαλισµένου δηλαδή την παροχή οδηγιών, συµβουλών, σχεδίων, συνταγών,
προδιαγραφών ή πιστοποιητικών
Μετάδοση ασθενειών
Μόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή ζηµιά σε
περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
Που στηρίζεται, ή προέρχεται, ή άµεσα ή έµµεσα προκαλείται από ή ως συνέπεια, ή περιλαµβάνει, κάποιο από τα ακόλουθα:
- αµίαντο ή
- οποιαδήποτε σωµατική βλάβη πραγµατικά σχετίζεται, ή προβάλλεται ότι σχετίζεται, µε αµίαντο, ή ζηµιά που περιλαµβάνει
τη χρήση, τη παρουσία, την ύπαρξη, την ανακάλυψη, την αποµάκρυνση, την εξάλειψη ή την αποφυγή αµιάντου ή
έκθεσης σε αµίαντο ή πιθανής έκθεσης σε αµίαντο.
Η παρούσα εξαίρεση δεν θα περιλαµβάνει σωµατική βλάβη ή ζηµιά που σχετίζεται µε προϊόντα που περιλαµβάνουν αµίαντο
όταν η ύπαρξη του αµιάντου δεν αποτελεί άµεση ή έµµεση αιτία της σωµατικής βλάβης ή ζηµιάς.

Γενική Αστική Ευθύνη
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισµένου για:
κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από τον νόµο να καταβάλει για αποζηµίωση λόγω σωµατικής βλάβης τρίτων ή υλικής
ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, µέσα στις ή γύρω από
τις εγκαταστάσεις του ασφαλισµένου και προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ασφαλισµένου, όπως αυτή καθορίζεται
στο ασφαλιστήριο.
κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου ή που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε
έγγραφη συµφωνία της Εταιρείας , εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης κατά του
ασφαλισµένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
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Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η Εταιρεία σε σχέση µε κάθε απαίτηση για σωµατική βλάβη και ζηµία που θα συµβεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, περιλαµβανοµένων των δικαστικών εξόδων και δαπανών που µπορεί να
προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές, σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Αν καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και όριο αποζηµίωσης κατά συµβάν, αυτό θα αφορά την ευθύνη της Εταιρείας µε βάση το
παρόν ασφαλιστήριο για οποιαδήποτε και όλες τις αποζηµιώσεις που πρόκειται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο
ή σε οποιοδήποτε αριθµό προσώπων που εγείρουν απαίτηση σε σχέση µε ή προερχόµενη από οποιοδήποτε συµβάν ή από
σειρά συµβάντων που ανάγονται ή καταλογίζονται σε µία πηγή ή αρχική αιτία.

Εξαιρείται ευθύνη:
για σωµατική βλάβη ή ζηµιά που οφείλεται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψη του ασφαλισµένου που η συνέπειά της
µπορεί εύλογα να αναµένεται, λόγω της φύσης και των περιστατικών µιας τέτοιας πράξης ή παράλειψης
για σωµατική βλάβη προσώπου που έχει εργασιακή σχέση µε τον ασφαλισµένο, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται από
σωµατική βλάβη που προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από τον ασφαλισµένο
που αναλαµβάνεται από τον ασφαλισµένο µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλισµένος χωρίς
αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση
για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
- που ανήκουν στον ασφαλισµένο ή
- που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλισµένο ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από
τον ασφαλισµένο
- που αποτελούν µέρος περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων εργάζεται ή εργάστηκε ο ασφαλισµένος ή πρόσωπο που
απασχολείται ή εξουσιοδοτήθηκε απ’ αυτόν, µε την προϋπόθεση ότι η απώλεια ή η ζηµία αυτή προκύπτει απευθείας
από αυτή την εργασία
για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προκλήθηκε από δόνηση ή µετακίνηση ή εξασθένιση
υποστηρίγµατος, ή για σωµατική βλάβη προσώπου ή για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκε ή προέρχεται
από µια τέτοια, όπως καθορίζεται παραπάνω, ζηµιά
για σωµατική βλάβη ή ζηµιά σχετική µε ή που προκλήθηκε ή προέρχεται από:
- όχηµα (ή ρυµουλκούµενο) ή πλοίο ή πλωτό µέσο ή εναέριο µέσο που ανήκει στον ασφαλισµένο ή κατέχεται ή
χρησιµοποιείται από αυτόν ή για λογαριασµό ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω
- εµπόρευµα, είδος ή πράγµα που προµηθεύεται ή επισκευάζεται ή µεταποιείται ή επεξεργάζεται από τον ασφαλισµένο
ή µε εντολή του, εφόσον η σωµατική βλάβη ή ζηµιά συµβαίνει εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισµένου
- εργασίες ανακαίνισης, µετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών, εκτός από εργασίες επισκευής και συντήρησης
που αντιστοιχούν σε συνολική απασχόληση όχι µεγαλύτερη του ενός (1) ηµεροµισθίου, δεν αφορούν το φέροντα
οργανισµό κτιρίου και δεν γίνεται χρήση ανοιχτής φλόγας (κοπή, συγκόλληση), πάντα µε την προϋπόθεση ότι θα
τηρούνται τα προβλεπόµενα από το νόµο για την εργασία µέτρα προστασίας
την επαγγελµατική ιδιότητα του ασφαλισµένου δηλαδή την παροχή οδηγιών, συµβουλών, σχεδίων, συνταγών,
προδιαγραφών ή πιστοποιητικών
µετάδοση ασθενειών
µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή ζηµιά σε
περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
που στηρίζεται, ή προέρχεται, ή άµεσα ή έµµεσα προκαλείται από ή ως συνέπεια, ή περιλαµβάνει, κάποιο από τα ακόλουθα:
- αµίαντο ή
- οποιαδήποτε σωµατική βλάβη πραγµατικά σχετίζεται, ή προβάλλεται ότι σχετίζεται, µε αµίαντο, ή ζηµιά που περιλαµβάνει
τη χρήση, τη παρουσία, την ύπαρξη, την ανακάλυψη, την αποµάκρυνση, την εξάλειψη ή την αποφυγή αµιάντου ή
έκθεσης σε αµίαντο ή πιθανής έκθεσης σε αµίαντο.
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Η παρούσα εξαίρεση δεν θα περιλαµβάνει σωµατική βλάβη ή ζηµιά που σχετίζεται µε προϊόντα που περιλαµβάνουν αµίαντο
όταν η ύπαρξη του αµιάντου δεν αποτελεί άµεση ή έµµεση αιτία της σωµατικής βλάβης ή ζηµιάς.

Διαρροή Συστήματος Sprinklers
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από αυτόµατη
εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinkler) που βρίσκεται στο ασφαλισµένο κτίριο ή στο κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα.

Εξαιρείται ζηµιά από διαρροή ή διαφυγή που προέρχεται από:
Ψύξη και περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα
στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, έχει ήδη παραµείνει κενό ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερο
από 45 συνεχόµενες ηµέρες.
Θερµότητα ως επακόλουθο πυρκαγιάς
Έκρηξη, σεισµό, ή πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές:
Στο ίδιο το σύστηµα αυτόµατης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς
που θα είχαν αποφευχθεί αν ο ασφαλισµένος είχε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή
κατάσταση της αυτόµατης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Διαρροή Σωληνώσεων Αποχέτευσης
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις
αποχέτευσης.

Εξαιρούνται ζηµιές από:
Την υπερχείλιση των φρεατίων ή των δεξαµενών της αποχέτευσης
Έµφυτο ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση, ή κακοτεχνία κατασκευής ή
επισκευής των σωληνώσεων αποχέτευσης.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές σε:
Ασφαλισµένα αντικείµενα που περιέρχονται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλισµένο
κτίριο ή το κτίριο που στεγάζει τα ασφαλισµένα αντικείµενα, έχει ήδη παραµείνει κενό ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
περισσότερο από 45 συνεχόµενες ηµέρες
Εµπορεύµατα τοποθετηµένα σε απόσταση µικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο.

Έκρηξη
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από έκρηξη, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

Εξαιρούνται ζηµιές από έκρηξη που προέρχονται από:
Εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται:
- µέσα στο χώρο ευθύνης του ασφαλισµένου
- εκτός του χώρου ευθύνης του ασφαλισµένου αλλά των οποίων την ύπαρξη γνώριζε ο ασφαλισµένος
Σεισµό ή ηφαιστειακή έκρηξη.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές στο ίδιο το αντικείµενο που προκάλεσε την έκρηξη, ή στο οποίο εκδηλώθηκε πρώτα η έκρηξη.
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Έκρηξη (Ζημιές Ιδίου Αντικειμένου)
Καλύπτονται ζηµιές από έκρηξη στο ίδιο το ασφαλισµένο αντικείµενο που προκάλεσε την έκρηξη, ή στο οποίο εκδηλώθηκε
πρώτα η έκρηξη έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Έξοδα Δημόσιων Αρχών
Καλύπτονται τα πρόσθετα έξοδα για την ανακατασκευή του ασφαλισµένου κτιρίου που θα γίνουν µε τη συγκατάθεση της
Εταιρείας , προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε τους κανονισµούς δόµησης ή νοµικές διατάξεις τοπικών ή άλλων
δηµόσιων αρχών, που θα επιβληθούν στον ασφαλισµένο για πρώτη φορά µετά τη ζηµιά και µε την προϋπόθεση ότι η
ανακατασκευή θα ολοκληρωθεί µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία που συνέβη η ζηµιά, ή σε µεγαλύτερη
χρονική περίοδο για την οποία η Εταιρεία θα έχει συγκατατεθεί γραπτά.

