ΓΔΛΗΘΝΗ & ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
ΞΑΘΔΡΝ Β΄
-

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΙΤΔΥΛ
Φσηηά
Πηψζε θεξαπλνχ
Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή)
Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ απφ απηά
Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
Φσηηά πξνεξρφκελε απφ δάζνο, ζπζηάδεο δέλδξσλ, ζάκλσλ θιπ.
Αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο απφ κεηάδνζε θσηηάο
Έμνδα θαηεδάθηζεο-εθθαζάξηζεο θαη απνκάθξπλζεο εξεηπίσλ
Θχειια, θαηαηγίδα, πιεκκχξα, ρηφλη, παγεηφο
Γηάξξεμε ή ππεξρείιηζε δεμακελψλ θαη/ή ζσιελψζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη/ή χδξεπζεο
θαη/ή απνρέηεπζεο
Αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο απφ δηαξξνή χδαηνο
ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο,
Θαθφβνπιε ελέξγεηα
Εεκηέο νηθνδνκήο ζπλεπεία δηάξξεμεο ή απφπεηξαο δηάξξεμεο κε ζθνπφ ηελ θινπή
Θξαχζε παινπηλάθσλ - θαζξεπηψλ - ζπξψλ - παξαζχξσλ
Πξφζθξνπζε νρήκαηνο
Έμνδα παξακνλήο ζε μελνδνρείν κεηά απφ θαιππηφκελε δεκηά
εηζκφο

Α. ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα:
- 3.1.γ.α) – 3.1.γ.β) – 3.1.γ.γ)
- άξζξν 4
- 6.2.α) – 6.2.β) – 6.2.γ)
ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, εθηφο εάλ ηα πξναλαθεξζέληα σο εμαηξνχκελα, ξεηψο
θαη αλαιπηηθψο νξίδνληαη σο θαιππηφκελα, ζε άιιν φξν ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.
Β. ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΘΔΡΥΛ ΘΑΙΤΔΥΛ
- Ζ αζθάιηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο πηψζεο / πξφζθξνπζεο αεξνζθαθψλ δελ θαιχπηεη ηηο δεκηέο πνπ ζα
πξνμελεζνχλ απφ αεξνζθάθνο, γηα ηελ πξνζγείσζε ηνπ νπνίνπ δφζεθε άδεηα απφ ηνλ
αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
- Ζ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο απφ κεηάδνζε θσηηάο, πξνυπνζέηεη φηη ε επζχλε ηνπ
αζθαιηδνκέλνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ελ ηζρχεη δηαηάμεηο λφκνπ θαη
ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ν
αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαηαδηθάδεηαη ζε απνδεκίσζε ησλ ηξίησλ.
ηελ ίδηα θάιπςε πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Δηδηθφ Όξν ηνπ παξφληνο
αζθαιηζηεξίνπ.
- Ζ θάιπςε ησλ εμφδσλ θαηεδάθηζεο εξεηπίσλ, εθθαζάξηζεο θαη κεηαθνξάο ππνιεηκκάησλζπληξηκκάησλ, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο.
- ηηο θαιχςεηο ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο, ρηνληνχ, παγεηνχ θαη δηάξξεμεο ή ππεξρείιηζεο
δεμακελψλ θαη/ή ζσιελψζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ςχμεο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη αζηηθήο
επζχλεο πξνο ηξίηνπο απφ δηαξξνή χδαηνο πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο
εηδηθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ
- ηηο θαιχςεηο ζηάζεσλ, απεξγηψλ, νριαγσγηψλ, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ θαη θαθφβνπιεο βιάβεο
πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο εηδηθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ
- Ζ θάιπςε ησλ δεκηψλ ηεο νηθνδνκήο κεηά απφ βίαηε είζνδν κε ζθνπφ ηελ θινπή, παξέρεηαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε αζθαιηδφκελε θαηνηθία απνηειεί ηελ θχξηα θαη κφληκε θαηνηθία ηνπ
αζθαιηδνκέλνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη δελ έρεη κείλεη αθαηνίθεηε γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3
ζπλερψλ κελψλ.
- ηελ θάιπςε ζξαχζε παινπηλάθσλ θαη/ή θξπζηάιισλ ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη θαζξεπηψλ
πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ εηδηθφ φξν ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.
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Ζ ίδηα θάιπςε, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο.
- ηελ θάιπςε πξφζθξνπζεο νρήκαηνο πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ εηδηθφ φξν
ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.
- Ζ θάιπςε ησλ εμφδσλ παξακνλήο ζε μελνδνρείν, πξνυπνζέηεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο νηθνδνκήο σο
αθαηάιιεινπ γηα θαηνίθεζε θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο.
- Ζ θάιπςε ηνπ εηζκνχ παξέρεηαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
Α. Ζ αζθαιηδφκελε νηθνδνκή ή ε νηθνδνκή πνπ πεξηέρεη ηα αζθαιηδφκελα λα είλαη αληηζεηζκηθήο
θαηαζθεπήο
Β. Ζ αζθαιηδφκελε νηθνδνκή λα έρεη αλεγεξζεί κε λφκηκε νηθνδνκηθή άδεηα.
Γ. Ζ αζθαιηδφκελε νηθνδνκή λα κελ έρεη πξνυπάξρνπζεο δεκηέο απφ ζεηζκφ.
Γ. ΑΞΑΙΙΑΓΔΠ ΘΑΗ ΝΟΗΑ ΘΑΙΤΖΠ
- Ζ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο απφ κεηάδνζε θσηηάο, παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν γηα πφζν
ίζν κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ κε αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή ηα
επξψ 18.000,00.- αλά γεγνλφο
- Ζ θάιπςε εμφδσλ θαηεδάθηζεο - εθθαζάξηζεο θαη απνκάθξπλζεο εξεηπίσλ παξέρεηαη ζε πξψην
θίλδπλν γηα πφζν ίζν κε ην 5% ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ ππξθαγηάο, κε αλψηαην φξην επζχλεο
ηνπ αζθαιηζηή ηα επξψ 3.000,00.- αλά γεγνλφο
- ηελ θάιπςε ζχειιαο, θαηαηγίδαο, πιεκκχξαο, ρηνληνχ, παγεηνχ ηζρχεη απαιιαγή ζε θάζε δεκηά, 10%
επί ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο κε ειάρηζην φξην απαιιαγήο ην πφζν ησλ επξψ 600,00.- ηελ θάιπςε δηάξξεμεο ή ππεξρείιηζεο δεμακελψλ θαη/ή ζσιελψζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη/ή
χδξεπζεο θαη/ή απνρέηεπζεο, ηζρχεη απαιιαγή ζε θάζε δεκηά, 10% επί ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο κε
ειάρηζην φξην απαιιαγήο ην πφζν ησλ επξψ 600,00.- Ζ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο απφ δηαξξνή χδαηνο ησλ ζσιελψζεσλ, παξέρεηαη ζε πξψην
θίλδπλν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 1.500,00.- αλά γεγνλφο θαη εηεζίσο
- Ζ θάιπςε δεκηψλ νηθνδνκήο ζπλέπεηα δηάξξεμεο ή απφπεηξαο δηάξξεμεο κε ζθνπφ ηελ θινπή,
παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν κέρξη πνζνχ επξψ 6.000,00.-, ην νπνίν απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην
επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή, αλά γεγνλφο
- Ζ θάιπςε ζξαχζεο παινπηλάθσλ – θαζξεπηψλ παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ 600,00.- ην νπνίν απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή αλά γεγνλφο θαη κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 900,00.- ην νπνίν απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή
εηεζίσο.
- Ζ θάιπςε εμφδσλ παξακνλήο ζε μελνδνρείν, κεηά απφ θαιππηφκελε δεκηά ηζρχεη γηα πεξίνδν κέρξη 30
εκέξεο θαη κε αλψηαην φξην ην πφζν ησλ επξψ 1.800,00.- αλά γεγνλφο θαη εηεζίσο
- ηελ θάιπςε εηζκνχ, ηζρχεη απαιιαγή δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ κε
ειάρηζην φξην απαιιαγήο ην πνζφ ησλ επξψ 600,00.Γ. ΞΑΟΔΘΘΙΗΠΔΗΠ
Σν παξφλ αζθαιηζηήξην εθδφζεθε ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ πξφηαζε αζθάιηζεο
(Α)."Γηα φια ηα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία Α),Β),Γ),Γ) αλαθεξφκελα θαζψο θαη γηα θάζε άιιε ηπρφλ
παξέθθιηζε ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ απφ ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
έρεη δηθαίσκα ελαληίσζεο, ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο ζηελ εηαηξία ην έληππν
ππφδεηγκα(Α) δήισζεο ελαληίσζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ κε
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν, κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζε απηφλ, ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ."
(Β)."ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ παξέιαβε έγγξαθν κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αξ.4 παξαγξ.2 πεξ.ε ηνπ λ.δ. 400/70 θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε ή παξέιαβε ην παξφλ αζθαιηζηήξην ρσξίο ηνπο γεληθνχο θαη
εηδηθνχο αζθαιηζηηθνχο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιηζε, έρεη δηθαίσκα ελαληίσζεο,
ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο ζηελ εηαηξία ην έληππν ππφδεηγκα (Β) δήισζεο ελαληίσζεο
πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν, εληφο 14
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζ’ απηφλ, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ."
(Γ)."Αλ ην αζθαιηζηήξην έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δηθαηνχηαη,
γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (Α) θαη (Β), λα
ππαλαρσξήζεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε απνζηέιινληαο ζηελ εηαηξία επηζηνιή κε ζπζηεκέλν
ηαρπδξνκείν, εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζ’ απηφλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ."
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Δ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΠΚΦΥΛΗΔΠ
- πκθσλείηαη φηη, ε παξνχζα αζθάιηζε θαη νη δεισζείζεο απφ ηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο
αμίεο, ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο αμίεο θαηλνχξγηνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ εηδηθφ φξν ηνπ
παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.
Ο αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο απνδέρεηαη κε ην παξφλ φηη, ε εηαηξία ζηελ επέηεην
αλαλέσζεο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη ζε θάζε επέηεην εθ εμήο, ζα πξνβαίλεη κεηά απφ ζρεηηθή
απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, ζε
αχμεζε ησλ αζθαιηδφκελσλ θεθαιαίσλ.
Ζ απφθαζε απηή ζα ιακβάλεηαη εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν
ηχπνο ηεο αζθάιηζεο σο «αμίαο θαηλνπξγνχο», ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο δείθηεο ηνπ εηήζηνπ
πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Δ..Τ.).
ΔΗΓ.ΝΟΝΠ (Ρ2) ΔΛΗΠΣΚΔΛΝ ΞΑΘΔΡΝ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ
Θαηά ηξνπνπνίεζε θάζε ηπρφλ αληηζέηνπ γεληθνχ φξνπ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, δειψλεηαη θαη
ζπκθσλείηαη φηη:
ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ
Ο αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο αζθαιίδεη κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηελ νηθνδνκή,
φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο (ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο
παξνχζαο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο).
ηελ αζθάιηζε ηεο νηθνδνκήο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ βνεζεηηθνί ρψξνη, παξαξηήκαηα θαη
παξαθνινπζήκαηα απηήο, εθφζνλ:
Α) Σα αζθαιηδφκελα απηά αληηθείκελα έρνπλ δεισζεί ξεηά ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο
Β) Ζ αμία ηνπο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα αζθαιηδφκελα θεθάιαηα.
ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΔΠ ΑΜΗΔΠ
Ζ θάιπςε ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ παξέρεηαη ζε άμηα θαηλνχξγηνπ.
ΘΑΙΤΖ ΠΔ ΑΜΗΑ ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ-ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ
αλ αμία θαηλνχξγηνπ λνείηαη ε ζπλήζεο, αλαγθαία θαη πξαγκαηηθή δαπάλε γηα ηελ αλνηθνδφκεζε εμ
νινθιήξνπ ηεο αζθαιηδφκελεο νηθνδνκήο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηή θαηαζηξαθεί νινζρεξψο
ή αλ απηή ππνζηεί κεξηθή δεκηά, ή ζπλήζεο, αλαγθαία θαη πξαγκαηηθή δαπάλε γηα λα αλνηθνδνκεζνχλ ή
επηζθεπαζζνχλ ηα θαηεζηξακκέλα ή βιαθζέληα κέξε ηεο νηθνδνκήο, απφ ηελ επέιεπζε θαιππηνκέλνπ
Θηλδχλνπ.
Ο αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ θαλνληθή θαη ζπλερή
ζπληήξεζε ηεο αζθαιηδφκελεο νηθνδνκήο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε αμία θαηλνχξγηνπ νθείιεηαη, φηαλ ε κελ δεκησζείζα
νηθνδνκή απνδεδεηγκέλα αλαθαηαζθεπαζζεί ή επηζθεπαζζεί, δηαθνξεηηθά ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ησλ γεληθψλ φξσλ (ηξέρνπζα πξαγκαηηθή αμία).
ΘΑΙΤΖ ΑΛΑΙΝΓΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΖΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ ΠΔ ΘΝΗΛΝΘΡΖΡΝΠ ΘΑΗ
ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ.
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ αλαινγία ηεο αζθαιηδφκελεο νηθνδνκήο επί ησλ θνηλνθηήησλ θαη
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ θαη ηε ζχζηαζε ηεο νξηδνληίνπ ή θαζέηνπ
ηδηνθηεζίαο.
ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΔΠ ΘΑΙΤΔΗΠ
1) ΞΟΘΑΓΗΑ-ΑΚΔΠΖ ΞΡΥΠΖ ΘΔΟΑΛΝ ΠΡΑ ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΑ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππξθαγηάο θαη ηεο πηψζεο θεξαπλνχ, ζχκθσλα κε
ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
Ωο ππξθαγηά νξίδεηαη ε θσηηά πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θιφγα θαη ε νπνία πξνθιήζεθε ρσξίο λα
πξνυπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εζηία, ή ε νπνία έρεη εγθαηαιείςεη ηελ εζηία ηεο θαη επεθηείλεηαη εμ ηδίαο
δπλάκεσο.
Ωο θεξαπλφο νξίδεηαη ε αθαξηαία θαη ηζρπξή ειεθηξηθή εθθέλσζε αλάκεζα ζε ζχλλεθν θαη έδαθνο.
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2) ΔΘΟΖΜΖ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο, νη νπνίεο πξνμελνχληαη ζηα αζθαιηδφκελα κε ην
παξφλ αζθαιηζηήξην αληηθείκελα, απφ θάζε θπζηθή ή ρεκηθή έθξεμε, έζησ θαη αλ δελ επαθνινχζεζε
ππξθαγηά.
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζεο αζθάιηζεο, σο έθξεμε λνείηαη ην θαηλφκελν ηεο αηθλίδηαο θαη βίαηεο
εθηφλσζεο αεξίσλ ή αηκψλ.
Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε απηψλ ησλ αεξίσλ ή αηκψλ, ε έθξεμε δηαθξίλεηαη ζε θπζηθή θαη ρεκηθή.
α. Φπζηθή ραξαθηεξίδεηαη ε έθξεμε θαηά ηελ νπνία, δηαξξεγλχνληαη ηα ηνηρψκαηα θιεηζηνχ
δνρείνπ ή ρψξνπ, απφ ην γεγνλφο ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ ζε απηφ αεξίνπ
ή αηκνχ.
β. Υεκηθή ραξαθηεξίδεηαη ε έθξεμε θαηά ηελ νπνία, ε αηθλίδηα παξαγσγή ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ
αεξίσλ είλαη απνηέιεζκα ρεκηθήο αληίδξαζεο (κεηαηξνπή).
πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη ξεηψο φηη ε παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη ηηο δεκηέο νη νπνίεο
πξνμελνχληαη απφ ηελ έθξεμε, ζηα ίδηα ηα εθξαγέληα κεραλήκαηα.
3) ΞΡΥΠΖ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΘΑΗ/Ή ΡΚΖΚΑΡΥΛ - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΞΝ ΑΞΝΠΞΑΠΘΖΘΑΛ ΑΞΝ
ΑΡΑ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο (απφ ππξθαγηά ή κε), απφ πηψζε/πξφζθξνπζε
αεξνζθαθψλ ή/θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηα αζθαιηδφκελα αληηθείκελα, κε άκεζν
ηξφπν, ζπλέπεηα πηψζεο αεξνζθαθψλ ή άιισλ αεξνπνξηθψλ κέζσλ θαη/ή ηκεκάησλ αληηθεηκέλσλ
πνπ ηπρφλ απνζπαζζνχλ απφ απηά.
Σεο παξνχζαο αζθάιηζεο ζε θάζε πεξίπησζε εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη:
α. Εεκηέο πνπ ζα πξνμελεζνχλ απφ αεξνζθάθνο, γηα ηελ πξνζγείσζε ηνπ νπνίνπ δφζεθε άδεηα απφ
ηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
β. Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε πηψζε αεξνζθαθψλ θαη/ή ηκεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ
απνζπάζζεθαλ απφ απηά, νθείιεηαη ζε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ.
Ζ επζχλε ηεο εηαηξίαο κε βάζε ηνλ παξφληα εηδηθφ φξν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αζθαιηδφκελν
θεθάιαην ηεο θάιπςεο θσηηάο.
4) ΘΑΙΤΖ ΞΟΘΑΓΗΑΠ ΑΞΝ ΓΑΠΝΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο, νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ ζηα αζθαιηδφκελα
αληηθείκελα θαη ζα πξνέξρνληαη άκεζα απφ ππξθαγηά, ε νπνία εθδειψζεθε ζε δαζψδεηο ή ζακλψδεηο
εθηάζεηο, ζάκλνπο, ζπζηάδεο δέλδξσλ ή ζπλεπεία εθρέξζσζεο ηνπ εδάθνπο κε θσηηά.
5) ΘΑΙΤΖ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠ ΡΟΗΡΝΠ, ΑΞΝ ΚΔΡΑΓΝΠΖ
ΦΥΡΗΑΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ Αζηηθή Δπζχλε ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, έλαληη
ηξίησλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο), γηα ηηο πιηθέο δεκηέο πνπ ζα ππνζηνχλ νη
ηξίηνη θαη ζα νθείινληαη άκεζα ζε κεηάδνζε ππξθαγηάο, πνπ εθδειψλεηαη θαη πξνέξρεηαη απφ ηα
αζθαιηδφκελα αληηθείκελα (αθίλεηα ή θηλεηά), εθ φζνλ ε ππξθαγηά νθείιεηαη ζηελ επέιεπζε
θαιππηνκέλνπ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θηλδχλνπ.
πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη φηη:
- Ζ επζχλε ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ελ ηζρχεη
δηαηάμεηο λφκνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ζα ππνρξεψλεηαη
ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ δεκηψλ ησλ ηξίησλ.
- Ζ παξνχζα θάιπςε ελεξγνπνηείηαη κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε
νπνία θαηαδηθάδεη ηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ζε απνδεκίσζε ησλ ηξίησλ.
Σεο παξνχζαο αζθάιηζεο εμαηξνχληαη:
α. Οη απνζεηηθέο δεκηέο (δηαθπγφληα θέξδε), θαζψο θαη νη έκκεζεο δεκηέο ησλ ηξίησλ.
β. Θάζε δεκηά, πνπ ζα νθείιεηαη ζε δηάπξαμε αμηφπνηλεο πξάμεο, ζε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή
κέζε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
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γ.

