ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτό καλούνται:
«ΕΤΑΙΡΙΑ ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ»: Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ»: Η Ασφαλιστική Σύμβαση (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) που συνάπτεται μεταξύ του Ασφαλιστή και του Λήπτη της
Ασφάλισης.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» : Το έγγραφο που εκδίδεται από τον ασφαλιστή, και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση
και περιλαμβάνονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και οι περιγραφές τους, οι ασφαλιστικές αξίες, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι,
οι απαλλαγές, οι ειδικές συμφωνίες, η ασφαλιστική περίοδος, τα ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την
ασφάλιση.
«ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει την Ασφάλιση με τον Ασφαλιστή για
λογαριασμό δικό του ή τρίτου και υποχρεούται στη πληρωμή των Ασφαλίστρων. Τον Λήπτη της ασφάλισης βαραίνουν όλες οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να
εκπληρωθούν από τον ασφαλιζόμενο.
«ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ»: Το πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται, με τη σύμβαση αυτή, και είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του
ασφαλισμένου αντικειμένου. Αν αυτός είναι ιδιοκτήτης κατά ορισμένο ποσοστό εξ' αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη
εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό.
«ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ»: Το πρόσωπο που ορίζεται από το Λήπτη της Ασφάλισης, με την υποβολή της αίτησης ασφάλισης ή με
Πρόσθετη Πράξη, και αποκτά την ιδιότητα αυτού μόνο αν ο Λήπτης της Ασφάλισης πεθάνει πριν από τον Ασφαλισμένο ή πριν
τη λήξη της Ασφάλισης.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ»: Τα ποσά που καταβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης, για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» : Κάθε χρονική περίοδος της ασφαλιστικής σύμβασης που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης του
ασφαλιστηρίου και διαρκεί μέχρι τη λήξη του.
«ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ»: Η παροχή της Εταιρίας που καταβάλλεται μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και συνίσταται
είτε σε χρηματικό ποσό είτε σε αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος συμβολαίου.
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»: Το αντικείμενο/α για τα οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους γενικούς και
ειδικούς όρους
«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ»: Έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία σε περιπτώσεις μεταβολής των όρων ή άλλων στοιχείων της παρούσας
ασφάλισης.
«ΑΠΑΛΛΑΓΗ» Είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος σε κάθε ζημία και το οποίο αφαιρείται από το
τελικό ποσό αποζημίωσης. Απαλλαγή προβλέπεται για συγκεκριμένες καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στις
καλύψεις αυτές, το ποσό της απαλλαγής αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
«ΑΤΥΧΗΜΑ» ορίζεται το περιστατικό, που οφείλεται σε αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, ανεξάρτητη από τη θέληση του
Ασφαλισμένου αιτία.
«ΤΡΙΤΟΣ» Δεν θεωρείται ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος και κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη
σύμβαση ασφάλισης.
ΆΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από:
α) Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που εκδίδει ο Ασφαλιστής.
β) Τους ειδικούς και γενικούς όρους, που αναφέρονται στις παροχές και καλύψεις ως και τυχόν ιδιαίτερους όρους, που
αφορούν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στον Ασφαλιστή και στο Λήπτη της Ασφάλισης.
γ) Την αίτηση ασφάλισης, σχετικές δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, των οποίων την ακρίβεια και
αλήθεια αποδέχεται καλόπιστα ο Ασφαλιστής. Κάθε ψευδής δήλωση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου και κάθε
αποσιώπηση γνωστών σ' αυτούς περιστατικών, πέραν του ότι δίδει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή να καταγγείλει άμεσα τη
σύμβαση, όταν η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοια ώστε ο Ασφαλιστής δεν θα συμφωνούσε για την ασφάλιση ή δεν θα τη
δεχόταν με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε την αλήθεια, του δίδει και το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, εφόσον του έχει
προκαλέσει ζημία.
δ) Τις πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται από τον Ασφαλιστή, με βάση τις τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου, που
προκύπτουν μετά από αίτημα του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου και αποδοχή από τον Ασφαλιστή.
ε) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ιδιωτική Ασφάλιση.