Εξαιρούνται έξοδα:
για διατάξεις σχετικές µε µέρη του ασφαλισµένου κτιρίου που δεν ζηµιώθηκαν πλην των θεµελίων (εκτός αν τα θεµέλια
εξαιρούνται ειδικά από την ασφάλιση).
από οποιαδήποτε µεταβολή ή του τρόπου ή του ποσοστού φορολογίας ή άλλη χρέωση ή καταλογισµό που µπορεί
να προκύψει από υπεραξία του ασφαλισµένου κτιρίου ως αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε οποιοδήποτε από τους
κανονισµούς ή τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Έξοδα Μετακόμισης
Καλύπτονται τα έξοδα µετακόµισης σε άλλη διεύθυνση, σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος αναγκασθεί, συνεπεία
καλυπτοµένου κινδύνου, να µετακοµίσει. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για µία και µόνο µετακόµιση, που πρέπει να γίνει σε
εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία της ζηµιάς.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Έξοδα Φύλαξης
Αν εξαιτίας ζηµιάς του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, που
προκαλείται από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο υπάρξει έλλειψη της συνηθισµένης προστασίας που µέχρι
τότε υπήρχε στο παραπάνω κτίριο ή τα ασφαλισµένα αντικείµενα, καλύπτονται τα πρόσθετα έξοδα φύλαξης του παραπάνω
κτιρίου.

Εξαιρούνται έξοδα:
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 72 συνεχόµενων ωρών από την τοποθέτηση του προσωπικού φύλαξης
αφού αποκατασταθεί η συνηθισµένη προστασία του κτιρίου.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Επακόλουθες Ζημιές Πυρκαγιάς
Καλύπτονται:
α) Τα έξοδα που κατέβαλε ο ασφαλισµένος για τη λήψη µέτρων στην κατάσβεση της φωτιάς ή τον περιορισµό της επεκτάσεως
της.
β) Οι ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που έγιναν κατά την προσπάθεια µεταφοράς τους από το χώρο της φωτιάς µε
στόχο να διασωθούν από αυτή.
γ) Οι ζηµιές που προκάλεσε η κατεδάφιση µιας οικοδοµής µε σκοπό να αποτελέσει φραγµό στην εξάπλωση της φωτιάς.
δ) Οι ζηµιές που προκάλεσε η επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (νερά κ.ά.)
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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Ζημιές Κλέπτου
Καλύπτονται ζηµιές στο ασφαλισµένο κτίριο που προκαλούνται από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης δηλαδή µε βίαιη είσοδο
στο ή έξοδο από το κτίριο, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στο σηµείο εισόδου ή εξόδου.

Εξαιρείται κλοπή:
που έγινε από ή στην οποία πήρε µέρος µέλος της οικογένειας του ασφαλισµένου και/ή λήπτη της ασφάλισης ή πρόσωπο
που συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία του ή συνέταιρος ή υπάλληλός τους ή πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί
επαγγελµατικά η φύλαξη του ασφαλισµένου περιεχοµένου.
που περιήλθε σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλιζόµενο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο
οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερο
από 45 συνεχόµενες ηµέρες και δεν παρουσιάζει σηµάδια εγκατάλειψης.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Ζημιές Φόρτωσης/Εκφόρτωσης
Καλύπτονται ζηµιές ή απώλειες που θα προκληθούν στα εµπορεύµατα είτε µεταφέρονται είτε είναι αποθηκευµένα κατά την
διάρκεια φορτοεκφόρτωσης ή εναπόθεσης και αποθήκευσης αυτών από τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή clarks συνεπεία
αποδεδειγµένης σύγκρουσης , πρόσκρουσης , ανατροπής του φορτοεφορτωτικού µηχανήµατος ή του clark ή συνεπεία
βλάβης του µηχανισµού ανύψωσης.

Εξαιρούνται ζηµιές λόγω κακής στοιβασίας/εναπόθεσης.

Θραύση Υαλοπινάκων
Καλύπτονται ζηµιές σε εξωτερικούς υαλοπίνακες του ασφαλισµένου κτιρίου, ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκονται τα
ασφαλισµένα αντικείµενα, που προκαλούνται από θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
Εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά ή αποδεικνύεται από τα κοµµάτια των σπασµένων υαλοπινάκων που διασώθηκαν,
τα κρύσταλλα θεωρούνται ως απλά κρύσταλλα συνηθισµένης διαφάνειας και πάχους.

Εξαιρείται θραύση:
Που προέρχεται από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειµένου που πέφτει από αυτό, πρόσκρουση
οχήµατος ή τρένου, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια,
πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισµό, κλοπή από διάρρηξη,
ληστεία, καθίζηση ή κατολίσθηση (οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων,
εφόσον συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο).
Που περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλισµένο κτίριο, έχει ήδη παραµείνει
κενό ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόµενες ηµέρες.
Σε ήδη ραγισµένους υαλοπίνακες.
Εξαιρούνται επίσης:
Χαράγµατα
Το κόστος αντικατάστασης γραµµάτων, αντηλιακών µεµβρανών και διακοσµητικών προσαρµοσµένων πάνω στους
υαλοπίνακες, εκτός αν η ζηµιά σ’ αυτά είναι αποτέλεσµα της θραύσης του υαλοπίνακα
Το κόστος αντικατάστασης πλαισίων και σκελετού.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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Θραύση-Διαρροή Σωληνώσεων
Α. Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από
σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά εγκαταστάσεις
ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού, δίκτυο πυρόσβεσης.

Εξαιρούνται ζηµιές από:
Νερά που διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόµατη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς (σύστηµα sprinkler)
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά.
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές:
Σε ασφαλισµένα αντικείµενα που περιέρχονται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το
ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα, έχει ήδη παραµείνει κενό ή δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόµενες ηµέρες
Σε εµπορεύµατα τοποθετηµένα σε απόσταση µικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο.
Στο ασφαλισµένο κτίριο από διαρροή νερού που οφείλεται στη σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των
σωληνώσεών, και γενικά εγκαταστάσεων εφόσον αυτές είναι ηλικίας άνω των 35ετών.
Β. Καλύπτονται ζηµιές στις ίδιες τις σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης ή
κλιµατισµού του ασφαλισµένου κτιρίου, που προκαλούνται από θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός.
Καλύπτονται επίσης έξοδα εντοπισµού ζηµιάς σωληνώσεων, δεξαµενών και γενικά εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής
θέρµανσης ή κλιµατισµού του ασφαλισµένου κτιρίου και ζηµιές που θα προκληθούν από τις εργασίες αυτές, µέχρι € 2.000.

Εξαιρούνται ζηµιές στις σωληνώσεις από θραύση που προέρχεται από έµφυτο ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά,
παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση ή κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής.
Εξαιρούνται η θραύση και τα έξοδα εντοπισµού της ζηµιάς:
που προέρχονται από άλλο κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή που εµπίπτει σε άλλη εξαίρεση του
ασφαλιστηρίου
σε κτίρια ηλικίας άνω των 35 ετών
σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά
σε σωληνώσεις που δεν ανήκουν στο ασφαλισµένο κτίριο.

Κάθε Άλλο Τυχαίο Ζημιογόνο Γεγονός
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο, εκτός από τις περιπτώσεις
που εµπίπτουν στις γενικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου και τις πιο κάτω ειδικές εξαιρέσεις.

Εξαιρείται:
1. Ζηµιά που προκαλείται από «κατονοµαζόµενο κίνδυνο» που θα σηµαίνει: πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση
αεροσκάφους ή αντικειµένου που πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήµατος ή τρένου, τροµοκρατικές ενέργειες, στάση,
απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός,
διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισµός, κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία.
2. Ζηµιά που προκαλείται από:
2.1. έµφυτο ελάττωµα, κρυφό ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φυσιολογική φθορά και/ή παλαιότητα, παγετό, αλλαγή
στάθµης νερού, λανθασµένη ή ελαττωµατική σχεδίαση ή εργασία, ακατάλληλα ή ελαττωµατικά υλικά στο ίδιο το
αντικείµενο που έπαθε τη ζηµιά
2.2. λανθασµένη ή ελαττωµατική εργασία, παράλειψη ή λάθος χειρισµού από τον ασφαλισµένο ή οποιοδήποτε υπάλληλό του
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2.3. έκρηξη που προέρχεται από διάρρηξη λέβητα (εκτός από λέβητα που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση)
ή άλλου εξοπλισµού του οποίου η εσωτερική πίεση οφείλεται σε ατµό µόνο και ο οποίος ανήκει ή είναι κάτω από τον
έλεγχο του ασφαλισµένου, αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά που είναι αποτέλεσµα άλλης αιτίας που παρότι απορρέει ή
προκύπτει από τα παραπάνω 2.1 έως 2.3, η ίδια δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
3. Ζηµιά που προκαλείται από:
3.1. διάβρωση, σκουριά, σήψη, αποσύνθεση, µείωση µεγέθους, συρρίκνωση, εξάτµιση, απώλεια βάρους, υγρασία,
ξηρασία, παραµόρφωση, γδάρσιµο, χάραγµα, ζωύφια, έντοµα ή τρωκτικά
3.2. µεταβολή θερµοκρασίας, χρώµατος, αρώµατος, γεύσης, υφής ή φινιρίσµατος
3.3. διαρροή από συνδέσεις, αστοχία κολλήσεων, ράγισµα, ρωγµή, σπάσιµο, θραύση, κατάρρευση ή υπερθέρµανση
λεβητών, εξοικονοµητών, υπερθερµαντήρων, πιεστικών δοχείων ή οποιουδήποτε τµήµατος των σωληνώσεων ατµού
ή τροφοδοσίας που σχετίζονται µε αυτά.
3.4. µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή απορρρύθµιση στο ίδιο το αντικείµενο, αλλά δεν θα εξαιρείται:
1. ζηµιά από τα παραπάνω 3.1 έως 3.4 η οποία είναι το άµεσο αποτέλεσµα κατονοµαζόµενου κινδύνου που καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο και δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου
2. ζηµιά που παρότι προέρχεται από τα παραπάνω 2.1 έως 2.4, η ίδια είναι το άµεσο αποτέλεσµα αιτίας που δεν
εξαιρείται από άλλη διάταξη ασφαλιστηρίου.
4. Ζηµιά που προκαλείται από µόλυνση ή ρύπανση αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, η οποία δεν
εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου, και η οποία προκαλείται από:
4.1. µόλυνση ή ρύπανση η οποία είναι αποτέλεσµα κατονοµαζόµενου κινδύνου που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
4.2. κατονοµαζόµενο κίνδυνο ο οποίος είναι αποτέλεσµα µόλυνσης ή ρύπανσης.
5. Ζηµιά που προκαλείται από:
5.1. καθίζηση, ύψωση, µετατόπιση εδάφους ή κατολίσθηση εκτός αν είναι αποτέλεσµα πυρκαγιάς, έκρηξης, σεισµού ή
διαρροής υδάτων από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα
5.2. φυσιολογική κατακάθιση ή καθίζηση καινούργιων κατασκευών
5.3. πράξεις απάτης, δόλου ή απιστίας
5.4. εξαφάνιση, έλλειµµα απογραφής ή ανεξήγητο έλλειµµα, λανθασµένη αρχειοθέτηση ή τοποθέτηση πληροφοριών ή
λογιστικό λάθος
5.5. κλοπή ή απόπειρα κλοπής χωρίς διάρρηξη (δηλαδή χωρίς παραβίαση µε βίαια και δυναµικά µέσα) και χωρίς χρήση
βίας.
6. Ζηµιά σε κτίρια ή κατασκευές που προκαλείται από κατάρρευσή τους ή ράγισµά τους εκτός αν είναι αποτέλεσµα
κατονοµαζόµενου κινδύνου που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο και δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
7. Ζηµιά σε κινητή περιουσία στο ύπαιθρο, σε φράχτες και σε αυλόπορτες από άνεµο, βροχή, χαλάζι, χιονόνερο, χιόνι,
πληµµύρα ή σκόνη.
8. Ζηµιά:
8.1 από πυρκαγιά που είναι αποτέλεσµα υποβολής του ασφαλισµένου αντικειµένου µε οποιοδήποτε τρόπο σε θέρµανση
ή στέγνωµα ή αυτανάφλεξης
8.2. (εκτός πυρκαγιάς), που είναι αποτέλεσµα υποβολής του ασφαλισµένου αντικειµένου στη
συσκευασίας, επεξεργασίας, ελέγχου, δοκιµαστικής λειτουργίας, επισκευής ή ρύθµισης.