Θάζε δεκηά, πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
αζθαιηδφκελνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
δ. Οη ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ, ζπλεπεία ηεο κεηάδνζεο ηεο ππξθαγηάο.
- Ο αζθαιηδφκελνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο κε πνηλή έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πνπ απνξξέεη
απφ ηελ παξνχζα θάιπςε, ππνρξενχηαη:
α. Λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πιεξσκή απνδεκίσζεο ή ζε ππφζρεζε ηέηνηαο πιεξσκήο ή ζε
αλάιεςε νηαζδήπνηε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ή ζε ζρεηηθή πξνζθνξά ή ζε αλαγλψξηζε
ππνρξέσζεο θιπ., πξνο νηνλδήπνηε ππέζηε πιηθή δεκηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε, ζαθή θαη εηδηθή
ζπγθαηάζεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο.
β. Λα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ακέζσο ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία, γηα εμψδηθε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα
νηνπδήπνηε ηξίηνπ, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη έρεη απαίηεζε θαη λα δηεμαγάγεη θάζε ζρεηηθή δίθε
κε δαπάλε ηεο εηαηξίαο, εθ φζνλ απηή δελ επηιέγεη λα αλαιάβεη ε ίδηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δίθεο,
επ’ νλφκαηη ηνπ.
γ. Λα βνεζά ηελ εηαηξία κε θάζε λφκηκν θαη θαηάιιειν κέζν θαηά ηελ δηεμαγσγή ηπρφλ δίθεο.
Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν, γηα πνζφ ίζν κε ην 20% ηνπ αζθαιηδνκέλνπ
θεθαιαίνπ ηεο θσηηάο, κε αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή ηα επξψ 18.000,00.-, αλά γεγνλφο.
6) ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο απφ θσηηά ή έθξεμε ησλ αζθαιηδνκέλσλ
αληηθεηκέλσλ, ακέζσο πξνεξρφκελεο απφ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο αζθάιηζεο νξίδνληαη σο εμήο:
Πξάμεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε δχλακεο θαη βίαο θαη/ή απεηιήο
απφ απηέο, νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νκάδαο ή νκάδσλ πξνζψπσλ, είηε ελεξγνχλ κεκνλσκέλα ή
γηα ινγαξηαζκφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε(εηο) ή θπβέξλεζε(εηο), κε ζθνπνχο ή γηα
ιφγνπο πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, ηδενινγηθνχο, ή εζληθνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζεζεο
επεξεαζκνχ νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο ή κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ ηνπ θνηλνχ ή κεξίδαο απηνχ.
Ζ θάιπςε παξέρεηαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ή φρη ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαηάξαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ζηάζεσλ, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ.
Σεο θάιπςεο εμαηξνχληαη ξεηψο θαη δελ θαιχπηνληαη πιηθέο δεκηέο ή απψιεηεο ή δαπάλεο ή έμνδα ηα
νπνία ακέζσο ή εκκέζσο νθείινληαη:
α. ε βηνινγηθή ή ρεκηθή κφιπλζε θαη
β. ε εθηφμεπζε - ξίςε θαη ρξήζε ελ γέλεη ππξαχισλ
πλεπεία ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ παξφληα εηδηθφ φξν.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ σο κφιπλζε ζεσξείηαη ε κφιπλζε, ε δειεηεξίαζε ή
ε παξεκπφδηζε ή/θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ζαλ ζπλεπεία
ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ νπζηψλ.
Σν βάξνο ηεο απφδεημεο πεξί ηνπ θαιππηνκέλνπ νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο κε ηνλ παξφληα φξν
απψιεηαο, δεκηάο, δαπάλεο ή εμφδσλ, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο θάιπςεο απφ ηνλ αζθαιηζηή,
θέξεη ν αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο.
7) ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΡΑΟΑΣΔΠ, ΠΡΑΠΔΗΠ, ΑΞΔΟΓΗΔΠ, ΓΗΑΓΖΙΥΠΔΗΠ, ΝΣΙΑΓΥΓΗΔΠ.
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, απφ νπνηαδήπνηε
αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππξθαγηάο νη νπνίεο:
α. Πξνέξρνληαη άκεζα, ζπλεπεία ή θαηά ηελ δηάξθεηα, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ, ζηάζεσλ, απεξγηψλ,
αληαπεξγηψλ, δηαδειψζεσλ, νριαγσγηψλ,
β. Οθείινληαη ζε πξάμεηο θάζε πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη κε άιινπο ζε δηαηάξαμε ηεο δεκφζηαο
ηάμεο ή απφ ελέξγεηεο ηεο λφκηκεο αξρήο, είηε γηα ηελ πξφιεςε, είηε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο
δηαηάξαμεο απηήο.
Ζ παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη:
α. Σηο δεκηέο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεξηπηψζεσλ
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β. Σηο δεκηέο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ κφληκε ή πξνζσξηλή, παξάλνκε ζηέξεζε, ηεο λνκήο ή
ηεο θαηνρήο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ αζθαιηδφκελν.
γ. Σηο δεκηέο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ λφκηκε ή πξνζσξηλή, ζηέξεζε ηεο θπξηφηεηαο, ηεο λνκήο
ή ηεο θαηνρήο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, απφ ηνλ αζθαιηδφκελν, ιφγσ θαηάζρεζεο,
επίηαμεο ή δήκεπζεο, απφ νπνηαδήπνηε λφκηκε αξρή.
Ζ εηαηξία δελ απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο έλαληη ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ Β θαη Γ αλσηέξσ, γηα ηηο πιηθέο δεκηέο ησλ
αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ επήιζαλ πξηλ απφ ηελ απψιεηα ηεο θπξηφηεηαο, ηεο λνκήο, ή ηεο
θαηνρήο απηψλ.
8) ΘΑΙΤΖ ΘΑΘΝΒΝΙΖΠ ΒΙΑΒΖΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ακέζσο
πξνεξρφκελεο απφ νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα, θάζε πξνζψπνπ ηξίηνπ πξνο
ηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ λ 2496/97.
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο σο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο νξίδνληαη νη εζειεκέλεο πξάμεηο
πνπ δηαπξάηηνληαη είηε θαηά ηελ δηάξθεηα δηαηάξαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο ελ γέλεη, ζηάζεσλ,
απεξγηψλ, νριαγσγηψλ, δηαδειψζεσλ, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ, είηε κεκνλσκέλα, κε ζθνπφ ην
βαλδαιηζκφ ε ηε δνιηνθζνξά, εμαηξνπκέλσλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξάμεσλ πνπ νθείινληαη
ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο.
Σεο παξνχζαο αζθάιηζεο ζε θάζε πεξίπησζε εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη:
α. Εεκηέο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ή κε ζθνπφ ηελ ιεζηεία ή ηελ θινπή κεηά απφ
δηάξξεμε ή ηηο απφπεηξεο απηψλ.
β. Έκκεζεο (νηθνλνκηθέο) δεκηέο
γ. Εεκηέο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο θαζπζηέξεζεο αλαζηνιήο ή
δηαθνπήο ηεο ρ ξ ή ζ ε ο ηνπ αζθαιηδφκελνπ ρψξνπ, ζπλεπεία επέιεπζεο θαιππηνκέλσλ κε ην
παξφλ αζθαιηζηήξην θηλδχλσλ.
δ. Εεκηέο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο δηαξθνχο ζηέξεζεο ή
απψιεηαο ηεο θπξηφηεηαο, ηεο λνκήο ή ηεο θαηνρήο ηνπ θηηξίνπ, ζπλεπεία:
- Δίηε ηεο παξάλνκεο θαηνρήο ηνπ θηηξίνπ απηνχ, απφ θάπνην πξφζσπν,
- Δίηε ηεο δήκεπζεο, θαηάζρεζεο ή επίηαμεο ηνπ θηηξίνπ απηνχ, απφ νπνηαδήπνηε λφκηκε αξρή.
Οη δεκίεο πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ πεξηπηψζεσλ Γ θαη Γ, θαιχπηνληαη απφ ηελ
παξνχζα αζθάιηζε.
9) ΓΗΑΟΟΖΜΖ Ζ ΞΔΟΣΔΗΙΗΠΖ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΘΑΗ/Ή ΠΥΙΖΛΥΠΔΥΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ, ΤΜΖΠ ΘΑΗ/Ή ΓΟΔΠΖΠ ΘΑΗ/Ή ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ νθείινληαη
άκεζα ζηελ δηάξξεμε ή ππεξρείιηζε δεμακελψλ ή/θαη ζσιελψζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο - ςχμεο χδξεπζεο - απνρέηεπζεο απφ ηπραίν γεγνλφο.
- πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη φηη:
ε πεξίπησζε αζθάιηζεο ηεο νηθνδνκήο, θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη ηα βιαθζέληα ηκήκαηα ησλ
ζσιελψζεσλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ αζθαιηδφκελε νηθνδνκή θαη κφλν, ηα νπνία δηεξξάγεζαλ θαη
πξνθάιεζαλ ηελ σο άλσ δεκηά.
- Ζ παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη δεκηέο:
α. πλεπεία ζεηζκνχ, θαζίδεζεο, θαηνιίζζεζεο.
β. Οθεηιφκελεο ζηελ εθ ηεο ρξήζεσο θζνξά ή ζηελ γήξαλζε ησλ πιηθψλ ε ζε θαθνηερλίεο.
- ε πεξίπησζε δεκηάο:
Σν 10% ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ζα βαξχλεη ηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, κε
ειάρηζην φξην ην πνζφ ησλ επξψ 600,00.-,ελσ, ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα επζχλεηαη κφλν θαηά ην
ππεξβάιινλ ηεο απαιιαγήο απηήο.
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10) ΘΑΡΑΗΓΗΓΑ, ΘΔΙΙΑ, ΞΙΖΚΚΟΑ, ΣΗΝΛΗ, ΞΑΓΔΡΝΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ
πξνμελνχληαη άκεζα απφ θαηαηγίδα, ζχειια, πιεκκχξα, ρηφλη θαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο
αζθάιηζεο, σο:
- Θαηαηγίδα νξίδεηαη ε ζθνδξή αηκνζθαηξηθή αλαηαξαρή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ξαγδαία βξνρή
ή/θαη ραιάδη, ζθνδξνχο αλέκνπο, αζηξαπέο θαη θεξαπλνχο, ζα απνδεηθλχεηαη δε απνθιεηζηηθά θαη
κφλν κε ην δειηίν ηεο Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (Δ.Κ.Τ.)
- Θχειια νξίδεηαη: ν ζθνδξφο άλεκνο, ν νπνίνο πλέεη κε έληαζε άλσ ησλ 7 (επηά) κπνθφξ.
- Πιεκκχξα νξίδεηαη:
α. Ο θαηαθιπζκφο απφ ζαιάζζηα χδαηα, εμαηξνπκέλεο ηεο πιεκκχξαο ζπλεπεία δεκηνπξγίαο
παιηξξντθνχ θχκαηνο κεηά απφ ζεηζκφ ή εθαηζηεηαθή έθξεμε (ηζνπλάκη).
β. Ζ ιφγσ θπζηθψλ αηηηψλ ππεξρείιηζε ή παξέθθιηζε απφ ηα ζπλήζε θαλάιηα απνξξνήο ησλ
θπζηθψλ ή ηερλεηψλ πδαηνξεπκάησλ (ιίκλεο, πνηακνί, ρείκαξξνη, δηψξπγεο, θξάγκαηα),
γ. Ζ δηάξξεμε ή ε ππεξρείιηζε ηνπ δεκνζίνπ δηθηχνπ παξνρήο χδαηνο.
δ. Ζ πιεκκχξα ζπλεπεία ζχειιαο θαη θαηαηγίδαο θαη ε νπνηαδήπνηε άιιε εηζξνή ή ζπζζψξεπζε
πδάησλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ρψξνπο εθηφο ηεο αζθαιηδφκελεο νηθνδνκήο ή ηεο νηθνδνκήο
ζηελ νπνία ζηεγάδνληαη ηα αζθαιηδφκελα κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην
Ζ παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη δεκηέο:
α. πλεπεία θαηνιίζζεζεο, θαζίδεζεο.
β. ε αληηθείκελα ηα νπνία επξίζθνληαη εθηφο θιεηζηνχ θαη ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, ζε ηέληεο, θαζψο
θαη ζε αληηθείκελα, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε ππφζηεγα ή/θαη ζην χπαηζξν.
γ. ε αληηθείκελα, απφ δηείζδπζε πδάησλ, κέζσ κε θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλσλ αλνηγκάησλ ηεο
νξνθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εθ ηεο ρξήζεσο θζνξά, ζηελ
γήξαλζε ησλ πιηθψλ, ζε θαθνηερλίεο θαη ζε δεκηέο θαηά ηελ δηάξθεηα επηζθεπψλ,
αλαθαηαζθεπψλ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηεο νξνθήο.
δ. ε αληηθείκελα, απφ δηείζδπζε πδάησλ, κέζσ ζπξψλ ή παξαζχξσλ ή ινηπψλ αλνηγκάησλ, ηα
νπνία έρνπλ αθεζεί αλνηθηά.
ε πεξίπησζε δεκηάο:
Σν 10% ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ζα βαξχλεη ηνλ αζθαιηδφκελν / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, κε
ειάρηζην φξην ην πνζφ ησλ επξψ 600,00.-, ελψ, ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα επζχλεηαη κφλν θαηά ην
ππεξβάιινλ ηεο απαιιαγήο απηήο.
11) ΘΑΙΤΖ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΗΓΗΝΘΡΖΡΖ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΖΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ,
ΞΟΝΠ ΡΟΗΡΝΠ, ΑΞΝ ΓΗΑΟΟΝΖ ΓΑΡΝΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηεο αζηηθή επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο αζθαιηδφκελεο νηθνδνκήο γηα
πιηθέο δεκηέο πξνο ηξίηνπο, απφ δηαξξνή χδαηνο ησλ ζσιελψζεσλ θαη/ή εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο
ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη/ή χδξεπζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζε δηάξξεμε θαη/ή ππεξρείιηζε ηνχησλ,
ζπλεπεία επέιεπζεο θαιππηνκέλνπ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θηλδχλνπ.
- πκθσλείηαη θαη δεινχηαη φηη ε θάιπςε απηή παξέρεηαη:
Απνιχησο θαη κφλν γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα άκεζεο πιηθέο δεκηέο
ηξίηνπο.