Σημείωση: Όρος, που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα σημεία, δεν έχει ουδεμία ισχύ. Ειδικοί όροι
που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, υπερισχύουν των γενικών όρων του.
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ασφαλιστική σύμβαση αρχίζει από την αποδοχή της πρότασης εκ μέρους της Εταιρίας ενώ οι ασφαλιστικές καλύψεις
αρχίζουν από την εξόφληση των καθορισμένων ασφαλίστρων για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο, εκτός και εάν
συμφωνηθεί οι καλύψεις να αρχίζουν σε μεταγενέστερο μόνο χρόνο.
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Με την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο (ασφαλιστική σύμβαση) μπορεί να διακοπεί πρόωρα, λόγω καταγγελίας εκ μέρους του Ασφαλιστή, ή του
λήπτη της ασφάλισης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 Ν. 2496/97, και στα άρθρα 3, 4 , 5 παρ. 1, 6 και 12 του
ιδίου νόμου, που θεσπίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαιώματος καταγγελίας και σε κάθε άλλη περίπτωση που
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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προβλέπεται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος συμβολαίου Πέραν των περιπτώσεων του άνω νόμου,
λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2496/97 που ορίζει ότι «στο ασφαλιστήριο μπορεί να προβλέπονται
και άλλοι λόγοι καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης», συμφωνείται ότι το ασφαλιστήριο (ασφαλιστική σύμβαση) μπορεί
να διακοπεί πρόωρα, και στις εξής περιπτώσεις : α) Οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στην
οποία μπορεί να συμφωνείται η άμεση λύση αυτής. Ο Ασφαλιστής στην περίπτωση αυτή, οφείλει να επιστρέψει τα μη
δεδουλευμένα ασφάλιστρα. β) Οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία του ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισμένο, και τα
αποτελέσματα αυτής επέρχονται από τότε που θα κοινοποιηθεί η καταγγελία στον Ασφαλιστή. γ) Οποτεδήποτε με έγγραφη
καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Ασφαλιστή, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο
30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας στον Λήπτη της Ασφάλισης. Ο Ασφαλιστής στην περίπτωση
αυτή, οφείλει να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις με τον όρο κοινοποίηση,
εξισούται και η επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, (SMS σε κινητό τηλέφωνο ή email) στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει ο Ασφαλιστής στην επίσημη ιστοσελίδα του και στα κάθε είδους έντυπά του,
και στα στοιχεία του Λήπτη της ασφάλισης που αναγράφονται στην πρόταση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο.
ΆΡΘΡΟ 6ο : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα, να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα ανάλογα με τα τεχνοοικονομικά του κριτήρια, και να
τροποποιήσει τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. H καταβολή των ασφαλίστρων μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή,
δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου εκ μέρους του Λήπτη της ασφάλισης.
ΆΡΘΡΟ 7ο : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τα ασφάλιστρα πρέπει να πληρώνονται μετρητοίς στην έδρα του Ασφαλιστή ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ’
αυτόν για την είσπραξή τους, μέσα στα χρονικά πλαίσια όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η καταβολή των Ασφαλίστρων μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί με ταχυδρομική επιταγή, με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό του Ασφαλιστή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Αν για τη διάγνωση της έκτασης του ασφαλίσματος απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ασφαλιστής υποχρεούται, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, σε καταβολή του ποσού για το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
Εάν κατά του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης ή του Δικαιούχου του ασφαλίσματος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για
εμπρησμό από αμέλεια ή από δόλο, το ασφάλισμα οφείλεται, μόλις αυτός απαλλαγεί τελεσίδικα από την κατηγορία αυτή ,
ενώ, αν δεν ασκηθεί παρόμοια ποινική δίωξη, το ασφάλισμα οφείλεται μόλις ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Δικαιούχος του
ασφαλίσματος προσκομίσει στον Ασφαλιστή τις πιστοποιήσεις ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική κατηγορία για
εμπρησμό.
ΆΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Οι καλύψεις ισχύουν εφόσον έχουν καταβληθεί στον Ασφαλιστή τα αντίστοιχα ασφάλιστρα, με έναν από τους τρόπους που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
ΆΡΘΡΟ 10ο : ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Aσφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί τον Ασφαλιστή γραπτά για κάθε αλλαγή της κατοικίας του
και ο Ασφαλιστής θα ειδοποιεί το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο στη νέα διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Έγγραφα
του Ασφαλιστή, που στέλνονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο ή στην αίτηση ασφάλισης, θεωρούνται
κατά τεκμήριο αμάχητο, ότι περιήλθαν στο Λήπτη της Ασφάλισης.
ΆΡΘΡΟ 11 ο : ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ & ΦΟΡΟΙ
Οποιαδήποτε έξοδα προβλέπονται (φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα κ.λπ.) για την έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου
και κάθε εγγράφου σχετικού με το Ασφαλιστήριο (αποδείξεις ασφαλίστρων κ.λπ.), είναι σε βάρος του Λήπτη της Ασφάλισης ή
του Δικαιούχου (Ασφαλισμένου). Ειδικότερα, τα τέλη και τυχόν άλλα έξοδα της εξόφλησης του Ασφαλίσματος βαρύνουν τον
Δικαιούχο.
ΆΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Ο Ασφαλιστής δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που έχουν υπογραφεί στην έδρα του από εξουσιοδοτημένα όργανα. Κανένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη σύναψη της ασφάλισης αυτής ή για τη διατήρησή της σε ισχύ δε
δικαιούται να προβεί σε καμία αλλαγή του Ασφαλιστηρίου ή να δέχεται δηλώσεις στο όνομα του Ασφαλιστή. Τροποποιήσεις
ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από τον Ασφαλιστή με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.
ΆΡΘΡΟ 13 ο : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται αν περάσουν τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του χρόνου
μέσα στον οποίο γεννήθηκε.
ΆΡΘΡΟ 14 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
Ο Λήπτης της ασφάλισης διαθέτει δικαιώματα εναντίωσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997,
όπου ορίζονται τα εξής : Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι παρεκκλίσεις
θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο Λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός ενός (1) μηνός
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και εφόσον ο Ασφαλιστής τον έχει ενημερώσει για την παρέκκλιση και για το δικαίωμα
εναντίωσης γραπτά ή με σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, στοιχειοθετημένη με εντονότερα στοιχεία από τα
λοιπά, ώστε να υποπίπτει εύκολα στην αντίληψη και έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης
εναντίωσης. Αν ο Ασφαλιστής παρέλειψε να ενημερώσει ως άνω τον Λήπτη και να του χορηγήσει το ως άνω υπόδειγμα, τότε
οι παρεκκλίσεις δεν δεσμεύουν τον Λήπτη της ασφάλισης και θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί το περιεχόμενο της αίτησης για
ασφάλιση. Αν ο Ασφαλιστής δεν παρέδωσε στον λήπτη της ασφάλισης κάποια από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 150 του Ν. 4364/2016, όπως ισχύει, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέδωσε τους
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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ασφαλιστικούς όρους σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τότε η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το
ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη
συγκεκριμένη σύμβαση, εφόσον ο Λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
παράδοση του ασφαλιστηρίου. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη, η σύμβαση ισχύει αναδρομικά, από το χρόνο της
σύναψής της. Η ως άνω προθεσμία δεν αρχίζει, αν ο Ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης τον
Λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν
σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης. Το δικαίωμα εναντίωσης αποσβέννυται μετά πάροδο δέκα (10) μηνών
από την πληρωμή του πρώτου ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εναντίωσης, ματαιούται η σύναψη της σύμβασης.
Σε περίπτωση όμως που ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει δήλωση ζημίας, ή σε περίπτωση που έχει λάβει παροχές, το δικαίωμα
εναντίωσης αποσβέννυται, εκτός εάν συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης ανακαλέσει τη δήλωση ζημίας και
επιστρέψει τις ληφθείσες παροχές.
