Ενημερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Μεταφορϊν
1. Απλό υμβόλαιο μίασ κάλυψησ ή οριςτικό
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του Απλοφ Συμβολαίου Μεταφορϊν ι οριςτικοφ διζπονται από τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ εταιρείασ και των
Άγγλων Αςφαλιςτϊν (London’s Institute Cargo Clauses),
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά:







Ρήτρα C (Institute Cargo Clauses C’ 01 01.82. CL 254)
Ρήτρα Β (Institute Cargo Clauses B’. 01.01.82 CL 253)
Ρήτρα Α (Institute Cargo Clauses A’. 01.01.82 CL 252)
τάςεισ-Απεργίεσ (01.01.82 CL 256)
Πόλεμοσ (01.01.82 CL 255)
Ειδικζσ ρήτρεσ (Lloyds of London and non marine)

Το ςυμβόλαιο αυτό αναφζρει όλα τα ςτοιχεία μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεταφοράσ, θ ζναρξθ και λιξθ ιςχφοσ του ταυτίηεται με τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ
μεταφοράσ αυτισ και ειςπράττονται τα αναλογοφντα αςφάλιςτρα.

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε να προςκζςουμε οποιαδιποτε άλλθ κάλυψθ που άπτονται του κλάδου Μεταφορϊν, για τισ οποίεσ τα
αςφάλιςτρα κακορίηονται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Εταιρία.

2. Προαςφαλιςτήριο (Floating Policy)
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του προαςφαλιςτθρίου Συμβολαίου Μεταφορϊν ι οριςτικοφ διζπονται από τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ
εταιρείασ και των Άγγλων Αςφαλιςτϊν (London’s Institute Cargo Clauses) και το εφαρμόηουμε,

1. Όταν καλφπτουμε ςυγκεκριμζνθ φόρτωςθ, τθσ οποίασ τα περιςςότερα ςτοιχεία είναι γνωςτά, αγνοοφμε όμωσ κάποια άλλα όπωσ το μεταφορικό
μζςο, τθν θμερομθνία φόρτωςθσ κλπ.
Με Πρόςκετθ Πράξθ ςτθν οποία αναφζρονται
τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ, οριςτικοποιείται το ςυμβόλαιο και ειςπράττονται τα
αναλογοφντα αςφάλιςτρα.
2. Όταν αναφερόμαςτε ςε ζνα φορτίο που κα μεταφερκεί τμθματικά, αλλά γνωρίηουμε το ςυνολικό αςφαλιηόμενο ποςό. Από το ποςό αυτό
αφαιρείται για κάκε φόρτωςθ που πραγματοποιείται, το κεφάλαιο που τθσ αντιςτοιχεί και με Πρόςκετθ Πράξθ ειςπράττονται τα αναλογοφντα
αςφάλιςτρα.
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςχετικά με τισ καλφψεισ:







Ρήτρα C (Institute Cargo Clauses C’ 01 01.82. CL 254)
Ρήτρα Β (Institute Cargo Clauses B’. 01.01.82 CL 253)
Ρήτρα Α (Institute Cargo Clauses A’. 01.01.82 CL 252)
τάςεισ-Απεργίεσ (01.01.82 CL 256)
Πόλεμοσ (01.01.82 CL 255)
Ειδικζσ ρήτρεσ (Lloyds of London and non marine)

Το ςυμβόλαιο αυτό αναφζρει όλα τα ςτοιχεία μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεταφοράσ, θ ζναρξθ και λιξθ ιςχφοσ του ταυτίηεται με τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ
μεταφοράσ αυτισ και ειςπράττονται τα αναλογοφντα αςφάλιςτρα.
ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε να προςκζςουμε οποιαδιποτε άλλθ κάλυψθ που άπτονται του κλάδου Μεταφορϊν, για τισ οποίεσ τα
αςφάλιςτρα κακορίηονται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Εταιρία.