διαδικασία παραγωγής,
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9. Ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα:
9.1. που προκαλείται από διαρροή υδάτων από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα
9.2. (εκτός πυρκαγιάς ή έκρηξης), που προκαλείται από κακόβουλη ενέργεια, και που περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της
ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, έχει ήδη παραµείνει κενό ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόµενες ηµέρες.
10. Ζηµιά σε:
10.1. περιουσία που µεταφέρεται
10.2. σταθερά κρύσταλλα
10.3. κρύσταλλα (εκτός σταθερών κρυστάλλων), πορσελάνες, κεραµικά, µάρµαρα ή άλλα εύθραυστα αντικείµενα)
10.4. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά που προκαλείται από κατονοµαζόµενο κίνδυνο που
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο και δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
11. Ζηµιά σε:
11.1. οχήµατα µε άδεια οδικής κυκλοφορίας (περιλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τους), τροχόσπιτα, ρυµουλκούµενα,
σιδηροδροµικά οχήµατα, τροχαία υλικά, θαλάσσια σκάφη ή αεροσκάφη
11.2. περιουσία υπό κατασκευή ή συναρµολόγηση και υλικά ή εφόδια σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία υπό
κατασκευή ή συναρµολόγηση
11.3. γήπεδα, δρόµους, πεζοδρόµια, αποβάθρες, προκυµαίες, γέφυρες, υπονόµους και εκσκαφές
11.4. ζώα, φυτά και δένδρα εκτός αν ρητά αναγράφονται ως ασφαλισµένα στο ασφαλιστήριο.
12. Zηµιά που προέρχεται ή προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από:
12.1. την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη
ή
12.2. τη µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος
αποθήκευσης πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας
συσκευής που βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση
ή από αµέλεια µετάδοση/µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή το
οποίο περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων -ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά- «ιών» γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse”, ή
τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.
13. Απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που άµεσα ή έµµεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται
στην αδυναµία οποιουδήποτε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (όπως ορίζεται παρακάτω και ανεξάρτητα από το αν
αυτός είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζοµένου ή όχι) να επιτύχει οποτεδήποτε οποιοδήποτε σκοπό ή αποτέλεσµα στα
οποία αποβλέπει η χρήση οποιουδήποτε αριθµού, συµβόλου ή λέξης που χαρακτηρίζει µια ηµεροµηνία.
Στην παραπάνω αδυναµία συµπεριλαµβάνεται -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η αδυναµία ή αποτυχία αναγνώρισης,
συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης ή εκ νέου αποκατάστασης και/ή χειρισµού, ερµηνείας, µετάδοσης, επιστροφής,
υπολογισµού ή επεξεργασίας µε τον ορθό τρόπο οποιωνδήποτε ηµεροµηνιών, δεδοµένων, πληροφοριών, εντολών,
οδηγιών ή λογικής ως αποτέλεσµα της:
1. αναγνώρισης, χρήσης ή µεταφοράς οποιασδήποτε ηµεροµηνίας, ηµέρας της εβδοµάδας ή χρονικής περιόδου µε τρόπο
µη ορθό ή διαφορετικό από την ορθή ηµεροµηνία, ηµέρα της εβδοµάδας ή χρονική περίοδο.
και/ή
2. της εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιασδήποτε εντολής ή λογικής που έχει προγραµµατιστεί ή ενσωµατωθεί σε οτιδήποτε
συµπεριλαµβάνεται στον παρακάτω ορισµό «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

34

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆εν θα εξαιρείται ωστόσο απαίτηση από υλική ζηµιά ή επακόλουθη της υλικής ζηµιάς απώλεια κέρδους (αν παρέχεται και
κάλυψη επακόλουθου ζηµιάς) που συµβαίνει στη συνέχεια και δεν εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις άλλες εξαιρέσεις του
παρόντος ασφαλιστηρίου ή οφείλεται σε κατονοµαζόµενο κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ο όρος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» θα σηµαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σύστηµα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδοµένων ή πληροφοριών
και θα περιλαµβάνει -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- το µηχανοτεχνικό εξοπλισµό (hardware), τα ενσωµατωµένα και
ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, τους µικροεπεξεργαστές, τα συστήµατα και τον εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών κάθε
είδους και τις άλλες συναφείς ή παρόµοιες συσκευές καθώς και το κάθε είδους λογισµικό (software), τα προγράµµατα και
τα µέσα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε συνάρτηση µε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Καθίζηση και/ή Κατολίσθηση Εδάφους
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από καθίζηση και/ή ύψωση του εδάφους επί του
οποίου έχει χτιστεί το κτίριο ή κατολίσθηση του εδάφους.

Εξαιρούνται ζηµιές:
σε εξωτερικές αυλές, δρόµους, πεζοδρόµια, φράχτες και περιφράξεις
που προκαλούνται από:
- το κατακάθισµα νέων κατασκευών εξαιτίας του βάρους τους
- κατακάθισµα ή µετακίνηση τεχνητού εδάφους
- διάβρωση ακτών ή όχθης ποταµών
- λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή ή χρησιµοποίηση ελαττωµατικών υλικών
- πυρκαγιά, πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους υπόγειο πυρ), έκρηξη, σεισµό ή διαφυγή
νερού από οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση ή σωλήνα των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο
προγενέστερο της έναρξης της παρούσας ασφάλισης.
που είναι αποτέλεσµα ανακατανοµής των τάσεων λόγω κατασκευής ή της κατεδάφισης, της µετατροπής ή της επισκευής
υπάρχουσας κατασκευής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ασφαλισµένου
που είναι αποτέλεσµα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωµατουργικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ασφαλισµένου.
Ειδική προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης:
Ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε κατασκευή
ή κατεδάφιση ή µετατροπή ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωµατουργική εργασία
πραγµατοποιείται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε όµορο οικόπεδο ιδιοκτησίας τρίτου, µόλις ο ίδιος λάβει σχετική γνώση.
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει.

Καθίζηση και/ή Κατολίσθηση Εδάφους Συνεπ. Καλ. Κινδ
Καλύπτεται ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα άµεσα προερχόµενη από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή ύψωση ή κατολίσθηση
του εδάφους συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές και προϋποθέσεις των καλύψεων που αφορούν την γενεσιουργό
αιτία.
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Κακόβουλες Ενέργειες
Καλύπτεται ζηµιά στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον
ασφαλισµένο ή λήπτη της ασφάλισης προσώπων (άρθρο 7 παρ.5 του νόµου 2496/97).

Εξαιρούνται οι ενέργειες αυτές που έλαβαν χώρα:
1. Κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρα διάπραξης αυτών ή µε σκοπό τη διάπραξη αυτών.
2. Σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιµοποιείται.
3. Που προέρχονται ή προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από:
3.1 Την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη ή
3.2 Μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, µηχανογραφικού
εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος αποθήκευσης πληροφοριών,
µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής που βρίσκεται µέσα
σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση µετάδοση/µεταφορά
(µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή
ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- «ιών» γνωστών µε
τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse” ή τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί
να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Καπνός
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται άµεσα από επίδραση καπνού, που θα διαφύγει
αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρµανσης, ξήρανσης ή εστίασης, οι οποίες βρίσκονται µέσα στο χώρο
του ασφαλισµένου όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.

Κατά Παντός Κινδύνου
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται µε τρόπο αιφνίδιο και τυχαίο, εκτός από τις περιπτώσεις
που εµπίπτουν στις γενικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου και τις παραπλεύρως ειδικές εξαιρέσεις.

Ορισμοί
Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις όπου απαντώνται στο ασφαλιστήριο και τον παρόντα ειδικό όρο, έχουν την έννοια που
δίνεται στους ορισµούς αυτούς.
Κατονοµαζόµενος Κίνδυνος: Κατονοµαζόµενος κίνδυνος σηµαίνει πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή
αντικειµένου που πέφτει από αυτό, στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, σεισµό, πληµµύρα,
θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα, πρόσκρουση
οχήµατος ή τρένου, κλοπή.
Κλοπή: Κλοπή σηµαίνει την αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων µετά από διάρρηξη (παραβίαση µε βίαια και δυναµικά
µέσα) και/ή χρήση βίας.