πξνο

- πκθσλείηαη επίζεο θαη δεινχηαη φηη ηεο θάιπςεο απηήο εμαηξείηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ
αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο πξνο ηξίηνπο:
α. Γηα θάζε απνζεηηθή δεκηά (δηαθπγφληα θέξδε), θαζψο θαη ηηο έκκεζεο δεκηέο ηξίησλ.
β. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ.
Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 1.500,00.-, ην νπνίν
απνηειεί ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή αλά γεγνλφο θαη εηεζίσο.
12) ΕΖΚΗΔΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ ΑΞΝ ΒΗΑΗΖ ΔΗΠΝΓΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΘΙΝΞΖ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο ή απψιεηεο νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ
αζθαιηδφκελε νηθνδνκή, θαηά ηελ δηελέξγεηα ή νπνηαδήπνηε απφπεηξα βηαίαο εηζφδνπ ή εμφδνπ ζε ή
απφ απηή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο θινπήο.
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- πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη φηη:
α. Ο αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα
κέηξα πξνο δηαζθάιηζε ηεο νηθνδνκήο, σο εάλ απηή δελ ήηαλ αζθαιηζκέλε γηα ηνλ θίλδπλν
ηεο θινπήο.
β. Ο αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο νθείιεη ακέζσο κφιηο πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ θινπή
πνπ έρεη επηζπκβεί, λα θαηαγγείιεη απηή ζηελ αξκνδία αζηπλνκηθή αξρή, λα πξνζθνκίζεη ζηελ
εηαηξία αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ απφ ην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο αζηπλνκίαο θαη λα πξνβεί ζε
φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ ή ησλ ελφρσλ θαη ηελ αλάθηεζε ελ
φιν ή ελ κέξεη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ θιαπεί.
γ. Σν δηθαίσκα ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο γηα είζπξαμε απνδεκίσζεο, δελ
ελεξγνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο
ηεο δεκίαο πνπ έρεη επέιζεη θαη πάλησο φρη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλψλ θαη ηελ
εθηίκεζε ηεο δεκηάο ηνπ ηπρφλ αζθαιηδφκελνπ πεξηερνκέλνπ.
δ. Ζ θάιπςε απηή ηζρχεη κφλν αλ ην θηίζκα, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην, απνηειεί
ηελ θχξηα θαη κφληκε θαηνηθία ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ε νπνία δελ ζα έρεη
παξακείλεη αθαηνίθεηε γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 ζπλερψλ κελψλ, άιισλ, ε εηαηξία
νπδεκία επζχλε έρεη γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 6.000,00.- ην νπνίν
απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή, αλά γεγνλφο.
13) ΞΟΝΠΘΟΝΠΖ ΝΣΖΚΑΡΝΠ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο πιηθέο δεκηέο, νη νπνίεο ζα πξνζθιεζνχλ ζηα αζθαιηδφκελα
αληηθείκελα, απφ πξφζθξνπζε νρήκαηνο, ππφ ηνλ φξν φηη ην φρεκα δελ ζα αλήθεη, νχηε ζα ηειεί ππφ
ηνλ έιεγρν ή εηο ηελ θαηνρή ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ.
14) ΘΟΑΠΖ ΑΙΝΞΗΛΑΘΥΛ ΘΑΗ/Ή ΘΟΠΡΑΙΙΥΛ ΘΟΥΛ ΘΑΗ/Ή ΞΑΟΑΘΟΥΛ ΘΑΗ/Ή
ΘΑΘΟΔΞΡΥΛ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο δεκηέο θαη/ή απψιεηεο ησλ παινπηλάθσλ θαη/ή θξπζηάιισλ ζπξψλ
θαη παξαζχξσλ, θαζψο θαη ησλ θαζξεπηψλ, ιφγσ ζξαχζεο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πιελ
ζεηζκνχ.
πκθσλείηαη θαη δεινχηαη φηη:
α. Ζ θάιπςε απηή ελεξγνπνηείηαη κεηά παξέιεπζε δπν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο.
β. ηελ θάιπςε απηή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ
παινπηλάθσλ θαη ησλ θξπζηάιισλ, δελ θαιχπηεηαη φκσο ε ζξαχζε απηψλ, εάλ ζπκβεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ή ζπλεπεία ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο.
γ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απνηειεί, ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγην, απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ) πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ απηψλ, εθηφο εάλ ππάξμεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία.
Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 600,00.-, ην νπνίν απνηειεί
θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή αλά γεγνλφο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 900,00.-,
ην νπνίν απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή εηεζίσο.
15) ΘΑΙΤΖ ΔΜΝΓΥΛ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ ΔΟΔΗΞΗΥΛ, ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ
ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΥΛ - ΠΛΡΟΗΚΚΑΡΥΛ.
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηα έμνδα, ζηα νπνία ππνβιήζεθε ν αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ εξεηπίσλ, εθθαζάξηζε θαη κεηαθνξά ησλ ππνιεηκκάησλ ζπληξηκκάησλ, ζπλεπεία επέιεπζεο θαιππηνκέλνπ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θηλδχλνπ.
- πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη φηη:
Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απνηειεί, ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγην, απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ) πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ
απηψλ, εθηφο εάλ ππάξμεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία.
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Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη ζε πξψην θίλδπλν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 900,00.-, ην νπνίν απνηειεί
θαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή αλά γεγνλφο θαη εηεζίσο.
16) ΘΑΙΤΖ ΔΜΝΓΥΛ ΞΑΟΑΚΝΛΖΠ ΠΔ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηα έμνδα μελνδνρείνπ, ζηα νπνία ππνβιήζεθε ν αζθαιηδφκελνο /
ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, ν νπνίνο δηέκελε ζηελ δεκησζείζα νηθνδνκή.
- Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Α. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο μελνδνρείνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.
Β. Απνδεκηψλεη κφλν ηα έμνδα ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη πξνζψπσλ ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ (ζχδπγνο, ηέθλα, γνλείο), πνπ απνδεδεηγκέλα δηέκελαλ καδί ηνπ.
Γ. Ζ θάιπςε απηή ελεξγνπνηείηαη κφλν εθ φζνλ αξκνδία δεκφζηα αξρή ή ην γξαθείν
πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία, ραξαθηεξίζεη ην θηίζκα αθαηάιιειν γηα
θαηνίθεζε, κεηά ηελ επέιεπζε θαιππηνκέλνπ θηλδχλνπ.
Γ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απνηειεί, ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγην, απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ) πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
εμφδσλ απηψλ εθηφο εάλ ππάξμεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία.
Ζ θάιπςε απηή ηζρχεη γηα πεξίνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαθφκηζεο ηνπ, απφ ηνλ
βιαβέληα ρψξν, κε αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή ην πφζν ησλ επξψ 1.800,00.- αλά
γεγνλφο.
17) ΘΑΙΤΖ ΘΑΡΑ ΕΖΚΗΥΛ ΑΞΝ ΘΙΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΟΘΑΓΗΑ, ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΠΔΗΠΚΝ
Ζ παξνχζα αζθάιηζε, θαιχπηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απψιεηα ή δεκηά ζηα παξαπάλσ
πεξηγξαθφκελα αληηθείκελα, πνπ πξνθαιείηαη άκεζα απφ ζεηζκφ (είηε απεπζείαο απφ ηνλ θινληζκφ,
είηε απφ ηπρφλ ππξθαγηά, πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηνπ θινληζκνχ), δελ θαιχπηεη φκσο ηελ απψιεηα
ηνπ εηζνδήκαηνο εμαηηίαο βιάβεο απφ ζεηζκφ (πξνθείκελνπ γηα αζθάιηζε θηηξίνπ), νχηε
(πξνθεηκέλνπ γηα αζθάιηζε θηλεηψλ), ηελ ηπρφλ απψιεηα ελνηθηνζηαζηαθήο πξνζηαζίαο ή δεκηά πνπ
πξνθχπηεη απφ δηαθνξά κηζζψκαηνο θαη ηελ δαπάλε κεηαθνξάο ζε λέν κίζζην.
πκθσλείηαη θαη ζπλνκνινγείηαη φηη ε παξνχζα αζθάιηζε ππφθεηηαη ζε απαιιαγή δχν ηνηο εθαηφ
(2%) επί ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ κε ειάρηζην φξην απαιιαγήο ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ επξψ
(επξψ 600,00.-), ελψ ε εηαηξία επζχλεηαη κφλν γηα ην ππεξβάιινλ ηεο παξαπάλσ απαιιαγήο.
Ζ παξνχζα αζθάιηζε έρεη ζπλαθζεί κε βάζε ηελ δήισζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο
ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, κε ηε νπνία δειψλεηαη ε αληηζεηζκηθή θαηαζθεπή ηεο αζθαιηδφκελεο
νηθνδνκήο, θαζψο θαη ε κε χπαξμε πξνυπάξρνπζσλ δεκηψλ απφ ζεηζκνχο ή ε απνθαηάζηαζή ηνπο,
εάλ απηέο ππήξμαλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ δήισζε απνδεηρζεί αλαιεζήο, ν αζθαιηδφκελνο/ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο εθπίπηεη απηφκαηα απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο πνπ απνξξέεη απφ ην παξψλ.
ΔΗΓ.ΝΟΝΠ ΔΛΔΣΟΝΣΥΛ-ΔΛΞΝΘΖΘΥΛ ΓΑΛΔΗΠΡΥΛ.
πκθσλείηαη θαη δειψλεηαη κε ην παξφλ φηη, θαηά ηξνπνπνίεζε θάζε αληηζέηνπ γεληθνχ ή/θαη εηδηθνχ
φξνπ ή ξήηξαο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ην νπνίν έρεη εθδνζεί ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ
ελερπξνχρνπ ή ελππφζεθνπ δαλεηζηή (πνπ εθεμήο απνθαιείηαη "ν δαλεηζηήο") κεηά απφ έγγξαθε
γλσζηνπνίεζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο αζθάιηζεο, ζα ηζρχνπλ νη
αθφινπζεο εηδηθέο ξήηξεο :
1) Ο πξναλαθεξφκελνο δαλεηζηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί πξνο ηελ εηαηξία θάζε
παξάβαζε φξνπ ή ππνρξέσζεο εθ κέξνπο απηνχ πνπ έρεη πξνβεί ζε ελερπξίαζε ή παξάζρεη
ππνζήθε, πνπ αθνξά απφθξπςε γεγνλφηνο νπζηψδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, εζθαικέλε ε
ςεπδή δήισζε, ειιηπή πεξηγξαθή ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ ή κέξνπο απηψλ, κεηαβνιή ή
επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ θαη γεληθά θάζε παξάβαζε ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην αζθαιηζηήξην, ε
νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο πξνο νπνηνδήπνηε
φξν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ακέζσο κφιηο απηή πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ.
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Ζ κε ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο απφ ηνλ δαλεηζηή, ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα ζηνπο
γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πεξί ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
2) ε πεξίπησζε απψιεηαο ή δεκηάο, ν δαλεηζηήο δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί απεπζείαο θαη ρσξίο ηελ
αλάκημε απηνχ πνπ έρεη πξνβεί ζηελ ελερπξίαζε ε έρεη παξάζρεη ηελ ππνζήθε, γηα ην θεθάιαην καδί
κε ηνπο ηφθνπο, ηηο πξνκήζεηεο θαη άιια έμνδα ηνπ, ππφ ηνλ φξν πάληνηε φηη ην θαηαβιεηέν ζηνλ
δαλεηζηή πνζφ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ζπλνιηθά αζθαιηδφκελα κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θεθάιαηα,
ην δηθαίσκα ηνπ ελππφζεθνπ ή ελερπξνχρνπ δαλεηζηή γηα πξνλνκηαθή είζπξαμε ηνπ αζθαιίζκαηνο
ξπζκίδεηαη θαηά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ, απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ
αζηηθνχ θψδηθα.
3) Σν πέξαλ ηνπ θαηαβιεηένπ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνο ηνλ δαλεηζηή πνζφ, νθείιεηαη ζε
απηφλ πνπ έρεη πξνβεί ζε ελερπξίαζε ή παξαρσξήζεη ηελ ππνζήθε, ππφ ηνλ φξν πάληνηε φηη ζα
έρνπλ ηεξεζεί θαη εθηειεζζεί απφ απηφλ, φινη νη φξνη, νη ζπκθσλίεο, νη ξήηξεο θαη νη ππνρξεψζεηο
πνπ πεξηέρνληαη ή έρνπλ πξνζηεζεί κε πξφζζεηεο πξάμεηο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
4) ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία, ν
δαλεηζηήο ζα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο γηα απηφ απφ ηελ εηαηξία, ελψ, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην,
ζην βαζκφ πνπ αθνξά ηνλ δαλεηζηή, ζα παξακέλεη ζε ηζρχ επί δεθαπέληε εκέξεο κεηά ηελ εκέξα
ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο αθχξσζεο πξνο απηφλ.
ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
ΑΟΘΟΝ 1
1.

ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ

1.1. Ο Αζθαιηζηήο παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, γηα ηνπο
θηλδχλνπο απφ:
α) Ππξθαγηά
β) Άκεζε πηψζε θεξαπλνχ ζηα αζθαιηδφκελα
γ) Έθξεμε
δ) Πηψζε / πξφζθξνπζε αεξνζθαθψλ θαη / ή αληηθεηκέλσλ πνπ πέθηνπλ απ’ απηά.
ΑΟΘΟΝ 2
2.