3. Διαρκζσ Αςφαλιςτήριο υμβόλαιο (Ανοιχτό – Open Cover)
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του Διαρκοφσ Αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου (Ανοιχτό – Open Cover) διζπονται από τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ
εταιρείασ και των Άγγλων Αςφαλιςτϊν (London’s Institute Cargo Clauses) και το εφαρμόηουμε
όταν ο Αςφαλιηόμενοσ πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενεσ φορτϊςεισ για κάποια χρονικι περίοδο ι και ςυνεχϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι
ςυμφωνοφνται τα ςτακερά ςτοιχεία των φορτϊςεων, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, οι ςυντελεςτζσ αςφαλίςτρων και προςδιορίηονται :
1. Η διάρκεια ιςχφοσ του ςυμβολαίου που μπορεί να ζχει καταλθκτικι θμερομθνία ι όχι .
2. Η ανϊτατθ αξία ανά φόρτωςθ, για τθν οποία ευκφνεται θ αςφαλιςτικι εταιρία .
Το Διαρκζσ Ανοικτό Συμβόλαιο μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα είδοσ εμπορεφματοσ ι ςε δφο και περιςςότερα είδθ με αντίςτοιχεσ καλφψεισ και
αςφάλιςτρα.
Με βάςθ μθνιαίεσ ςυνικωσ καταςτάςεισ φορτϊςεων εκδίδονται Πρόςκετεσ Πράξεισ και ειςπράττονται τα αναλογοφντα αςφάλιςτρα.
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςχετικά με τισ καλφψεισ:

Α Ζκδοςθ εντφπου (Ημερομθνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.








Ρήτρα C (Institute Cargo Clauses C’ 01 01.82. CL 254)
Ρήτρα Β (Institute Cargo Clauses B’. 01.01.82 CL 253)
Ρήτρα Α (Institute Cargo Clauses A’. 01.01.82 CL 252)
τάςεισ-Απεργίεσ (01.01.82 CL 256)
Πόλεμοσ (01.01.82 CL 255)
Ειδικζσ ρήτρεσ (Lloyds of London and non marine)

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε να προςκζςουμε οποιαδιποτε άλλθ κάλυψθ που άπτονται του κλάδου Μεταφορϊν, για τισ οποίεσ τα
αςφάλιςτρα κακορίηονται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Εταιρία.

4. Αςφαλιςτήριο υμβόλαιο τφπου Block
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του Αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου τφπου Block διζπονται από τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ εταιρείασ και των
Άγγλων Αςφαλιςτϊν (London’s Institute Cargo Clauses) και το εφαρμόηουμε
Με τον τφπο αυτό του αςφαλιςτθρίου, καλφπτονται μεταφορζσ για οριςμζνθ χρονικι περίοδο, αναφζρεται το ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ
ανά μεταφορικό μζςο και ταξίδι, δθλϊνεται προχπολογιςμόσ του υπό διακίνθςθ κεφαλαίου επί του οποίου εφαρμόηεται το ςυμφωνθκζν
αςφάλιςτρο και ειςπράττεται ςυνικωσ μζροσ των αςφαλίςτρων. Δεν απαιτείται από τον αςφαλιηόμενο διλωςθ κάκε φόρτωςθσ ξεχωριςτά αλλά ςτθ
λιξθ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου εκδίδεται Πρόςκετθ Πράξθ όπου με βάςθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ όλων των φορτϊςεων που
πραγματοποιικθκαν, γίνεται εκκακάριςθ.
.
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςχετικά με τισ καλφψεισ:







Ρήτρα C (Institute Cargo Clauses C’ 01 01.82. CL 254)
Ρήτρα Β (Institute Cargo Clauses B’. 01.01.82 CL 253)
Ρήτρα Α (Institute Cargo Clauses A’. 01.01.82 CL 252)
τάςεισ-Απεργίεσ (01.01.82 CL 256)
Πόλεμοσ (01.01.82 CL 255)
Ειδικζσ ρήτρεσ (Lloyds of London and non marine)

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε να προςκζςουμε οποιαδιποτε άλλθ κάλυψθ που άπτονται του κλάδου Μεταφορϊν, για τισ οποίεσ τα
αςφάλιςτρα κακορίηονται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Εταιρία.