Το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρεί:
1. Ζηµιά που προκαλείται από:
1.1. έµφυτο ελάττωµα, κρυφό ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φυσιολογική φθορά και/ή παλαιότητα, παγετό, αλλαγή
στάθµης νερού, λανθασµένη ή ελαττωµατική σχεδίαση ή εργασία, ακατάλληλα ή ελαττωµατικά υλικά στο ίδιο το
αντικείµενο που έπαθε τη ζηµιά
1.2. λανθασµένη ή ελαττωµατική εργασία, παράλειψη ή λάθος χειρισµού από τον ασφαλισµένο ή οποιοδήποτε υπάλληλό του
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1.3. έκρηξη που προέρχεται από διάρρηξη λέβητα (εκτός από λέβητα που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση)
ή άλλου εξοπλισµού του οποίου η εσωτερική πίεση οφείλεται σε ατµό µόνο και ο οποίος ανήκει ή είναι κάτω από τον
έλεγχο του ασφαλισµένου, αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά που είναι αποτέλεσµα άλλης αιτίας που παρότι απορρέει ή
προκύπτει από τα παραπάνω 1.1 έως 1.3, η ίδια δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
2. Ζηµιά που προκαλείται από:
2.1. διάβρωση, σκουριά, σήψη, αποσύνθεση, µείωση µεγέθους, συρρίκνωση, εξάτµιση, απώλεια βάρους, υγρασία,
ξηρασία, παραµόρφωση, γδάρσιµο, χάραγµα, ζωύφια, έντοµα ή τρωκτικά
2.2. µεταβολή θερµοκρασίας, χρώµατος, αρώµατος, γεύσης, υφής ή φινιρίσµατος
2.3. διαρροή από συνδέσεις, αστοχία κολλήσεων, ράγισµα, ρωγµή, σπάσιµο, θραύση, κατάρρευση ή υπερθέρµανση
λεβητών, εξοικονοµητών, υπερθερµαντήρων, πιεστικών δοχείων ή οποιουδήποτε τµήµατος των σωληνώσεων ατµού
ή τροφοδοσίας που συνδέονται µε αυτά.
2.4 µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή απορύθµιση στο ίδιο το αντικείµενο, αλλά δεν θα εξαιρείται:
α. ζηµιά από τα παραπάνω 2.1 έως 2.4 η οποία είναι το άµεσο αποτέλεσµα κατονοµαζόµενου κινδύνου και δεν εξαιρείται
από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου
β. ζηµιά που παρότι προέρχεται από τα παραπάνω 2.1 έως 2.4, η ίδια είναι το άµεσο αποτέλεσµα αιτίας που δεν εξαιρείται
από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
3. Zηµιά που προκαλείται από µόλυνση ή ρύπανση αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα, η οποία δεν
εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου, και η οποία προκαλείται από:
3.1. µόλυνση ή ρύπανση η οποία είναι αποτέλεσµα κατονοµαζόµενου κινδύνου
3.2. κατονοµαζόµενο κίνδυνο ο οποίος είναι αποτέλεσµα µόλυνσης ή ρύπανσης.
4. Ζηµιά που προκαλείται από:
4.1. καθίζηση, ύψωση, µετατόπιση εδάφους ή κατολίσθηση εκτός αν είναι αποτέλεσµα πυρκαγιάς, έκρηξης, σεισµού ή
διαρροής υδάτων από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα
4.2. φυσιολογική κατακάθιση ή καθίζηση καινούργιων κατασκευών
4.3. πράξεις απάτης, δόλου ή απιστίας
4.4. εξαφάνιση, έλλειµµα απογραφής ή ανεξήγητο έλλειµµα, λανθασµένη αρχειοθέτηση ή τοποθέτηση πληροφοριών ή
λογιστικό λάθος
4.5. κλοπή ή απόπειρα κλοπής χωρίς διάρρηξη (δηλαδή χωρίς παραβίαση µε βίαια και δυναµικά µέσα) και χωρίς χρήση
βίας.
5. Ζηµιά σε κτίρια ή κατασκευές που προκαλείται από κατάρρευσή τους ή ράγισµά τους εκτός αν είναι αποτέλεσµα
κατονοµαζόµενου κινδύνου και δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
6. Ζηµιά σε κινητή περιουσία στο ύπαιθρο, σε φράχτες και σε αυλόπορτες από άνεµο, βροχή, χαλάζι, χιονόνερο, χιόνι,
πληµµύρα ή σκόνη.
7. Ζηµιά:
7.1. από πυρκαγιά που είναι αποτέλεσµα υποβολής του ασφαλισµένου αντικειµένου µε οποιοδήποτε τρόπο σε θέρµανση
ή στέγνωµα ή αυτανάφλεξης
7.2. (εκτός πυρκαγιάς), που είναι αποτέλεσµα της υποβολής του ασφαλισµένου αντικειµένου στη διαδικασία παραγωγής,
συσκευασίας, επεξεργασίας, ελέγχου, δοκιµαστικής λειτουργίας, επισκευής ή ρύθµισης.
8. Ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα:
8.1. που προκαλείται από διαρροή υδάτων από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα
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8.2. (εκτός πυρκαγιάς ή έκρηξης), που προκαλείται από κακόβουλη ενέργεια, και που περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της
ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, έχει ήδη παραµείνει κενό ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόµενες ηµέρες.
9. Ζηµιά από σεισµό:
9.1. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άµεσα ή έµµεσα από προγενέστερες της ασφάλισης αυτής καταπονήσεις
και/ή ζηµιές στο ασφαλισµένο κτίριο
9.2. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άµεσα ή έµµεσα από κατασκευαστικό ελάττωµα του ασφαλισµένου
κτιρίου
9.3. αν η µελέτη και ανέγερση του ασφαλισµένου κτιρίου, ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου
9.4. αν ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δεν έλαβε όλα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για να διατηρήσει
το κτίριο σε καλή κατάσταση και τα πρόσθετα µέτρα για την πρόληψη ζηµιάς αν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε ελάττωµα
στο ασφαλισµένο κτίριο.
10. Ζηµιά σε:
10.1. περιουσία που µεταφέρεται
10.2. σταθερά κρύσταλλα
10.3. κρύσταλλα (εκτός σταθερών κρυστάλλων), πορσελάνες, κεραµικά, µάρµαρα ή άλλα εύθραυστα αντικείµενα
10.4. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά δεν θα εξαιρείται ζηµιά που προκαλείται από κατονοµαζόµενο κίνδυνο και δεν
εξαιρείται από άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου.
11. Ζηµιά σε:
11.1. οχήµατα µε άδεια οδικής κυκλοφορίας (περιλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τους), τροχόσπιτα, ρυµουλκούµενα,
σιδηροδροµικά οχήµατα, τροχαία υλικά, θαλάσσια σκάφη ή αεροσκάφη
11.2. περιουσία υπό κατασκευή ή συναρµολόγηση και υλικά ή εφόδια σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία υπό
κατασκευή ή συναρµολόγηση
11.3. γήπεδα, δρόµους, πεζοδρόµια, αποβάθρες, προκυµαίες, γέφυρες, υπονόµους και εκσκαφές
11.4. ζώα, φυτά και δένδρα εκτός αν ρητά αναγράφονται ως ασφαλισµένα στο ασφαλιστήριο.
12. Επακόλουθη απώλεια ή ζηµιά οποιουδήποτε είδους.
13. Zηµιά που προέρχεται ή προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από:
13.1. την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη ή
13.2. τη µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος
αποθήκευσης πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας
συσκευής που βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από
πρόθεση ή από αµέλεια µετάδοση/µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή
το οποίο περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων
-ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- «ιών» γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan
horse”, ή τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.
14. Απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που άµεσα ή έµµεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται
στην αδυναµία οποιουδήποτε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (όπως ορίζεται παρακάτω και ανεξάρτητα από το αν
αυτός είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζοµένου ή όχι) να επιτύχει οποτεδήποτε οποιοδήποτε σκοπό ή αποτέλεσµα στα
οποία αποβλέπει η χρήση οποιουδήποτε αριθµού, συµβόλου ή λέξης που χαρακτηρίζει µια ηµεροµηνία.
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Στην παραπάνω αδυναµία συµπεριλαµβάνεται -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η αδυναµία ή αποτυχία αναγνώρισης,
συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης ή εκ νέου αποκατάστασης και/ή χειρισµού, ερµηνείας, µετάδοσης, επιστροφής,
υπολογισµού ή επεξεργασίας µε τον ορθό τρόπο οποιωνδήποτε ηµεροµηνιών, δεδοµένων, πληροφοριών, εντολών,
οδηγιών ή λογικής ως αποτέλεσµα της
α. αναγνώρισης, χρήσης ή µεταφοράς οποιασδήποτε ηµεροµηνίας, ηµέρας της εβδοµάδας ή χρονικής περιόδου µε τρόπο
µη ορθό ή διαφορετικό από την ορθή ηµεροµηνία, ηµέρα της εβδοµάδας ή χρονική περίοδο.
και/ή
β. της εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιασδήποτε εντολής ή λογικής που έχει προγραµµατιστεί ή ενσωµατωθεί σε οτιδήποτε
συµπεριλαµβάνεται στον παρακάτω ορισµό «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
∆εν θα εξαιρείται ωστόσο απαίτηση από υλική ζηµιά ή επακόλουθη της υλικής ζηµιάς απώλεια κέρδους (αν παρέχεται και
κάλυψη επακολούθου ζηµιάς) που συµβαίνει στη συνέχεια και δεν εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις άλλες εξαιρέσεις του
παρόντος ασφαλιστηρίου ή οφείλεται σε κατονοµαζόµενο κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ο όρος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» θα σηµαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σύστηµα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδοµένων ή πληροφοριών
και θα περιλαµβάνει -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- το µηχανοτεχνικό εξοπλισµό (hardware), τα ενσωµατωµένα και
ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, τους µικροεπεξεργαστές, τα συστήµατα και τον εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών κάθε
είδους και τις άλλες συναφείς ή παρόµοιες συσκευές καθώς και το κάθε είδους λογισµικό (software), τα προγράµµατα και
τα µέσα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε συνάρτηση µε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

15. Την αντίστοιχη για το είδος του ζηµιογόνου γεγονότος απαλλαγή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Κατά Παντός Κινδύνου - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Καλύπτονται ζηµιές στον ασφαλισµένο ηλεκτρονικό εξοπλισµό ενώ βρίσκεται:
Σε λειτουργία ή µη.
Σε αποσυναρµολόγηση, µεταφορά ή συναρµολόγηση για καθαρισµό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση
εντός των ασφαλισµένων εγκαταστάσεων, που προκαλούνται µε τρόπο αιφνίδιο και τυχαίο, εκτός από τις περιπτώσεις
που εµπίπτουν στις γενικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου και τις πιο κάτω ειδικές εξαιρέσεις.