ΝΟΗΠΚΝΗ

2.1. Οη αθφινπζεο ιέμεηο (ή φξνη) φπνπ απαληψληαη ζηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, έρνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη θαησηέξσ, δειαδή:
α) ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΠ: Ζ Δηαηξία κε ηελ επσλπκία “Ζ ΔΘΛΗΘΖ” ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΦΑΙΔΗΩΛ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Ιεσθ. πγγξνχ 103-105 θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα.
β) ΙΖΞΡΖΠ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ είλαη ην πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ), πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ
αζθαιηζηή γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο
γ) ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΠ: Σν πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ), ην νπνίν απεηιείηαη απφ αζθαιηζκέλν
θίλδπλν θαη ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
δ) ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΝ: Σν έγγξαθν, ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, θέξεη δε ηελ
ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξίαο θαη απνηειείηαη, ηζνδχλακα, απφ έληππν ή
δαθηπινγξαθεκέλν ή ρεηξφγξαθν θείκελν είηε ην θείκελν απηφ είλαη αξρηθφ είηε κεηαγελέζηεξν
(π.ρ. ηξνπνπνίεζε, ή αλαλέσζε ή παξάηαζε, εθδηδνκέλεο ζρεηηθήο Πξνζζέηνπ Πξάμεσο) ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηνχ. Σν έγγξαθν δηέπεηαη απφ ηνπο Όξνπο ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηνχ θαη παξαδίδνληαη ζηνλ
Αζθαιηζκέλν ή Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο καδί κε ην Αζθαιηζηήξην.
ε) ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ: Ζ δπλαηφηεηα επέιεπζεο πεξηζηαηηθνχ (δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο),
πξνβιεπνκέλνπ απφ ην αζθαιηζηήξην, ην νπνίν επηθέξεη ζηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο, δεκία πνπ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην.
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ζη) ΕΖΚΗΑ: Ζ απξφβιεπηε θαη μαθληθή πιηθή (ζεηηθή) πεξηνπζηαθή δεκία πνπ επέξρεηαη έλεθα
επειεχζεσο (πξαγκαηνπνηήζεσο) αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πνπ νθείιεηαη ζε ηπραίν, βίαην θαη
αλεμάξηεην ηεο ζέιεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο γεγνλφο θαη πνπ θαιχπηεηαη
απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαηά ηελ έθηαζε θαη γεληθά, ηνπο φξνπο απηήο. Ο φξνο δεκία
ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε βιάβε, θαηαζηξνθή ή απψιεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ ιφγσ επειεχζεσο αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ.
δ) ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ ΠΚΦΔΟΝΛ: Ζ νηθνλνκηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν αζθαιηζκέλνο/ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ απφ ηνλ αζθαιηζηή.
ε) ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: Σν αληηθείκελν ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκθέξνληνο ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην.
ζ) ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΝΠΝ: Σν ρξεκαηηθφ πνζφ, κέρξη ην νπνίν (θαη’ αλψηαην φξην) επζχλεηαη ν
αζθαιηζηήο κε βάζε ηεο παξνχζα ζχκβαζε, ζπλνιηθά ή θαη’ αληηθείκελν, ή θαηά πεξίπησζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπκθέξνληνο.
η) ΑΠΦΑΙΗΠΚΑ: Ζ ππνρξέσζε (παξνρή) ηνπ Αζθαιηζηνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επέιεπζε
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλίζηαηαη είηε ζε ρξήκα είηε ζε απηνχζηα απνθαηάζηαζε ηεο
βιάβεο ή ηεο θαηαζηξνθήο (απψιεηαο), θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ.
ηα) ΞΟΘΑΓΗΑ: Ππξθαγηά είλαη κία θσηηά πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θιφγα θαη ε νπνία πξνθιήζεθε
ρσξίο λα πξνυπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εζηία, ή ε νπνία έρεη εγθαηαιείςεη ηελ εζηία ηεο θαη
επεθηείλεηαη εμ ηδίαο δπλάκεσο.
ηβ) ΘΔΟΑΛΝΠ: Αθαξηαία θαη ηζρπξή ειεθηξηθή εθθέλσζε αλάκεζα ζε ζχλλεθν θαη έδαθνο.
ηγ) ΔΘΟΖΜΖ: Έθξεμε ζεσξείηαη ε αηθλίδηα έθιπζε ελέξγεηαο, πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε βίαηε
(απφηνκε) εθηφλσζε αεξίσλ ή αηκψλ.
Έθξεμε ζε δνρεία πηέζεσο ζπκβαίλεη φηαλ δηαξξαγεί ην ηνίρσκά ηνπο θαη δεκηνπξγεζεί απφηνκε
εμίζσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πηέζεσλ εληφο θαη εθηφο απηψλ.
ΑΟΘΟΝ 3
3.

ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΔΠ ΕΖΚΗΔΠ

3.1.α) Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη (θαη ππνρξενχηαη) λα απνθαηαζηήζεη, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο
απηήο, ηελ δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ βιάβε ή θαηαζηξνθή αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ, εθφζνλ
φκσο απηέο είλαη άκεζε ζπλέπεηα (θαη πξντφλ) ηεο επειεχζεσο αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, δελ
νθείιεηαη ζηελ θπζηθή απνκνίσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, επέθεξε δε σο αλαγθαία (αλαπφθεπθηε)
ζπλέπεηα, ηελ βιάβε ή θαηαζηξνθή αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ.
β) Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη επίζεο:
β.α) Γηα δαπάλεο, ζηηο νπνίεο εχινγα ελφςεη ησλ πεξηζηάζεσλ ππνβιήζεθε ν Αζθαιηζκέλνο /
ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη ηε δεκηά.
β.β) Γηα δαπάλεο ή/θαη δεκίεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαηά ηελ
κεηαθφκηζε ή κεηαθίλεζε αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ, πνπ εχινγα ελήξγεζε απηφο γηα ηνλ
ίδην σο αλσηέξσ ζθνπφ, θαη
β.γ) Γηα δεκηέο πνπ ππέζηε ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έλεθα θαηαζηξνθήο ή
βιάβεο πξαγκάησλ, πνπ πξνέβε απηφο εχινγα πξνο ηνλ ζθνπφ λα πεξηνξηζζεί ε έθηαζε ηεο
θαιππηνκέλεο δεκηάο.
γ) Ο Αζθαιηζηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο δεκίεο ή/θαη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, έζησ θαη αλ
ηπρφλ απηέο ζπλδένληαη, νπσζδήπνηε, κε ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή:
γ.α) Γηα άιιεο έκκεζεο δεκίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1β.
γ.β) Γηα δαπάλεο απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ θαη γεληθά, ππνιεηκκάησλ ή θαηαινίπσλ.
γ.γ) Γηα δηαθπγφλ θέξδνο (ή αξλεηηθή δεκηά)
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ΑΟΘΟΝ 4
4.

ΕΖΚΗΔΠ ΞΝ ΓΔΛ ΞΑΓΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ

4.1. Ο Αζθαιηζηήο δελ έρεη θακία επζχλε ή ππνρξέσζε γηα απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο πνπ
πξνέξρεηαη απφ βιάβε ή θαηαζηξνθή αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ, φηαλ θαη εθφζνλ αηηία άκεζε ή
έκκεζε, ηνπ θηλδχλνπ ήηαλ:
α) Πφιεκνο (θεξπγκέλνο ή κε), εκθχιηνο πφιεκνο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε παξεκθεξήο
ερζξνπξαμία ή αλαηαξαρή.
β) Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, κεκνλσκέλεο ή κε ή θαηά ηελ δηάξθεηα νριαγσγηψλ, πνιηηηθψλ
ηαξαρψλ, δηαδειψζεσλ, ζηάζεσλ, απεξγηψλ θαη ινηπψλ παξεκθεξψλ δηαηαξαρψλ.
Βηνινγηθή ή ρεκηθή κφιπλζε (σο κφιπλζε ζεσξείηαη ε κφιπλζε, ε δειεηεξίαζε ή ε
παξεκπφδηζε ή/θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ αζθαιηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ, ζαλ ζπλέπεηα
ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ νπζηψλ).
Δθηφμεπζε – ξίςε θαη ρξήζε ελ γέλεη ππξαχισλ.
Θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πνπ νθείινληαη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο.
γ) Οριαγσγία, πνιηηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο, αληαξζίεο, ζηξαηησηηθή ή ιατθή εμέγεξζε, αληίζηαζε
θαηά ηεο Αξρήο, ελάζθεζε ζηξαηησηηθήο ή ζθεηεξηζζείζεο εμνπζίαο, ζηξαηησηηθφο λφκνο ή
νπνηαδήπνηε γεγνλφηα θαη αηηίεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ θήξπμε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, ή ηελ θαηάζηαζε πνιηνξθίαο.
δ) Τιηθά ππξεληθά φπια ή αηηία πνπ πξνέθπςε απφ απηά ή απνηέιεζε επαθφινπζε ζπλέπεηά ηνπο.
Ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, κφιπλζε ιφγσ ξαδηελέξγεηαο απφ νπνηνδήπνηε ππξεληθφ θαχζηκν ή απφ
νπνηνδήπνηε ππξεληθφ απφξξηκα (θαηάινηπν) ηεο θαχζεο ππξεληθνχ θαπζίκνπ, ή αηηία πνπ
πξνέθπςε απφ απηά ή απνηέιεζε επαθφινπζε ζπλέπεηά ηνπο. Ωο θαχζε ζεσξείηαη, θαηά ηελ
εμαίξεζε απηή θαη θάζε απηνδχλακε εμέιημε (process) ππξεληθήο ζράζεσο.
ε) Απηαλάθιεμε, δπκψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ, έκθπην ή ελππάξρνλ ειάηησκα. Αλ
πξφθεηηαη γηα ειάηησκα νηθνδνκήο, ή εμαίξεζε ηζρχεη κφλνλ, εθ’ φζνλ ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο
ηεο αζθάιηζεο απνδείμεη φηη δελ ην εγλψξηδε, νχηε ην πιεξνθνξήζεθε πνηέ, κέρξη ηνπ ρξφλνπ
επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ.
ζη)εηζκφο, εθαηζηεηαθή έθξεμε, θαηαηγίδα, ζχειια, πιεκκχξα, ή άιιε βίαηα θπζηθή αλαηαξαρή,
ηπθψλαο, ιαίιαπα, αλεκνζηξφβηινο, θπθιψλαο ή άιιε αηκνζθαηξηθή ηαξαρή ή νπνηαδήπνηε
ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππξθαγηάο.
δ) Βελδίλε, ππξίηηδα ή δπλακίηηδα ή άιιεο παξφκνηεο εθξεθηηθέο ή εκπξεζηηθέο χιεο, πνπ
βξίζθνληαη ζην αζθαιηζκέλν πξάγκα, εθηφο αλ ε χπαξμή ηνπο απνδεδεηγκέλα γλσζηνπνηήζεθε
θαηά ηελ ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο θαη/ή θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ζηνλ Αζθαιηζηή, απν ηνλ νπνίν
θαη έγηλε απνδεθηή, κε εηδηθή κλεία ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ο αζθαιηδφκελνο / ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο νθείιεη επί πνηλή εθπηψζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε,
λα κεξηκλά γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη/ή ελαπνζήθεπζε ησλ εηδψλ απηψλ θαη λ’ αθνινπζεί ηηο ηπρφλ
ππάξρνπζεο ζρεηηθέο νδεγίεο ησλ Αξρψλ ή/θαη ηνπ Αζθαιηζηή. Ζ χπαξμε ησλ σο άλσ εηδψλ
απνηειεί πάληνηε νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηή
θαη ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο λα ηελ γλσζηνπνηεί ζηνλ
αζθαιηζηή, ηφζν θαηά ηε ζχλαςε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, επί πνηλή εθπηψζεσο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
ε) Τπέξβαζε ηαρχηεηαο, ππεξηάζεηο, βξαρπθχθισκα, ζέξκαλζε, ζρεκαηηζκφο ηφμνπ θαη δηαθπγή
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε αηηία ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ
(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεξαπλνχ) ζε κεραλέο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ, πάζεο θχζεσο εξγαιεία ή νπνηαδήπνηε άιια
αληηθείκελα (αλαβαηήξαο θιπ.). Ζ εμαίξεζε ηζρχεη κφλν γηα ην ηκήκα ηνπ ειεθηξηθνχ
κεραλήκαηνο θαη ζπζθεπψλ, εξγαιείσλ θιπ. ή γηα ην ηκήκα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ
θαζ’ εαπηά άκεζα επιήγεζαλ απφ ηηο σο άλσ αηηίεο θαη φρη γηα ηα άιια ηκήκαηα ειεθηξηθψλ
κεραλψλ ή εγθαηαζηάζεσλ, ηα θαηαζηξαθέληα ή βιαβέληα απφ ηελ ππξθαγηά.
ζ) Θινπή ή εμαθάληζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ, πνπ έιαβε ρψξα είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επέιεπζεο θαιππηνκέλνπ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θηλδχλνπ είηε κεηά απ’ απηήλ.
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ΑΟΘΟΝ 5
5.

ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΠ / ΙΖΞΡΖΠ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

5.1. Ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο / αζθαιηζκέλνο, κε ηελ ζχκβαζε απηή, δχλαηαη λα είλαη θαηά πεξίπησζε ν
ηδηνθηήηεο (θχξηνο) ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξάγκαηνο ή θαζελφο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξαγκάησλ, ν
ςηιφο θχξηνο, ν επηθαξπσηήο, ν κηζζσηήο, ν ρξήζηεο θαη ν ελππφζεθνο ή ελερπξηνχρνο δαλεηζηήο.
Αλ ε παξαπάλσ ηδηφηεηα ζπληξέρεη θαηά νξηζκέλν πνζνζηφ, ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε εθηείλεηαη
κφλν ζην πνζνζηφ απηφ.
5.2. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη εγγξάθσο θαη ακέζσο ζηνλ
Αζθαιηζηή θάζε λνκηθή θαη πξαγκαηηθή κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο απηήο.
ΑΟΘΟΝ 6
6.

ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ

6.1.α) Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο αζθαιίζεσο δχλαληαη λα είλαη ηφζν αθίλεηα φζν θαη θηλεηά πξάγκαηα,
εθ’ φζνλ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο / αζθαιηζκέλν ή/θαη ζηα έρνληα
αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζεο αζθαιίζεσο πξφζσπα.
β) Δηδηθφηεξα ε αζθάιηζε θηλεηψλ θαιχπηεη ηα αζθαιηζκέλα πξάγκαηα εθφζνλ αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα κφλν ζηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, σο επίζεο, θαιχπηεη απηά εάλ ηα έρεη
κελ αγνξάζεη, ζπκθψλεζε φκσο κε ηνλ πσιεηή λα παξακέλεη ζ’ απηφλ (ηνλ πσιεηή) ε θπξηφηεηα
απηψλ (ζχκθσλν επηθπιάμεσο θπξηφηεηαο απφ ηνλ πσιεηή).
6.2.

Ζ παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη:

α) Αληηθείκελα απφ αζήκη θαη ρξπζφ, θνζκήκαηα (θάζε θχζεσο, είδνπο, πιηθνχ θιπ.), σξνιφγηα
(ηζέπεο ή ρεηξφο), πνιχηηκνπο – εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, ξάβδνπο – πιάθεο απφ ρξπζφ, άξγπξν ή
απφ νπνηνδήπνηε άιιν πνιχηηκν ή εκηπνιχηηκν κέηαιιν (ζηνηρείν), λνκίζκαηα παληφο είδνπο
(αξραία, κε θπθινθνξνχληα θιπ.), κεηαιιηθά λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, ραξηφζεκα, έλζεκα.
β) Παξαζηαηηθά αμίαο έγγξαθα (νηνπδήπνηε είδνπο, πεξηερνκέλνπ θαη νλνκαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ ζπκθσλεηηθψλ θιπ), ή ηίηινπο, ηξαπεδνγξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο
(γξακκάηηα), ππνζρεηηθά, θάζε είδνπο ρξεφγξαθα θαη αμηφγξαθα, νκφινγα, νκνινγίεο, κεηνρέο,
πηζησηηθέο θάξηεο.
γ) Γξακκαηφζεκα, ζπιινγέο γξακκαηνζήκσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, ζρεδηαγξάκκαηα, ζρέδηα,
πξσηφηππα θαη ηχπνπο (κήηξεο, θαινχπηα), θάζε είδνπο ρεηξφγξαθα θαη αληίγξαθα, ζπάληα βηβιία,
ινγνηερληθά βηβιία, ινγηζηηθά – θνξνινγηθά βηβιία θαη ζηνηρεία, θάζε είδνπο βηβιία θαη γεληθψο
έληππα, θεηκήιηα, κεηάιιηα, δειηία ή ιαρλνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ινηπά ζπλαθή.
δ) Δμσηεξηθνχο θνξείο πιεξνθνξηψλ (δίζθνπο, δηζθέηεο, ηαηλίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) σο
πξνο ην θφζηνο παξαγσγήο, θαηαρψξεζεο, αλαπαξαγσγήο θαη ηεο αμίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’
απηνχο πιεξνθνξηψλ.
ΑΟΘΟΝ 7
7.

ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΚΑΡΝΠ

7.1. Σν αζθάιηζκα ππνινγίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία πνπ είρε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν,
θαηά ην ρξφλν πνπ επήιζε ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο.
7.2. Δθφζνλ δελ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία, σο αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ιακβάλεηαη ε
ηξέρνπζα πξαγκαηηθή αμία (ηηκή) απηνχ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ επήιζε ε δεκία θαη ζηνλ ηφπν, φπνπ
επήιζε απηή. Θακία άιιε αμία δελ ιακβάλεηαη ππφςε, φπσο αμία, πξνζσπηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή, κε
νπνηαδήπνηε θξηηήξηα. Δπίζεο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο αληηθαηαζηάζεσο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
7.3. Σν αζθάιηζκα απνηειείηαη απφ ην πνζφλ πνπ πξνθχπηεη, φηαλ, απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αμία, πνπ
είρε ην βιαβέλ ή θαηαζηξαθέλ αληηθείκελν ακέζσο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ, αθαηξεζεί ε αμία (αλ απέκεηλε θάπνηα) απηνχ επζχο κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ.
7.4. Δηδηθφηεξα, βάζε ππνινγηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ ηνπ αζθαιίζκαηνο, απνηειεί:
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α) Γηα θηίξηα θαη γεληθψο γηα θηίζκαηα, ε αλαγθαία δαπάλε αλνηθνδφκεζήο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε
ηεο ιφγσ ρξήζεσο ή παιαηφηεηαο κείσζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο αμίαο.
β) Γηα θηλεηά αληηθείκελα θνηλήο ρξήζεο θάζε είδνπο (εμαηξνχληαη ηα εκπνξεχκαηα), ε αμία
αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε θαηλνχξηα παξεκθεξνχο ηχπνπ ή πξνδηαγξαθψλ αιιά ηδίαο απνδφζεσο,
κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ιφγσ ρξήζεσο ή παιαηφηεηαο κείσζεο ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθήο ηνπο
αμίαο.
γ) Γηα εκπνξεχκαηα ή εκηέηνηκα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, νιηθψο ή
κεξηθψο ν Αζθαιηζκέλνο, ε δαπάλε θαηαζθεπήο νκνίσλ λέσλ εκπνξεπκάησλ, κεηά ηελ
αθαίξεζε φζσλ εμφδσλ εμνηθνλνκνχληαη απφ πξντφληα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δελ είρε
νινθιεξσζεί φηαλ επήιζε ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο. ε θακία πεξίπησζε ην αζθάιηζκα γηα ηα
εκπνξεχκαηα απηά, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ
πψιεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, θαηά ην ρξφλν
θαη ζηνλ ηφπν ηεο επειεχζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ.
δ) Γηα εκπνξεχκαηα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη εκηέηνηκα πξντφληα πνπ θαηείρε ν
αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, πξννξηδφκελα θαη γηα κεηαπψιεζε θαη’ επάγγεικα,
πεξηιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα πξντφληα ηεο
θχζεο, ε δαπάλε γηα ηελ απφθηεζε νκνίσλ λέσλ εκπνξεπκάησλ θιπ., εθαξκνδνκέλσλ θαη ελ
πξνθεηκέλσ ησλ αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν (γ) φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, σο πξνο ηα εκπνξεχκαηα
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο.
7.5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ ην αζθαιηζηηθφ πνζφ είλαη κηθξφηεξν (θαηψηεξν) ηεο αμίαο πνπ
εμεπξίζθεηαη κε βάζε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν (ππαζθάιηζε), ηφηε ην αζθάιηζκα
θαζνξίδεηαη (θαη πεξηνξίδεηαη) κε βάζε ηνλ ιφγν (αλαινγία) κεηαμχ αζθαιηζηηθνχ πνζνχ θαη
εμεπξηζθνκέλεο, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, αζθαιηζηηθήο αμίαο.
7.6. Πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ αζθαιίζεσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα
αζθάιηζε, ζπλεπψο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη θαζνξηζκφ ηνπ αζθαιίζκαηνο.
7.7. Ο Αζθαιηζηήο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνθαηαβνιέο έλαληη ηνπ αζθαιίζκαηνο. Δλ
ηνχηνηο, αλ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, δερζεί ν
Αζθαιηζηήο θαη΄ ειεπζέξα εθηίκεζε θαη θξίζε ηνπ, λα πξνβεί ζε νξηζκέλε πξνθαηαβνιή, απηή
ηειεί πάληνηε θαη απαξαηηήησο ππφ (δηπιήλ) επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αζθαιηζηή, δειαδή,
ηφζνλ σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε ππνρξεψζεσο απηνχ γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο, φζνλ θαη σο
πξνο ηελ έθηαζή ηνπ (πνζνχ αζθαιίζκαηνο).
7.8. Σν αζθάιηζκα ζπλίζηαηαη θαηαξρήλ ζε ρξήκα. Ο Αζθαιηζηήο, φκσο, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε
απηνχ, δχλαηαη λα πξνβεί ζηε θπζηθή απνθαηάζηαζε (in natura) ηεο δεκίαο ελ φισ ή ελ κέξεη.
7.9. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεη ζηνλ αζθαιηζηή
αζθαιηζκέλα αληηθείκελα (ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θη αλ βξίζθνληαη απηά) γηα λα ιάβεη ηελ αμία
απηψλ ζε ρξήκα.
7.10.Σέιε Υαξηνζήκνπ σο θαη θάζε άιινπ είδνπο ζπλαθείο επηβαξχλζεηο (δεκφζηα βάξε θιπ.),
ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα θαη γεληθψο θάζε δαπάλε, πνπ, θαηά λφκνλ, ζπλδέεηαη κε ηελ
θαηαβνιή θαη εμφθιεζε ηνπ αζθαιίζκαηνο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο / δηθαηνχρν απηνχ θαη αθαηξνχληαη απφ ην αζθάιηζκα εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί
δηαθνξεηηθά. Σν απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ελ φισ ή
ελ κέξεη γίλεηαη θαηφπηλ δηθαζηηθήο απνθάζεσο.
7.11.Σν δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, λα δεηήζεη αζθάιηζκα, δελ γελλάηαη παξά
κφλνλ εθφζνλ θαη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα ππνβάιεη ζηνλ αζθαιηζηή λφκηκα
πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ είηε, φηη δελ πθίζηαηαη εθθξεκήο θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ ή ησλ
πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ησλ γεληθψλ φξσλ γηα εκπξεζκφ ζρεηηθφ πξνο ηα
αζθαιηζκέλα αληηθείκελα, είηε φηη ππήξμε κελ ηέηνηα θαηεγνξία, ε νπνία φκσο έπαπζε λα ππάξρεη
κε ηειεζίδηθε απαιιαγή ηνχηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο
ηεο αζθάιηζεο ηπγράλεη λνκηθφ πξφζσπν, ε σο άλσ ππνρξέσζε αθνξά ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα
εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ απηφ.
7.12.Σν δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο
δηαθνξάο, δελ γελλάηαη πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ
δηθαζηεξίνπ ζηνλ Αζθαιηζηή.
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ΑΟΘΟΝ 8
8.

ΑΞΑΙΙΑΓΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΝ

Ο αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη θάζε ππνρξεψζεσο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο:
α)

β)

Δάλ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο, ή ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο, ή ησλ
λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ή ησλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί
επαγγεικαηηθά ε θχιαμε ησλ αζθαιηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ.
Δάλ έλεθα δφινπ ή βαξείαο ακέιεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη / ή ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ
πξνζψπσλ απμήζεθε ε δεκηά, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη θαηά ην κέξνο ηεο απμήζεσο απηήο.
Αλ, ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δνιίσο, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, παξηζηά ηελ
επειζνχζα δεκία ζεκαληηθψο κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο.
ΑΟΘΟΝ 9

9.

ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΡΝΞΝΠ

9.1. Σα θηλεηά πξάγκαηα θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, κφλν εθφζνλ επξίζθνληαη ζηνλ ηφπν
ή ζηνπο ηφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ αζθαιηζηήξην (αζθαιηζηηθφο ηφπνο).
ΑΟΘΟΝ 10
10. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝ / ΙΖΞΡΖ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΡΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
10.1. Πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο, ν αζθαιηζκέλνο/ ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο θαη θαηεγνξεκαηηθψο (ρσξίο ππνζέζεηο, φξνπο θηι.), κεηαμχ
άιισλ, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηφο ηνπ (νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν, επάγγεικα, Α.Φ.Κ..
θαηνηθία, ειηθία θιπ., αλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ επσλπκία θαη έδξα απηνχ, ην είδνο λνκηθνχ
πξνζψπνπ, ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε θηι.) θαη λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ην
αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ θαη ηα αληηθείκελα απηνχ. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
νθείιεη, εγγξάθσο πάληνηε, λα δειψζεη θάζε πεξηζηαηηθφ ή/θαη θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί, θαηά
αληηθεηκεληθή εθηίκεζε, λα έρεη ζεκαζία γηα ηελ θχζε θαη έθηαζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, σο
επίζεο λα απαληήζεη γξαπηψο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπ ζέζεη ν Αζθαιηζηήο.
10.2. Πξνθεηκέλνπ γηα αζθάιηζε αθηλήησλ, ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη,
κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία απηψλ, λα πεξηγξάςεη ηελ χιε θαη ην είδνο
θαηαζθεπήο θαη ζηέγαζεο απηψλ θαη λα δειψζεη επ’ αθξηβψο ηε ρξήζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αζθνχληαη ζ’ απηά. Πξνθεηκέλνπ γηα αζθάιηζε θηλεηψλ (πξαγκάησλ ή εκπνξεπκάησλ), ν
αζθαιηζκέλνο/ ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη επ’ αθξηβψο, κεηαμχ άιισλ, ην
είδνο απηψλ, ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν επξίζθνληαη, ηελ αθξηβή ηνπνζεζία, ηελ χιε θαη ην είδνο
θαηαζθεπήο θαη ζηέγαζεο ησλ νηθνδνκψλ κέζα ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη.
10.3. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη νιφθιεξε θαη θάζε επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ
αλσηέξσ (παξ. 1-2) δειψζεσλ θιπ. απηνχ. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηηο
δειψζεηο απηέο, ε κλεία φκσο απηψλ ζην αζθαιηζηήξην δελ απνηειεί αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηνπ
Αζθαιηζηνχ ηεο αιήζεηαο ή/θαη αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο απηψλ, νχηε ηεθκήξην (ακάρεην ή
καρεηφ, νπζηαζηηθφ ή δηθνλνκηθφ), νχηε θαλ, πηζαλνιφγεζε σο πξνο ηελ αθξίβεηα θιπ. απηψλ.
10.4. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηδνκέλνπ / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο, δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ αζθαιηζηνχ ζηνηρεία ή πεξηζηαηηθά πνπ είλαη
αληηθεηκεληθά νπζηψδε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο αθφηνπ έιαβε
γλψζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πεξηζηαηηθψλ.
10.5. Ζ πξφηαζε ηνπ αζθαιηζηνχ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη σο θαηαγγειία, αλ κέζα ζε
έλα κήλα απφ ηε ιήςε ηεο δελ γίλεη δεθηή.
10.6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ 10.1, 10.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ακέιεηα ηνπ
αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 10.4
θαη επηπιένλ αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη πξηλ λα ηξνπνπνηεζεί ε ζχκβαζε ζχκθσλα κε
ηε δηάηαμε ηεο παξ. 10.4 ή πξηλ ε θαηαγγειία αξρίζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα, ην αζθάιηζκα
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κεηψλεηαη θαηά ην ιφγν ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί πξνο ην αζθάιηζηξν πνπ ζα είρε
θαζνξηζηεί, αλ δελ ππήξρε ε παξάβαζε.
10.7. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 10.1, 10.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ δφιν ηνπ
αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε
κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο. Αλ ε αζθαιηζηηθή
πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο
ππνρξέσζήο ηνπ πξνο θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ αζθαιηζηνχ.
10.8. Ζ θαηαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηνχ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξ. 10.4, θαη 10.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηθέξεη απνηειέζκαηα κεηά πάξνδν
δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ή
κεηά πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήςε ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε
δηάηαμε ηεο παξ. 10.5. ηελ πεξίπησζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 10.7, ε θαηαγγειία επηθέξεη άκεζα
απνηειέζκαηα. Ο αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ήηαλ ιεμηπξφζεζκα θαηά ην
ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν επήιζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ή θαηά ην
ρξφλν επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.
10.6 θαη 10.7, πεξηνξίδεηαη ε επζχλε ηνπ ή απαιιάζζεηαη απηήο.
ΑΟΘΟΝ 11
11.

ΔΛΑΟΜΖ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΙΤΔΥΠ - ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ

11.1. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη
εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί ην εθάπαμ αζθάιηζηξν ή ε πξψηε δφζε ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο,
εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
11.2. ην αζθαιηζηήξην αλαγξάθεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο θαιχςεσο.
11.3. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε (έγγξαθε) απφδεημε, πνπ
εθδίδεηαη πξνζεθφλησο απφ ηνλ αζθαιηζηή.
11.4. Δάλ ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ιήμεη λνκίκσο πξηλ απφ ηελ αξρηθψο ζπκθσλεζείζα δηάξθεηα απηήο,
ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Αλ φκσο ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο
ηεο αζθάιηζεο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο, γλψξηδε θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φηη ε
αζθαιηζηηθή πεξίπησζε είρε ήδε επέιζεη, ν αζθαιηζηήο δελ ππνρξενχηαη ζε παξνρή θαη εθφζνλ
δελ γλψξηδε ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, δηθαηνχηαη ην αζθάιηζηξν κέρξη ηέινο ηεο δηάξθεηαο
αζθάιηζεο.
ΑΟΘΟΝ 12
12.

ΠΛΑΠΦΑΙΗΠΖ

12.1. Δάλ, θαηά ηνλ ρξφλν ζπλάςεσο ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο ππάξρεη, ήδε, άιιε, κία ή
πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, θαιχπηνπζεο ηα ίδηα αζθαιηζηηθά ζπκθέξνληα, νιηθψο ή
κεξηθψο, ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο ην γεγνλφο
απηφ ζηνλ Αζθαιηζηή, δίδνληαο θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Ζ χπαξμε ηεο ζπλαζθαιίζεσο
αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην.
12.2. Δάλ, κεηά ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο,
ζπλαθζεί άιιε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, θαιχπηνπζα ηα ίδηα αζθαιηζηηθά ζπκθέξνληα, νιηθψο ή
κεξηθψο, ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο θαη ρσξίο
αλαβνιή, ην γεγνλφο απηφ ζηνλ αζθαιηζηή, δίδνληαο θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, ν αζθαιηζηήο
ηφηε, εθδίδεη ζρεηηθψο πξφζζεηε πξάμε ζην αζθαιηζηήξην.
12.3. ε πεξίπησζε πνπ δελ δεισζεί, σο αλσηέξσ, ε χπαξμε ή ε ζχλαςε άιιεο αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο, ν αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε,
δηθαηνχηαη δε ηφηε, ζε παξαθξάηεζε ησλ κέρξη ηνλ ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο
δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Αλ ε παξάιεηςε δειψζεσο θαηά ην παξφλ άξζξν έγηλε απφ
πξφζεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη θάζε
ππνρξέσζεο λα θαηαβάιεη αζθάιηζκα, κε βάζε ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, δηθαηνχηαη λα
παξαθξαηήζεη ή λα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ, ρσξίο λα
απνθιείεηαη ε απνθαηάζηαζε θάζε άιιεο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ.
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12.4. Όηαλ ππάξρνπλ ζπλαζθαιίζεηο θαη επέιζεη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη
ζε θαηαβνιή πνζνζηνχ, κφλνλ, ηνπ αζθαιίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε, ίζνπ πξνο ηνλ ιφγνλ (αλαινγία ζπκκεηνρήο φισλ ησλ αζθαιηζηψλ) πνπ πξνθχπηεη, εάλ
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη φκνηεο αζθαιίζεηο (ζπλαζθαιίζεηο).
12.5. Δάλ κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην έρεη ζπκθσλεζεί απαιιαγή ηνπ αζθαιηζηή απφ έλα πξψην ηκήκα
(πνζφ) δεκίαο, ε απαιιαγή απηή ηζρχεη ππέξ ηνπ αζθαιηζηνχ, πάληνηε θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηη έρεη
ζπκθσλεζεί ζρεηηθψο ζηηο (άιιεο) ζπλαζθαιίζεηο.
ΑΟΘΟΝ 13
13.

ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΠΡΖΛ ΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ.

13.1. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο (σο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ κπνξεί λα έιθεη
δηθαηψκαηα απφ ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε), ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ
αζθαιηζηή, θάζε κεηαβνιή, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πεξηερνκέλνπ, εθηάζεσο θιπ. πνπ επέξρεηαη
ζην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν ή αληηθείκελα, ηδίσο δε (ελδεηθηηθψο), εθπνίεζε, νιηθή ή κεξηθή,
νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, π.ρ. πψιεζε, δσξεά ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξάγκαηνο, θιεξνλνκηθή
δηαδνρή θαη, γεληθψο, θάζε πεξίπησζε, έλεθα ηεο νπνίαο εμέιηπε ην αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ, σο
επίζεο πηψρεπζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή αλαζηνιή πιεξσκψλ εθ κέξνπο
ηνπ ή ζέζε απηνχ ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ αλάινγν θαζεζηψο.
13.2. Δθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί Αζθαιηζηήξην ζε δηαηαγή ή ζηνλ θνκηζηή, Δηαηξία θαη Ιήπηεο ηεο
Αζθάιηζεο ή Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε γλσζηφ ην νηθείν πεξηζηαηηθφ. Ζ θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο
Δηαηξίαο επηθέξεη απνηειέζκαηα κεηά πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζην
Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο ή Αζθαιηζκέλν.
13.3. Ζ Δηαηξία απαιιάζζεηαη, αλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ
30ήκεξεο πξνζεζκίαο ή πξηλ επέιζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο πνπ εκπξφζεζκα
άζθεζε ε Δηαηξία θαη εθφζνλ απνδείμεη φηη δελ ζα είρε αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ή δελ ζα ηνλ είρε
αλαιάβεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, αλ γλψξηδε ην πεξηζηαηηθφ. Ζ Δηαηξία ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη
ηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη αλ ν θίλδπλνο επέιζεη εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην πεξηζηαηηθφ.
ΑΟΘΟΝ 14
14.

ΔΞΗΡΑΠΖ ΡΝ ΘΗΛΓΛΝ

14.1. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα αλαγγείιεη ζηνλ αζθαιηζηή κέζα ζε
δέθα ηέζζεξηο (14) εκέξεο απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ, θάζε θπζηθή ή πξαγκαηηθή
κεηαβνιή, απφ νπνηαδήπνηε θη αλ πξνέξρεηαη πεγή ή αηηία θαη νπνηαζδήπνηε θχζεσο ή κνξθήο,
πνπ είλαη δπλαηφ ή πηζαλφ, αληηθεηκεληθψο, λα ζπληειέζεη ζε επαχμεζε ή επίηαζε ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, ηδίσο δε (ελδεηθηηθψο) νηθνδνκηθέο ή/θαη κεραλνινγηθέο κεηαβνιέο ζηα
αζθαιηζκέλα αθίλεηα ή ζηα γεηηνληθά ηνηαχηα, αιιαγή ηεο ρξήζεσο νπνηνπδήπνηε ησλ αθηλήησλ
απηψλ, αιιαγή ζην είδνο ή ζηνλ θνξέα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηα αθίλεηα απηά θιπ.
14.2. Ζ αλσηέξσ αλαγγειία γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο, πξέπεη δε λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη
ζαθήο.
14.3. Ο αζθαιηζηήο κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 θαη 10.8
ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα
αζθάιηζεο.
ΑΟΘΟΝ 15
15.