5. Αςτική Ευθφνη Διαμεταφορζα (Forwarders Liability)
Στα ςυμβόλαια αυτά ο αςφαλιςμζνοσ δεν αςφαλίηει τα ίδια τα εμπορεφματα, αλλά τθν υποχρζωςθ να τα αποηθμιϊςει εάν πάκουν ηθμιά ι απϊλεια
κατά τθ μεταφορά (από τον πραγματικό μεταφορζα), ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που ιςχφει.
Ο διαμεταφορζασ είναι το πρόςωπο που οργανϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ. Μεςολαβεί δθλαδι μεταξφ του ιδιοκτιτθ του εμπορεφματοσ που
επικυμεί τθ μεταφορά και του εκτελεςτι τθσ μεταφοράσ, δθλαδι του μεταφορζα. Ωσ οργανωτισ τθσ μεταφοράσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ επιμζλειασ τθσ
ςφμβαςθσ τθσ μεταφοράσ, τθν ευκφνθ του εκτελωνιςμοφ
( αν υπάρχει τζτοιο ηιτθμα) κακϊσ και τθν ευκφνθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ μεταφοράσ.
Το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ διαμεταφορζα καλφπτει τθν ευκφνθ του διαμεταφορζα για ηθμιζσ που κα υποςτοφν τα εμπορεφματα κατά τθ
διάρκεια τθσ μεταφοράσ τουσ και για όποιεσ ηθμίεσ κα αποδειχκεί ευκφνθ του διαμεταφορζα, εξαιτίασ λακϊν ι παραλείψεϊν του.

6. Αςφάλιςη Μεταφοράσ Οικοςκευϊν, Ζργων Σζχνησ, Εκθζςεων
Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ των Συμβολαίων Μεταφοράσ Οικοςκευϊν, Ζργων Τζχνθσ, Εκκζςεων, διζπονται από τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ
εταιρείασ και των Άγγλων Αςφαλιςτϊν (London’s Institute Cargo Clauses),
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά:







Ρήτρα C (Institute Cargo Clauses C’ 01 01.82. CL 254)
Ρήτρα Β (Institute Cargo Clauses B’. 01.01.82 CL 253)
Ρήτρα Α (Institute Cargo Clauses A’. 01.01.82 CL 252)
τάςεισ-Απεργίεσ (01.01.82 CL 256)
Πόλεμοσ (01.01.82 CL 255)
Ειδικζσ ρήτρεσ (Lloyds of London and non marine)

Το ςυμβόλαιο αυτό αναφζρει όλα τα ςτοιχεία μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεταφοράσ, θ ζναρξθ και λιξθ ιςχφοσ του ταυτίηεται με τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ
μεταφοράσ αυτισ και ειςπράττονται τα αναλογοφντα αςφάλιςτρα.

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε να προςκζςουμε οποιαδιποτε άλλθ κάλυψθ που άπτονται του κλάδου Μεταφορϊν, για τισ οποίεσ τα
αςφάλιςτρα κακορίηονται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Εταιρία.

Α Ζκδοςθ εντφπου (Ημερομθνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

Η εκτίμθςθ του κινδφνου γίνεται όπωσ αυτϊν ςτισ αςφαλίςεισ Μεταφερομζνων Εμπορευμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία
με εξειδικευμζνα ερωτθματολόγια . Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθν πιςτοποίθςθ αυτϊν των πραγμάτων με διαδικαςίεσ από τον Κλάδο Μεταφορϊν.

Α Ζκδοςθ εντφπου (Ημερομθνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