Εξαιρούνται:
1. Ζηµιά που προκαλείται από:
1.1. πυρκαγιά, άµεση προσβολή κεραυνού, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειµένου που πέφτει από αυτό,
τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, σεισµό,
πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή σωλήνα,
πρόσκρουση οχήµατος ή τρένου, κλοπή µετά από διάρρηξη ή ληστεία, καθίζηση ή ύψωση του εδάφους, κατολίσθηση.
1.2. Σφάλµατα ή ελαττώµατα τα οποία υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου και ήταν γνωστά ή
θα έπρεπε να ήταν γνωστά στον ασφαλισµένο.
1.3. Τη διακοπή ή τη διακύµανση στην παροχή οποιουδήποτε αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύµατος.
1.4. Τη συνεχή επίδραση της λειτουργίας (π.χ. φθορά από χρήση, δηµιουργία επιφανειακών επιστρωµάτων ή ατελειών
στη δοµή των υλικών, διάβρωση, οξείδωση) ή τη βαθµιαία φθορά που οφείλεται στις φυσιολογικές ατµοσφαιρικές ή
περιβαλλοντικές συνθήκες.
2. ∆απάνες οι οποίες αφορούν την αντιµετώπιση λειτουργικών ανεπαρκειών ή βλαβών, εκτός εάν οι βλάβες προκλήθηκαν
από ζηµιά στα ασφαλισµένα µηχανήµατα η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
3. ∆απάνες οι οποίες γίνονται σε σχέση µε τη συντήρηση των ασφαλισµένων µηχανηµάτων. Η εξαίρεση αυτή αφορά και το
κόστος εξαρτηµάτων τα οποία αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ή στα πλαίσια εργασιών συντήρησης.
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4. Ζηµιά για την οποία ο κατασκευαστής ή ο προµηθευτής των ασφαλισµένων µηχανηµάτων είναι υπεύθυνος, είτε νοµικά
είτε συµβατικά.
5. Ζηµιά σε:
5.1. Eνοικιασµένο ή εκµισθωµένο εξοπλισµό, για τον οποίο ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος, είτε νοµικά είτε συµβατικά είτε
από το συµφωνητικό µίσθωσης και/ή συντήρησης.
5.2. Πηγές φωτός, καθοδικούς σωλήνες, ηλεκτρονικές λυχνίες, λυχνίες laser, ταινίες, ηλεκτρικές ασφάλειες, τσιµούχες,
ιµάντες, καλώδια, αλυσίδες, ελαστικά επίσωτρα, ανταλλάξιµα εργαλεία, εγχάρακτους κυλίνδρους, αντικείµενα
κατασκευασµένα από γυαλί, πορσελάνη ή κεραµικά υλικά ή ύφασµα, ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό µέσο (π.χ.
λιπαντικό, καύσιµο, χηµικά)
5.3. Εξαρτήµατα που έχουν, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή τους, συγκεκριµένη διάρκεια ζωής.
6. Αισθητικά ελαττώµατα ή ατέλειες, όπως εκδορές σε βαµµένες, γυαλισµένες ή σµαλτωµένες επιφάνειες.
∆ιευκρινίζεται ότι, σε ότι αφορά τα εξαρτήµατα τα οποία αναφέρονται ή σχετίζονται µε τις παραπάνω παραγράφους 5. και 6.,
η Εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει αποζηµίωση στην περίπτωση που τα εξαρτήµατα αυτά υποστούν ζηµιά η οποία είναι
επακόλουθο µιας γενικότερης ζηµιάς στα ασφαλισµένα µηχανήµατα και η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
Εάν µε οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία καταβάλει αποζηµίωση, τότε το ύψος αυτής θα περιορίζεται σύµφωνα µε τον
εναποµείναντα χρόνο ζωής των συγκεκριµένων εξαρτηµάτων.

7. Επακόλουθη απώλεια ή ζηµιά οποιουδήποτε είδους.
8. Zηµιά που προέρχεται ή προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από:
8.1. την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη ή
8.2. τη µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος αποθήκευσης
πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής που
βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από
αµέλεια µετάδοση/µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο
περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων -ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- «ιών» γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse”, ή τυχόν
άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.
9. Απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που άµεσα ή έµµεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται
στην αδυναµία οποιουδήποτε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (όπως ορίζεται παρακάτω και ανεξάρτητα από το αν
αυτός είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζοµένου ή όχι) να επιτύχει οποτεδήποτε οποιοδήποτε σκοπό ή αποτέλεσµα στα οποία
αποβλέπει η χρήση οποιουδήποτε αριθµού, συµβόλου ή λέξης που χαρακτηρίζει µια ηµεροµηνία.
Στην παραπάνω αδυναµία συµπεριλαµβάνεται -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η αδυναµία ή αποτυχία αναγνώρισης,
συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης ή εκ νέου αποκατάστασης και/ή χειρισµού, ερµηνείας, µετάδοσης, επιστροφής,
υπολογισµού ή επεξεργασίας µε τον ορθό τρόπο οποιωνδήποτε ηµεροµηνιών, δεδοµένων, πληροφοριών, εντολών,
οδηγιών ή λογικής ως αποτέλεσµα της
α. αναγνώρισης, χρήσης ή µεταφοράς οποιασδήποτε ηµεροµηνίας, ηµέρας της εβδοµάδας ή χρονικής περιόδου µε τρόπο
µη ορθό ή διαφορετικό από την ορθή ηµεροµηνία, ηµέρα της εβδοµάδας ή χρονική περίοδο.
και/ή
β. της εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιασδήποτε εντολής ή λογικής που έχει προγραµµατιστεί ή ενσωµατωθεί σε οτιδήποτε
συµπεριλαµβάνεται στον παρακάτω ορισµό «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
∆εν θα εξαιρείται ωστόσο απαίτηση από υλική ζηµιά ή επακόλουθη της υλικής ζηµιάς απώλεια κέρδους (αν παρέχεται
και κάλυψη επακολούθου ζηµιάς) που συµβαίνει στη συνέχεια και δεν εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις άλλες εξαιρέσεις
του παρόντος ασφαλιστηρίου ή οφείλεται σε κατονοµαζόµενο κίνδυνο. Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ο
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όρος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» θα σηµαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σύστηµα
επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδοµένων ή πληροφοριών και θα περιλαµβάνει -ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- το µηχανοτεχνικό εξοπλισµό (hardware), τα ενσωµατωµένα και ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά κυκλώµατα,
τους µικροεπεξεργαστές, τα συστήµατα και τον εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών κάθε είδους και τις άλλες συναφείς ή παρόµοιες
συσκευές καθώς και το κάθε είδους λογισµικό (software), τα προγράµµατα και τα µέσα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται
σε συνάρτηση µε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

10. Την αντίστοιχη για το είδος του ζηµιογόνου γεγονότος απαλλαγή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Κλοπή Χρημάτων από Χρηματοκιβώτιο και Ληστεία
Καλύπτεται η απώλεια των ασφαλισµένων χρηµάτων:
Ενώ βρίσκονται µέσα στο χώρο του ασφαλισµένου όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο κατά τις εργάσιµες ώρες που
προκαλείται από κλοπή από ληστεία δηλαδή µε χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου ή
Ενώ βρίσκονται µέσα σε κλειδωµένο χρηµατοκιβώτιο στο χώρο του ασφαλισµένου όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο
κατά τις µη εργάσιµες ώρες που προκαλείται από κλοπή µετά από διάρρηξη δηλαδή µε βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το
κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στο σηµείο εισόδου
ή εξόδου και διάρρηξη του χρηµατοκιβωτίου.
∆ιευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά στην απώλεια επιταγών, γραµµατίων και συναλλαγµατικών, αποζηµίωση οφείλεται µόνο
εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνοµα.
Χρήµατα θα σηµαίνει τραπεζογραµµάτια, κέρµατα, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, επιταγές, ταχυδροµικά εµβάσµατα,
γραµµατόσηµα και ένσηµα τα οποία ανήκουν στον ασφαλισµένο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.
Εργάσιµες ώρες θα σηµαίνει οι ώρες γραφείου του υπαλληλικού προσωπικού του ασφαλισµένου και επιπλέον, υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού που έχει την ευθύνη των χρηµάτων.