ΆΡΘΡΟ 15 ο : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Α) ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα τον Ασφαλιστή για κάθε
ουσιαστική μεταβολή του κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα πρόσθετα μέτρα που επιβάλλουν οι
περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής διατηρεί το
δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να αναπροσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή και το ύψος των
ασφαλίστρων. Ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζημίας μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά από γραπτή
βεβαίωση του Ασφαλιστή για την συνέχιση της ασφάλισης
Β) κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου ο Λήπτης της ασφάλισης ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στον
Ασφαλιστή μέσα σε επτά (07) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να
επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου (ενδεικτικά: πώληση περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή ή και τροποποίηση μέτρων
προστασίας, εργασίες επισκευής ή και κατασκευής με σκοπό την ανακαίνιση) σε βαθμό που αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε δεν
θα είχε συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
Κατ’ επέκταση ο Ασφαλιστής δικαιούται να α) να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή και β) να αποδεχθεί τις μεταβολές
του και να εκδώσει πρόσθετη πράξη.
ΆΡΘΡΟ 16ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Στις ασφαλίσεις ζημιών που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και στις ασφαλίσεις προσώπων, ο Λήπτης της
ασφάλισης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του
ασφαλιστηρίου. Η προθεσμία δεν αρχίζει, αν ο Λήπτης της ασφάλισης δεν ενημερώθηκε σχετικά για το δικαίωμά του αυτό
από τον ασφαλιστή και δεν βεβαιώνεται τούτο με έγγραφό του. Αν ο ασφαλιστής δεν ενημέρωσε τον Λήπτη της ασφάλισης,
το δικαίωμα υπαναχώρησης αποσβήνεται δύο (2) μήνες μετά την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου. Το δικαίωμα
υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις ασφαλίσεις ζημιών, όπου η κάλυψη παρέχεται άμεσα μετά από ειδική αίτηση του Λήπτη
της ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται καθόσο διάστημα ο Λήπτης της
ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με τo άρθρο 14 του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΆΡΘΡΟ 17ο : ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
1. Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφαλιστική αξία)
υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η
ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς.
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 τη 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.
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 18ο : ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα είναι ήδη ασφαλισμένα ή πρόκειται να ασφαλιστούν με άλλα συμβόλαια άλλων εταιριών, ο
ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να το δηλώσει αμέσως στον Ασφαλιστή.
Σε περίπτωση ζημίας αν υπάρχουν περισσότερες από μία ασφαλίσεις με συμβόλαια άλλων εταιριών, καλύπτοντας για τους
ίδιους κινδύνους τα ασφαλιζόμενα, ο Ασφαλιστής ευθύνεται ισόποσα και αναλογικά για τις απώλειες ή ζημίες όπως θα της
έχει γνωστοποιηθεί η συνασφάλιση και οι συνασφαλιστές, πάντοτε εντός των ορίων και όρων της παρούσης ασφάλισης.
ΆΡΘΡΟ 19ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
α) Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στον
Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου,
υπογράφων προς τούτο τη σχετική αίτηση ασφάλισης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ασφάλισης καθώς και να
απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του Ασφαλιστή που αφορά στοιχεία και περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν την εκτίμηση
και αποδοχή του κινδύνου.
β) Ο Ασφαλιζόμενος και/ή ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως κάθε μεταβολή που μπορεί να
επιφέρει την επαύξηση ή την επίταση του ασφαλισμένου κινδύνου και οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης κινδύνου ή της
κυριότητας του ασφαλιζομένου άμεσα.
γ) Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα σαν να μην είναι
ασφαλισμένα με έξοδα του και να λαμβάνει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει ατυχήματα
και να τηρεί σε κάθε περίπτωση τους νόμους και κανονισμούς που είναι σχετικοί για την ασφάλεια του κοινού. Εφόσον το
απαιτήσουν οι περιστάσεις ή, του το ζητήσει ο Ασφαλιστής, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη
της ζημίας, οποτεδήποτε παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα ή ελάττωμα στα ασφαλισμένα αντικείμενα. Επιπρόσθετα έχει την
υποχρέωση να επιθεωρεί, ελέγχει, συντηρεί και γενικότερα διατηρεί σε κατάσταση άμεσης λειτουργίας και ετοιμότητας, όλα
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τα μέτρα πρόληψης ή καταπολέμησης ζημιών, που δηλώθηκαν στον Ασφαλιστή κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή και μετά
από αυτή.