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝ / ΙΖΞΡΖ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΔΞΔΙΔΠΖ
ΡΖΠ ΕΖΚΗΑΠ

15.1. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, ζε πεξίπησζε επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηξφπν
πνπ είλαη δπλαηφλ λα απαηηήζεη αζθάιηζκα, έρεη ζσξεπηηθψο, ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:
α)

Λα εηδνπνηεί ηνλ αζθαιηζηή ή λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, δίδνληαο ηηο πξψηεο, ζρεηηθά κε ηα
πεξηζηαηηθά επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία. Ζ εηδνπνίεζε (αλαγγειία
επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ) απηή πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο θαη ρσξίο θακία αλαβνιή ή
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θαζπζηέξεζε ή βξαδχηεηα, πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, πάλησο δε ην
αξγφηεξν κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ έιαβε γλψζε φηη, έλεθα
επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ, επήιζαλ ή άξρηζαλ λα επέξρνληαη, δεκίεο θαιππηφκελεο
αζθαιηζηηθψο. Ζ εηδνπνίεζε πξέπεη, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα είλαη έγγξαθε, αλ δε γίλεη απηή
πξνθνξηθψο, πξέπεη λα επαθνινπζεί, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε αλαβνιή θαη έγγξαθε επηβεβαίσζε
απηήο. Αλαγγειία ησλ γεγνλφησλ επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ επηβάιιεηαη λα θάλεη ν
αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη πξνο ηελ αζηπλνκηθή αξρή, εθηφο αλ έρεη ήδε
επηιεθζεί ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.
β) Λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή θαη θαηάιιειε πξνζπάζεηα, θξνληίδα θαη επηκέιεηα, ζηνλ αλψηαην
δπλαηφ βαζκφ, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, πξνο ηνλ ζθνπφλ λα απνηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ
δεκηά, αθνινπζψληαο θαη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ αζθαιηζηή ή αληηπξνζψπσλ απηνχ.
γ) Λα επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνλ αζθαιηζηή ή αληηπξνζψπνπο ή εληνινδφρνπο απηνχ, ζηηο
δηάθνξεο εχινγεο ελέξγεηέο ηνπ πξνο ηνλ ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αίηηα θαη,
γεληθά, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηζηαηηθά ηεο επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ θαη ην είδνο θαη ηελ
έθηαζε (ην χςνο) ηεο δεκίαο. Πξνο ηνχην, ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, νθείιεη
επίζεο, λα παξέρεη, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε βξαδχηεηα, ζηνλ αζθαιηζηή ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ή
εληνινδφρνπο απηνχ, θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, εγγξάθσο (εάλ ηνπ δεηείηαη) θαζψο θαη π.ρ.
ηηκνιφγηα, εκπνξηθή αιιεινγξαθία, απνζπάζκαηα απφ εγγξαθέο ζηα ινγηζηηθά βηβιία θιπ. Ο
αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο νθείιεη επίζεο, λα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζηνλ
αζθαιηζηή, έθζεζε πεξηέρνπζα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο δεκίαο, θαηά ηελ αληηθεηκεληθή θαη
εηιηθξηλή εθηίκεζε απηνχ, ε νπνία δελ δεζκεχεη ηνλ αζθαιηζηή.
δ) Λα δηαηεξεί άζηθηα ή/θαη λα ζπληεξεί θαη γεληθά λα θπιάζζεη επηκειψο, αλάινγα κε ηηο
πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ δελ παξαθσιχζεη ην έξγν ηεο απνηξνπήο ή ηεο πεξηζηνιήο ηεο δεκίαο,
ηα δηαζσζέληα αληηθείκελα, σο θαη ηα ππνιείκκαηα απηψλ, ζε φπνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη
θαηά ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, νθείιεη δε πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ, λα αθνινπζεί ηηο ηπρφλ
νδεγίεο ηνπ αζθαιηζηή ή ησλ αληηπξνζψπσλ ή εληνινδφρσλ απηνχ.
15.2. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαησηέξσ νξηδνκέλσλ, ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ
ηνχηνπ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ γέλλεζε ηεο ππνρξεψζεσο ηνπ αζθαιηζηή πξνο θαηαβνιή
αζθαιίζκαηνο, επνκέλσο, ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ
ζπκκνξθσζεί πξνο νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο, νπδέλ δηθαίσκα απνθηά γηα
αζθάιηζκα.
15.3. Αλ, ε παξάιεηςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο λα ζπκκνξθσζεί πξνο νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε απηνχ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νθείιεηαη ζε ειαθξά ακέιεηα απηνχ,
ηφηε, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην αζθάιηζκα ή κέξνο απηνχ, αλ θαη θαζφζνλ ν
αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο απνδείμεη φηη ε ηνηαχηε παξάιεηςε απηνχ δελ είρε
ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ δηαπίζησζε ησλ αηηηψλ ηεο επειεχζεσο ηνπ θηλδχλνπ, νχηε σο πξνο ηελ
έθηαζε ηεο δεκίαο (ην χςνο ηνπ αζθαιίζκαηνο), νχηε σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ θαη θαζνξηζκφ ηνπ
αζθαιίζκαηνο ή ηνπ χςνπο απηνχ.
15.4. Ο αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θέξεη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο φηη, ε δεκία πξνήιζε
απφ αζθαιηζκέλν θαη κε εμαηξνχκελν θίλδπλν θαη φηη ζπκκνξθψζεθε πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 16
16.

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΞΝΡΟΝΞΖΠ Ζ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΕΖΚΗΑΠ
Σα έμνδα ζηα νπνία εχινγα ππνβιήζεθε ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο πξνο απνηξνπή ή
πεξηνξηζκφ ηεο δεκίαο, βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζηή, εθφζνλ, δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Αλ
ην αζθάιηζκα θαιχπηεη κέξνο κφλν ηεο δεκίαο, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κφλν ην
αλάινγν κέξνο ησλ εμφδσλ. Γελ θαιχπηνληαη δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ
ζπληξηκκάησλ.
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ΑΟΘΟΝ 17
17.

ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ

17.1. Δθφζνλ ήζειε ζπκθσλεζεί ε ππαγσγή θάζε δηαθνξάο ή ακθηζβήηεζεο, ε νπνία απνξξέεη απφ ην
παξφλ αζθαιηζηήξην ζηε δηαηηεζία, ηφηε εθαξκφδεηαη ν εηδηθφο φξνο πνπ πεξηέρεηαη ζην
Παξάξηεκα Α θαη ππνγξάθεηαη λνκίκσο απφ ηνλ αζθαιηζηή θαη ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο πεξί
ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηα θαζ’ χιε αξκφδηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα.
ΑΟΘΟΝ 18
18.

ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

18.1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε αζθαιίζεσο ιήγεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ δηαξθείαο, είηε
απηφο είλαη ν αξρηθφο είηε ν ζπκθσλεζείο κεηαγελεζηέξσο.
18.2. Σφζνλ ν αζθαιηζηήο φζν θαη ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρνπλ δηθαίσκα λα
θαηαγγείινπλ ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο λα πξέπεη λα δειψζνπλ
ιφγνλ, έλεθα ηνπ νπνίνπ ρσξνχλ ζηελ θαηαγγειία. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη κεηά ηελ
πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ε θαηαγγειία ζηνλ αζθαιηδφκελν/ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο. Ζ θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο πξνο ηνλ έηεξνλ ζπκβαιιφκελνλ, γίλεηαη εγγξάθσο θαη
κε ζπζηεκέλε επί απνδείμεη παξαιαβήο επηζηνιή. Δάλ ε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο γίλεη απφ ηνλ
Αζθαιηζηή, ηφηε απηφο δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη ηα αλαινγνχληα εηο ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο
αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο αζθάιηζηξα. Δάλ ε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο γίλεη απφ ηνλ
αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο , ν αζθαιηζηήο παξαθξαηεί ηα κέρξη ηνλ ρξφλν αζθήζεσο
ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, αλαινγνχληα
αζθάιηζηξα θαη ζε πεξίπησζε κε πξνθαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα
απαηηήζεη ηα κέρξη ηεο θαηαγγειίαο αζθάιηζηξα.
18.3. Ο αζθαιηζηήο φκσο, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ζε
βξαρχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο πην θάησ δηαδεπθηηθέο πεξηπηψζεηο, νπφηε ε ιχζε ηεο
ζπκβάζεσο επέξρεηαη κεηά πάξνδνλ δέθα πέληε (15) ζπλερψλ εκεξψλ απφ ηνλ ρξφλν ηεο
εγγξάθνπ, φπσο πην πάλσ, θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο πξνο ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο:
α) Δάλ ν αζθαιηζκέλνο / ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο παξαβεί ή δελ ζπκκνξθσζεί, πξνο νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10.4 θαη 10.6 ηεο παξνχζαο αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο.
β) Δάλ επέιζεη κεηαβνιή ζηελ λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή επίηαζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13.2 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο.
ΑΟΘΟΝ 19
19.

ΑΟΚΝΓΗΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
Γηα θάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αζθαιίζεσο, αξκφδηα
είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Δθφζνλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί άιισο, εθαξκνζηέν ηπγράλεη ην
Διιεληθφ Γίθαην.
ΑΟΘΟΝ 20

20.

ΚΔΗΥΠΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ ΞΝΠΝ
Κεηά ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, ην αζθαιηζηήξην ηζρχεη κεησκέλν θαηά ην θαηαβιεζέλ πνζφ ηεο
απνδεκίσζεο ζηνλ αζθαιηδφκελν / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν δηάξθεηαο ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Σνχην δε ζπκβαίλεη θαη ην αζθαιηζηήξην ζεσξείηαη φηη έρεη ιήμεη, ρσξίο ν
αζθαιηζηήο λα ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε πνζνχ αζθαιίζηξσλ, εθφζνλ κεηά απφ
ηε δεκία:
α) Δπήιζε πιήξεο αλαηξνπή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θηλδχλνπ ή
β) Απηή ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ αζθαιηζηηθνχ πνζνχ.

ζει. 19 απφ 20

ΑΟΘΟΝ 21
21.

ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

21.1. Δάλ ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο ή Αζθαιηζκέλνο έρεη αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο θαηά
ηξίηνπ, ε αμίσζε πεξηέξρεηαη ζηελ Δηαηξία ζηελ έθηαζε ηνπ αζθαιίζκαηνο πνπ θαηέβαιε.
21.2. Δάλ νη αμηψζεηο ηνπ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ Γηθαηνχρνπ
Αζθαιίζκαηνο ή ησλ αληφλησλ, θαηηφλησλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ
ζπλνηθνχλ καδί ηνπο, θαζψο θαη ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ε
αμίσζε δελ πεξηέξρεηαη ζηελ Δηαηξία, παξά κφλν αλ ηα πξφζσπα απηά ελήξγεζαλ κε δφιν.
21.3. Ο Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο θαη, ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ν Αζθαιηζκέλνο
θαη ν ηπρφλ ηξίηνο Γηθαηνχρνο ηνπ Αζθαιίζκαηνο, ππνρξενχληαη λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηά
ηνπο θαηά ηνπ ηξίηνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δηαηξία. Παξαβίαζε ηεο ππνρξεψζεσο απηήο
επάγεηαη επζχλε ησλ ππφρξεσλ, πξνο απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηεο Δηαηξίαο.
21.4 ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο, ε παξαγξαθή ησλ Αμηψζεσλ ηνπ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο
ή Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηνπ ηξίηνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ππνθαηάζηαζε θαη εθφζνλ απηή έιαβε ρψξα πξηλ απφ ηελ παξαγξαθή ή ηελ απφζβεζε απηψλ
ησλ αμηψζεσλ.
ΑΟΘΟΝ 22
22.

ΞΑΟΑΓΟΑΦΖ

22.1. Θάζε αμίσζε ή απαίηεζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ην παξφλ, παξαγξάθεηαη κεηά απφ ηέζζεξα
ρξφληα απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεκία.

ζει. 20 απφ 20