Εξαιρούνται:
Κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε µέρος υπάλληλος του ασφαλισµένου και/ή λήπτη της ασφάλισης ή οφείλεται σε
δολιότητα ή ανέντιµη πράξη υπαλλήλου του ασφαλισµένου
Ελλείµµατα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.
Προϋποθέσεις:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο ασφαλισµένος:
∆εν τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί µε το ασφαλιστήριο αυτό.
∆εν θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες στο χώρο δεν υπάρχει κάποιo πρόσωπο, όλα τα
µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού που έχουν συµφωνηθεί µε το ασφαλιστήριο αυτό.
∆εν επιθεωρεί και δεν συντηρεί τακτικά τα συστήµατα συναγερµού σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του
κατασκευαστή τους.
∆εν ειδοποιεί αµέσως την Εταιρεία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήµατος συναγερµού µε την αστυνοµία ή την
ιδιωτική Εταιρεία ασφαλείας.
∆εν δηλώσει περιστατικό κλοπής, την ίδια ή την επόµενη ηµέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρµόδια
αστυνοµική αρχή και δεν βοηθήσει µε κάθε τρόπο τις αρµόδιες αρχές στην ανάκτηση των αντικειµένων που κλάπηκαν και
στην ανακάλυψη των δραστών.
∆εν τηρεί εκτός του χρηµατοκιβωτίου ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφονται πλήρη στοιχεία των επιταγών (τράπεζα,
αριθµός, ποσό, εκδότης, ηµεροµηνία έκδοσης).
Προκειµένου για µεταχρονολογηµένες επιταγές, δεν φροντίσει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών αφότου
λάβει γνώση του περιστατικού κλοπής µέσω των εκδοτών των επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες
για την απώλεια.
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Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης αποτελεί επίσης ότι κατά τη διάρκεια των μη εργασίμων ωρών το χρηματοκιβώτιο θα είναι
κλειδωμένο και τα κλειδιά θα φυλάσσονται πάντοτε προσωπικά από τον ασφαλισμένο ή υπάλληλό του και εκτός του χώρου
του ασφαλισμένου, όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Κλοπή Χρημάτων στη Διάρκεια Μεταφοράς τους
Καλύπτεται η απώλεια των ασφαλισμένων χρημάτων ενώ μεταφέρονται για τους σκοπούς της ασφαλισμένης επιχείρησης
μέσα στον ελληνικό χώρο, κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών, από υπάλληλο του ασφαλισμένου ή άλλο
εξουσιοδοτημένο από τον ασφαλισμένο πρόσωπο, που προκαλείται από κλοπή από ληστεία δηλαδή με χρήση βίας ή
όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου που μεταφέρει τα χρήματα.
Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά την απώλεια επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών, αποζημίωση οφείλεται μόνο
εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνομα.
Χρήματα θα σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, ταχυδρομικά εμβάσματα,
γραμματόσημα και ένσημα τα οποία ανήκουν στον ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.
Εργάσιμες ώρες θα σημαίνει οι ώρες γραφείου του υπαλληλικού προσωπικού του ασφαλισμένου και επιπλέον, υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού που έχει την ευθύνη των χρημάτων.

Εξαιρούνται:
κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος υπάλληλος του ασφαλισμένου και/ή λήπτη της ασφάλισης ή οφείλεται σε
δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλήλου του ασφαλισμένου
κλοπή μέσα από αφύλακτο όχημα
ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.
Προϋποθέσεις:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο ασφαλισμένος:
δεν δηλώσει περιστατικό κλοπής, την ίδια ή την επόμενη ημέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρμόδια
αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε τρόπο τις αρμόδιες αρχές στην ανάκτηση των αντικειμένων που κλάπηκαν και
στην ανακάλυψη των δραστών
 ροκειμένου για μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν φροντίσει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αφότου
π
λάβει γνώση του περιστατικού κλοπής μέσω των εκδοτών των επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες
για την απώλεια.
Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Κλοπή/Ληστεία
Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλισμένο περιεχόμενο που προκαλούνται από:
κλοπή ή απόπειρα κλοπής μετά από διάρρηξη/αναρρίχηση δηλαδή με βίαιη είσοδο ή έξοδο από το κτίριο με την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου
κ λοπή από ληστεία δηλαδή με χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στο κτίριο
μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο.
Επίσης, αν το κτίριο δεν αποτελεί αντικείμενο της ασφάλισης, καλύπτονται και ζημιές στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το
ασφαλισμένο περιεχόμενο, μέχρι 5% του ασφαλισμένου ποσού κλοπής του περιεχομένου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης.

Εξαιρείται κλοπή:
αντικειμένων που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο, σε υπόστεγα ή σε άλλο χώρο που δεν καθορίζεται στο
ασφαλιστήριο
με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή με χρήση αντικλειδιού
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που έγινε από ή στην οποία πήρε µέρος µέλος της οικογένειας του ασφαλισµένου και/ή λήπτη της ασφάλισης ή
πρόσωπο που συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία του ή συνέταιρος ή υπάλληλός ή πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί
επαγγελµατικά η φύλαξη του ασφαλισµένου περιεχοµένου.
που περιήλθε σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου αφού το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το
ασφαλισµένο περιεχόµενο είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόµενες
ηµέρες ή παρουσιάζει σηµάδια εγκατάλειψης.
Προϋποθέσεις:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο ασφαλισµένος:
δεν τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί µε το ασφαλιστήριο αυτό
δεν θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραµένει ακατοίκητος, όλα τα µέτρα
ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού που έχουν συµφωνηθεί µε το ασφαλιστήριο αυτό
δεν επιθεωρεί και δεν συντηρεί τακτικά τα συστήµατα συναγερµού σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του
κατασκευαστή τους
δεν δηλώσει περιστατικό κλοπής, την ίδια ή την επόµενη ηµέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρµόδια
αστυνοµική αρχή και δεν βοηθήσει µε κάθε τρόπο τις αρµόδιες αρχές στην ανάκτηση των αντικειµένων που κλάπηκαν και
στην ανακάλυψη των δραστών.

Ληστεία (Hold Up) Ταμείου
Καλύπτεται η απώλεια µετρητών ή /και επιταγών, στα ταµεία του ασφαλισµένου, κατόπιν ληστείας (Hold Up) µε άσκηση
απειλής και / ή βίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος τηρεί παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύεται το ποσό
των φυλασσοµένων και απολεσθέντων χρηµάτων στο χώρο του ταµείου.
Σε περίπτωση κλοπής επιταγών, θα καλύπτονται µόνον οι δολίως εξοφληθείσες ή/και τα έξοδα ακυρώσεως και
αντικαταστάσεως των κλεµµένων επιταγών.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία
Καλύπτεται η παρακάτω περιουσία από την ηµεροµηνία απόκτησής της:
οποιοδήποτε νεοαποκτηθέν ή νεοανεγερθέν κτίριο και/ή περιεχόµενο εντός της Ελλάδας και
τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε ασφαλισµένα κτίρια και/ή περιεχόµενο, πλην εµπορευµάτων, (όχι όµως
αναπροσαρµογή αξιών) µε την προϋπόθεση ότι:
τα παραπάνω θα αφορούν την ίδια ή παρεµφερή δραστηριότητα µε τα ασφαλισµένα αντικείµενα
ο λήπτης της ασφάλισης θα δηλώνει γραπτά προς την Εταιρεία το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα
από 60 ηµέρες µετά από την απόκτησή τους, τις λεπτοµέρειες και την αξία των παραπάνω αντικειµένων και θα καταβάλλει
τα αναλογούντα ασφάλιστρα από την ηµεροµηνία απόκτησης αυτών.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Οικονομική Ενίσχυση
Αν, ως αποτέλεσµα ζηµιάς στα ασφαλισµένα αντικείµενα και/ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, από πυρκαγιά, κεραυνό και έκρηξη, διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης, καταβάλλεται από την Εταιρεία
στον ασφαλισµένο επίδοµα απώλειας κερδών ίσο µε το 10% του ποσού της αποζηµίωσης για την κάλυψη των παγίων και
σταθερών εξόδων του ασφαλιζοµένου από τη ζηµία µε ανώτατο όριο το ποσό που ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του
ασφαλιστηρίου.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την επανέναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, µε
βάση πραγµατογνωµοσύνη, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες από την επέλευση της ζηµιάς. Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης
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ισχύει για 12 µήνες περίοδο καταβολής. Για κάθε περίοδο καταβολής µικρότερη των 12 µηνών, η αποζηµίωση µειώνεται
αναλογικά.

Εξαιρέσεις:
αν η ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα εξαιρείται από το παρόν ασφαλιστήριο
αν η ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια αργίας της επιχείρησης, διακοπής των εργασιών της, ή εκκαθάρισης αυτής, ή σε
περίπτωση πτώχευσης.
αν ο ασφαλισµένος δεν διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα κεφάλαια για την επανέναρξη λειτουργίας της επιχείρησης µετά τη
ζηµιά ή αν δεν επιθυµεί να επαναλειτουργήσει την επιχείρηση
λόγω παρεµπόδισης ή χρονοτριβής αν νόµος, διάταγµα ή κανονισµός, που προέρχεται από δηµοτική ή άλλη αρχή
και ρυθµίζει τη ρυµοτοµία ή την επισκευή, δόµηση και ανοικοδόµηση, εµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή
ανοικοδόµηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των σχετικών εργασιών.

Όρος Ανασύστασης Κεφαλαίου
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, και δεδοµένου ότι,
σε περίπτωση ζηµιάς που προέρχεται από οποιοδήποτε καλυπτόµενο κίνδυνο, το ασφαλιστήριο ισχύει µειωµένο κατά το
ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο, ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει µε γραπτή
αίτηση προς την Εταιρεία, την ανασύσταση του ασφαλισµένου κεφαλαίου καταβάλλοντας ασφάλιστρο αναλογικό προς το
ύψος του ποσού της ανασύστασης και τη χρονική διάρκεια από την ηµεροµηνία ανασύστασης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
του ασφαλιστηρίου, την οποία και θα αποδεχτεί η Εταιρεία.

Όρος Ασφάλισης σε Πρώτη Ζημιά
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, στις καλύψεις µε
ασφαλισµένο κεφάλαιο µικρότερο του ασφαλισµένου κεφαλαίου του αντίστοιχου αντικειµένου ασφάλισης, δεν θα έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις περί υπασφάλισης (άρθρου 10 των γενικών όρων).

Όρος Δηλωτικού Αυξομειωμένου Ποσού
∆ηλώνονται και συµφωνούνται, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, τα παρακάτω:
Α. ∆ΗΛΩΣΗ: Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισµένος, έχει υποχρέωση το αργότερο 15 µέρες µετά τη λήξη του
ασφαλιστηρίου, να υποβάλλει δήλωση για τα κατά µήνα αποθηκευµένα εµπορεύµατα χωριστά για κάθε µια ασφαλισµένη
αποθήκη. Η δήλωση αυτή εξάγεται από ειδικά βιβλία κίνησης των εισερχόµενων και εξερχόµενων εµπορευµάτων που
τηρούνται για κάθε µια από τις ασφαλισµένες αποθήκες χωριστά, για τουλάχιστον ένα έτος µετά την εξάντληση των
εµπορευµάτων, και τα οποία θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση της Εταιρείας . Στη δήλωση αυτή ο λήπτης της ασφάλισης
και/ή ο ασφαλισµένος θα αναφέρει το µηνιαίο µέσο όρο της αξίας των ασφαλισµένων εµπορευµάτων, ο οποίος εξάγεται
από τη διαίρεση του συνόλου της αξίας των ηµερησίων αξιών δια του αριθµού των ηµερών, και αποτελεί το ασφαλισµένο
ποσό κατά το µήνα αυτό, για τον οποίο υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισµένος σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλώσει αξία µικρότερη της πραγµατικής. Τα ασφάλιστρα θα υπολογίζονται επί της µε
τον παραπάνω τρόπο δηλωθησόµενης αξίας, µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Β. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει προκαταβολικά,
µε την έναρξη της παρούσας ασφάλισης, το 75% των προϋπολογιζόµενων ασφαλίστρων.
Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Στην λήξη της ασφάλισης, µε βάση τη δήλωση, υπολογίζεται το δεδουλευµένο ποσό ασφαλίστρων, το
οποίο ισούται µε το γινόµενο του µέσου όρου των µηνιαίων µέσων όρων των αξιών επί το ετήσιο ποσοστό ασφαλίστρων (το
οποίο ισχύει για κάθε αποθηκευτικό χώρο). Τα µε αυτό τον τρόπο υπολογιζόµενα καθαρά ασφάλιστρα, εφόσον υπερβαίνουν
τη προκαταβολή και µέχρι το 100% των προϋπολογιζόµενων ασφαλίστρων, χρεώνονται µε πρόσθετη πράξη στο λήπτη της
ασφάλισης. Στη περίπτωση που τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι λιγότερα της προκαταβολής, η διαφορά που προκύπτει
επιστρέφεται. Σε καµία περίπτωση όµως δεν επιστρέφεται ποσό µεγαλύτερο από το µισό της παραπάνω προκαταβολής.
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∆. ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για το σύνολο των ασφαλισµένων εµπορευµάτων ορίζεται
στο ασφαλιστήριο. Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του παρόντος
ασφαλιστηρίου, να ζητήσει αύξηση του παραπάνω ορίου. Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισµένος έχει τη
δυνατότητα να µεταφέρει από ένα αποθηκευτικό χώρο σε άλλο, ποσότητα των ασφαλισµένων εµπορευµάτων, µέχρι του
αναγραφόµενου στο ασφαλιστήριο σχετικού ορίου.
Ε. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Σε περίπτωση ζηµιάς, ο διακανονισµός θα βασίζεται στα εµπορεύµατα τα οποία βρίσκονται κατά την
ηµέρα της ζηµιάς στο χώρο της ζηµιάς, µε βάση τα βιβλία του λήπτη της ασφάλισης και/ή του ασφαλισµένου, τα οποία
τηρούνται για τη κίνηση των ασφαλισµένων εµπορευµάτων. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί ότι µέσα στο χώρο που έγινε
η ζηµιά, περιέχονταν την ηµέρα της ζηµιάς, εµπορεύµατα αξίας µεγαλύτερης του ανωτάτου ορίου για το χώρο αυτό, ο
ασφαλισµένος θεωρείται συνασφαλιστής για το υπερβάλλον.

Όρος Ενεχυρούχων-Ενυπόθηκων Δανειστών
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, υπέρ των νοµικών
προσώπων που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο ως «ενεχυρούχοι ή ενυπόθηκοι δανειστές» (εφεξής καλούµενοι «οι
δανειστές») και υπέρ του λήπτη της ασφάλισης ως ενεχυράσαντα ή παράσχοντα υποθήκη, θα ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές
ρήτρες, αφού εφαρµοστούν όλοι οι υπόλοιποι γενικοί, ειδικοί και ιδιαίτεροι όροι, µόνο εφόσον δεν τροποποιούνται µε τις
παρακάτω ρήτρες:
Α. Οι δανειστές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση να δηλώσουν οποτεδήποτε στην Εταιρεία άλλες ασφαλίσεις
που έγιναν µε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες για αντικείµενα που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο, είναι όµως
υποχρεωµένοι να προβούν σε τέτοια δήλωση σε περίπτωση επέλευσης οποιασδήποτε ζηµιάς, αν και εφόσον γνωρίζουν
τότε τις άλλες ασφαλίσεις.
Β. Η από τον ενεχυράσαντα ή παράσχοντα υποθήκη απόκρυψη γεγονότος που είναι ουσιώδες για τη εκτίµηση του κινδύνου
ή κάθε ψευδής ή λάθος δήλωσή του ή κάθε κακή περιγραφή των ασφαλισµένων αντικειµένων ή µέρους αυτών και γενικά
κάθε παράβαση υποχρέωσης που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, που έγκειται στη µη συµµόρφωση προς οποιοδήποτε
όρο αυτού, έστω και αν τέτοια δήλωση ή απόκρυψη ή κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρέωσης θα σήµαινε διαφορετικά
την άρνηση της Εταιρείας να δεχθεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει τη ζηµιά, δεν θα επηρεάζει την παρούσα ασφάλιση
και δεν θα γίνεται επίκληση αυτής, σε ό,τι αφορά τους δανειστές, µε τον όρο όµως ότι αυτοί έχουν την υποχρέωση να
γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε τέτοια παράβαση όρου ή υποχρέωσης όπως και κάθε τέτοια κακή περιγραφή, απόκρυψη
γεγονότος, ψευδή ή λάθος δήλωση αµέσως µόλις τα γνωρίσουν. Αν η ζηµιά οφείλεται σε αµέλεια ή πταίσµα ή δόλο του
ενεχυράσαντος ή παρασχόντος υποθήκη ή προστηθέντων του ή προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία του ή αν
οφείλεται σε οποιαδήποτε µεταβολή ή επίταση του κινδύνου, οι δανειστές θα έχουν το δικαίωµα της αποζηµίωσης µε βάση
τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται µε τις παρούσες ρήτρες, µε τον όρο ότι οι δανειστές
έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν όλα αυτά στην Εταιρεία αµέσως µόλις τα γνωρίσουν.
Γ. Σε περίπτωση ζηµιάς οι δανειστές δικαιούνται να αποζηµιωθούν απ’ ευθείας χωρίς ανάµιξη του ενεχυράσαντα ή του
παράσχοντα την υποθήκη για κάθε κεφάλαιο µε τους τόκους, προµήθειες και άλλα έξοδά τους, όχι µόνο για τα καταβληθέντα
από τους δανειστές προς τον ενεχυράσαντα ή τον παράσχοντα την υποθήκη ποσά επί της εµπράγµατης ασφάλειας των
ασφαλισµένων αντικειµένων που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο, αλλά επίσης και για κάθε οφειλή του ενεχυράσαντος
ή παρασχόντος υποθήκη προς τούς δανειστές, µε τον όρο πάντα ότι αυτές οι οφειλές θα έχουν διασφαλιστεί µε ρήτρα στο
συµβόλαιο υποθήκης ή ενεχύρου και µε τον όρο πάντα ότι το ποσό που θα καταβληθεί στους δανειστές δεν θα υπερβαίνει
το ποσό για το οποίο η Εταιρεία έχει υποχρέωση µε βάση τις συνήθεις διατάξεις του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, όπως
αυτές τροποποιούνται για τους δανειστές κατά τις παραπάνω ρήτρες Α. και Β. Κάθε ποσό που τυχόν οφείλεται δυνάµει του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου πέραν αυτού που πρέπει να καταβληθεί στην τράπεζα ή τους δανειστές, θα µπορεί να εισπράξει
ο ενεχυράσας ή παράσχων την υποθήκη µε τον όρο πάντα ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεστεί από αυτόν όλοι οι όροι, οι
συνοµολογίες, οι ρήτρες και οι υποχρεώσεις που περιέχονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
∆. Σε περίπτωση ακύρωσης του παρόντος ασφαλιστηρίου από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον νόµο ή τις διατάξεις του,
οι δανειστές θα ειδοποιούνται σχετικά από την Εταιρεία µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή τους,
αλλά το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα παραµένει σε ισχύ ως προς αυτούς επί δέκα πέντε (15) µέρες από την αποστολή της
σχετικής ειδοποίησης για ακύρωση.
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Όρος Επισκευών
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, επιτρέπεται στον
ασφαλισµένο να προβαίνει σε εργασίες επισκευής και συντήρησης (όχι όµως ανακαίνισης, µετατροπών ή επεκτάσεων)
που δεν αφορούν το φέροντα οργανισµό κτιρίου και δεν γίνεται χρήση ανοιχτής φλόγας (κοπή, συγκόλληση), πάντα µε την
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα προβλεπόµενα από το νόµο για την εργασία µέτρα προστασίας.

Όρος Προστασίας Επώνυμων Προϊόντων
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, µετά από ζηµιά στα
ασφαλισµένα προϊόντα που φέρουν επωνυµία ή εµπορικό σήµα ή τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο φέρουν ή υπαινίσσονται
την εγγύηση του ασφαλισµένου ως κατασκευαστή τους, η αξία διάσωσης τέτοιων ζηµιωθέντων προϊόντων θα προσδιορίζεται
µετά την αποµάκρυνση µε συνηθισµένο τρόπο όλων των επωνυµιών ή εµπορικών σηµάτων ή άλλων χαρακτηριστικών
αναγνώρισης ή την απόσυρση εγγυήσεων ή υπαινισσόµενων ευθυνών.
Το ανώτατο όριο ευθύνης του κόστους της αποµάκρυνσης των σηµάτων ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
Ο ασφαλισµένος θα έχει δικαιώµατα πλήρους κυριότητας όλων των προϊόντων που είναι αναµεµιγµένα σε καλυπτόµενη από
το παρόν ασφαλιστήριο ζηµιά και θα διατηρεί τον έλεγχο τους. Ο ασφαλισµένος θα πρέπει να ερωτάται από τον ασφαλιστή
ή/και από τους διορισµένους διακανονιστές αυτού, σχετικά µε το αν τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµιά είναι κατάλληλα
για χρήση και αυτά τα προϊόντα τα οποία θα κριθούν από τον ασφαλισµένο ως ακατάλληλα για χρήση δε θα πωλούνται
ούτε θα εκποιούνται µε άλλο τρόπο, παρά µόνο από τον ασφαλισµένο ή µε τη συναίνεση αυτού, αλλά ο ασφαλισµένος θα
διαθέτει στην Εταιρεία τα σώστρα που αποκόµισε από την πώληση ή άλλου είδους διάθεση αυτών των προϊόντων.

Όρος Προστασίας Μη Ηθελημένης Υπασφάλισης
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου γενικού όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, η ζηµιά
θα αποζηµιώνεται στο ακέραιο από την Εταιρεία όταν η εκτίµηση της τρέχουσας αξίας γα τα κινητά και τις οικοδοµές, είναι
µέχρι και 5% ανώτερη του αντίστοιχου ασφαλισµένου κεφαλαίου. Αν όµως η διαφορά είναι ανώτερη του 5%, ο λήπτης της
ασφάλισης θεωρείται ασφαλιστής του εαυτού του για όλο το πέρα από το ασφαλισµένο κεφάλαιο ποσό και µε αυτή την
ιδιότητα υφίσταται το µέρος της ζηµιάς που του αναλογεί.

Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου γενικού όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, τα
ασφαλισµένα κεφάλαια αυξάνονται αυτόµατα και µέχρι τελικού ετήσιου ποσοστού ίσου µε την τρέχουσα αύξηση του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Η για κάθε ηµέρα αυτόµατη ποσοστιαία αύξηση καθορίζεται στο 1/365 του τελικού ετήσιου
ποσοστού αυξήσεως. Σε κάθε επόµενη ανανέωση θα πρέπει να καθορίζονται, εκ νέου από τον λήπτη της ασφάλισης, τα
ασφαλισµένα κεφάλαια (ως ασφαλισµένα κεφάλαια της επόµενης ασφαλιστικής περιόδου δεν λαµβάνονται αυτόµατα αυτά
που προέκυψαν µε βάση το παραπάνω ποσοστό αύξησης).

Παλιρροιακό Κύμα
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από παλιρροϊκό κύµα.

Εξαιρείται παλιρροϊκό κύµα που προέρχεται από σεισµό (tsunami) ή ηφαιστειακή έκρηξη .

Περιουσιακά Στοιχεία Υπαλλήλων
Καλύπτονται ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε υπαλλήλους του ασφαλισµένου τα οποία βρίσκονται µέσα στο
ασφαλισµένο κτίριο ή στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, που προκαλούνται από κίνδυνο
που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
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Εξαιρούνται ζηµιές σε:
αντικείµενα που εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ασφαλιστηρίου
οχήµατα µε άδεια οδικής κυκλοφορίας (περιλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τους), τροχόσπιτα, ρυµουλκούµενα,
θαλάσσια σκάφη ή αεροσκάφη.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

Πλημμύρα/Θύελλα/Καταιγίδα
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πληµµύρα, θύελλα ή καταιγίδα.

Εξαιρούνται ζηµιές από:
παγετό
χαλάζι ή χιόνι
καθίζηση ή κατολίσθηση
φθορά, παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση ή κακοτεχνία του κτιρίου, των µονώσεων και των µόνιµων εγκαταστάσεών του
διείσδυση νερού µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή που
δεν παρέχουν στεγανότητα
παλιρροϊκά κύµατα είτε επακόλουθα σεισµού (tsunami) είτε όχι
διαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, κλιµατισµού ή αποχέτευσης
νερά που διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόµατη εγκατάσταση κατάσβεσης πυρκαγιάς (σύστηµα sprinkler)
ενέργειες πυρόσβεσης
υπερχείλιση δεξαµενών
Εξαιρούνται επίσης ζηµιές σε:
αντικείµενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς και ορόσηµα, προσωρινά τοιχία, µαντρότοιχους,
περιφράξεις και αυλόθυρες
αντικείµενα τοποθετηµένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, τέντες,
εγκαταστάσεις κεραιών, θερµοσίφωνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραµµές συµπεριλαµβανόµενων των ορθοστατών και
στύλων
κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και
άλλα ανοίγµατά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί
εµπορεύµατα τοποθετηµένα σε απόσταση µικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο.

Ποιοτική Αλλοίωση
Καλύπτονται ζηµιές σε εµπορεύµατα µέσα σε ψυγεία που προκαλούνται από αλλαγή της θερµοκρασίας µέσα σε αυτά, η
οποία οφείλεται σε:
µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη των ψυγείων
διαρροή ψυκτικού υγρού
Καλύπτονται, επίσης, ζηµιές σε εµπορεύµατα µέσα σε ψυγεία που προκαλούνται από αλλαγή της θερµοκρασίας η οποία
οφείλεται σε διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών µηχανηµάτων τους, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
24 συνεχόµενων ωρών (εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο), εξαιτίας υλικής ζηµιάς από κίνδυνο
που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο στο δίκτυο παροχής ρεύµατος της περιοχής.

Εξαιρούνται ζηµιές από διακοπή της παροχής ρεύµατος λόγω µη πληρωµής λογαριασµών ή άλλης διαφοράς µεταξύ του
λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου και του προµηθευτή ρεύµατος.
Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
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Πρόσκρουση Οχήματος
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήµατος ή τρένου.

Εξαιρείται ζηµιά από πρόσκρουση οχήµατος που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ασφαλισµένου ή προσώπου που
συγκατοικεί µε αυτόν ή υπαλλήλου του.

Πτώση Αεροσκαφών
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή άλλου αεροπορικού
µέσου ή αντικειµένου που πέφτει απ’ αυτά.

Εξαιρείται ζηµιά από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από τον ασφαλισµένο.

Πτώση Δέντρων
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πτώση δέντρων ή κλαδιών.

Εξαιρούνται ζηµιές από πτώση που προέρχεται από:
σεισµό
πληµµύρα, θύελλα ή καταιγίδα
χιόνι

Πυρκαγιά από Δάσος
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαµνώδεις εκτάσεις,
λιβάδια, βοσκότοπους, συστάδες δέντρων ή θάµνων και/ή που σχετίζεται µε εκχέρσωση εδάφους.

Σεισμός Και/Ή Πυρκαγιά Συνεπεία Σεισμού
Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται άµεσα από σεισµό ή πυρκαγιά συνεπεία σεισµού.

Εξαιρούνται:
ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από προγενέστερες της ασφάλισης αυτής
καταπονήσεις και/ή ζηµιές στο ασφαλισµένο κτίριο
ζηµιές από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισµένων αντικειµένων, που συνέβη είτε στη διάρκεια του σεισµού, είτε µετά από
αυτόν αλλά πριν αποκατασταθεί η φύλαξη του ασφαλισµένου χώρου.
ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από κατασκευαστικό ελάττωµα του ασφαλισµένου
κτιρίου
αν η µελέτη και ανέγερση του ασφαλισµένου κτιρίου, ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα,
δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου
αν ο ασφαλισµένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δεν έλαβε όλα τα ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για να διατηρήσει
το κτίριο σε καλή κατάσταση και τα πρόσθετα µέτρα για την πρόληψη ζηµιάς αν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε ελάττωµα
στο ασφαλισµένο κτίριο.
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Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
Καλύπτεται ζηµιά στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις,
πολιτικές ταραχές.

Εξαιρούνται:
1. Ζηµιά που είναι συνέπεια ολικής ή µερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή
λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου στις ασφαλισµένες εγκαταστάσεις.
2. Ζηµιά που προκαλείται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρησης της κυριότητας του ασφαλισµένου επί των ασφαλισµένων
αντικειµένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµα εγκατεστηµένη αρχή.
3. Ζηµιά που προκαλείται από µόνιµη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης υπό του ασφαλισµένου οποιουδήποτε ακινήτου
λόγω παράνοµης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, µε την προϋπόθεση όµως ότι η Εταιρεία 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 τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την
διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης.
4. Επακόλουθη ζηµιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζηµίωσης
των υλικών ζηµιών, όπως αυτό καθορίζεται σε αυτόν τον ειδικό όρο.
5. Ζηµιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής.
6. Ζηµιά που προκαλείται σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο ο οποίο είναι κενό ή δεν χρησιµοποιείται.
H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά
στην πολιτική του σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, ή τεχνικές ανάγκες του, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το νόµο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στο λήπτη της
ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου. Τα αποτελέσµατα της ακύρωσης επέρχονται µε την πάροδο
τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.

Τρομοκρατικές Ενέργειες
Καλύπτεται ζηµιά στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πυρκαγιά ή έκρηξη στα ασφαλισµένα αντικείµενα
που προκαλείται από τροµοκρατία.

Εξαιρείται ζηµιά που προξενήθηκε άµεσα ή έµµεσα από κάποιο, σε συσχετισµό µε κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα
ακόλουθα:
1. Πρόσκρουση πυραύλου ή βλήµατος ως µέσου εκδήλωσης της τροµοκρατικής ενέργειας.
2. Βιολογική και/ ή χηµική µόλυνση ως αποτέλεσµα τροµοκρατικής ενέργειας (συµπεριλαµβάνεται η παρεµπόδιση και
ο περιορισµός της χρήσης των ασφαλισµένων αντικειµένων) καθώς και από απειλή χρήσης ή απελευθέρωσης των
ανωτέρω.
H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν ενδεικτικά
την πολιτική του σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο ή τεχνικές ανάγκες του καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το νόµο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στο λήπτη της
ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου. Τα αποτελέσµατα της ακύρωσης επέρχονται µε την πάροδο
τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.
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Χιόνι-Χαλάζι-Παγετός
Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από χιονόπτωση, χαλαζόπτωση ή παγετό.

Εξαιρούνται ζημιές από:
καθίζηση ή κατολίσθηση
φθορά, παλαιότητα του κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεών του
 ιείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή που
δ
δεν παρέχουν στεγανότητα.
Εξαιρούνται επίσης ζημιές σε:
αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς και ορόσημα, προσωρινά τοιχία, μαντρότοιχους,
περιφράξεις και αυλόθυρες
 ντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών,
α
τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά πλαίσια), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές
συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και στύλων
κ τίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και
άλλα ανοίγματά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί
 σφαλισμένα αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου αφού το
α
ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν
έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόμενες ημέρες εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη
από 13 εκατοστά από το δάπεδο.
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