δ) Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να
περιορίσει τη ζημία πράττοντας ότι θα του υπαγόρευε το δικό του συμφέρον, αν δεν ήταν ασφαλισμένος και να ειδοποιήσει
εγγράφως την Εταιρία υποβάλλοντας σχετική δήλωση μέσα σε οκτώ ( 8 ) μέρες.
ΆΡΘΡΟ 20ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα δια των εκπροσώπων του, όταν κρίνει σκόπιμο, να επιθεωρεί τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κάθε δυνατή διευκόλυνση.
β) Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του για την καταβολή του ασφαλίσματος, αν η επέλευση του κινδύνου
οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλιζομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή των
προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του ασφαλιζομένου
αντικειμένου.
γ) Σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων καθώς και ειδικών πρόσθετων συμφωνιών από τον Ασφαλιζόμενο
ή/και Λήπτη της ασφάλισης, καθώς και οποιουδήποτε ενήργησε σύμφωνα με εντολή για λογαριασμό ή προς το συμφέρον
του, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα ως συνέπεια να μην καταβάλλει την αποζημίωση του ασφαλίσματος.
ΆΡΘΡΟ 21ο : ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Δηλούται ότι ο Ασφαλιστής, κατά την πραγματοποίηση των παροχών του, δεσμεύεται από τους σχετικούς νομοθετικούς, και
διοικητικούς κανόνες, που ισχύουν στην Ελλάδα ( Ελληνικό Δίκαιο).
ΆΡΘΡΟ 22ο : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
Γεωγραφικά όρια ισχύος του παρόντος συμβολαίου ορίζονται τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.
ΆΡΘΡΟ 23ο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Εάν κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη, άλλο, ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα ίδια
ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει γραπτά
αυτό το γεγονός στον Ασφαλιστή, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη
άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν, μετά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του, ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος
συνάψει άλλο Ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, υποχρεούται να δηλώσει
γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.
Ο Ασφαλιστής εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη.
Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, όπως παραπάνω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα μέχρι τον χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου
δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης
του Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισμα που τυχόν καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται
από προηγούμενη ασφάλιση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Ασφαλιστής θα υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται
στο Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη στιγμή της επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλίσεις (αναλογική συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζημιάς),
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της καταβολής αποζημίωσης μεγαλύτερης από το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
Η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν μπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζημιάς του Ασφαλισμένου. Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς
κοινή συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σ’
αυτή ποσοστού (συνασφάλιση).
ΆΡΘΡΟ 24ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται από το παρόν Ασφαλιστήριο οι ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Κατάρρευση ή μετατόπιση του ασφαλισμένου ακινήτου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι προήλθε από συνέπεια
πυρκαγιάς
2. Απώλεια από κλοπή κατά το χρόνο της πυρκαγιάς ή μετά από αυτήν εκτός, εάν υπάρχει πρόσθετη κάλυψη σε
προσωρινή διαμονή.
3. Ζημίες ή βλάβες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα ή από συνέπεια:
-Της καταστροφής δια του πυρός κάποιου αντικειμένου που διατάχθηκε από Δημόσια Αρχή.
-Υποχθόνιου πυρός.
4. Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, στροβίλους, κυκλώνα ή άλλη διαταραχή των στοιχείων της
φύσης ή ατμοσφαιρική ανωμαλία, εκτός εάν υπάρχει πρόσθετη κάλυψη.
5. Πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή ενέργειες πολεμικής φύσης είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος
είτε όχι, στάσεις, ταραχές, λαϊκές εξεγέρσεις, κινήματα, ανταρσίες, επαναστάσεις, συνωμοσίες, στρατιωτική,
ναυτική ή που με σφετερισμό απόκτησε την αρχή εξουσία, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή
οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή αίτια που καθορίζουν την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, ή την κατάσταση
πολιορκίας, εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόσθετη κάλυψη.
Εξαιρούνται επίσης Ζημία, ή βλάβη :
6. Σε Εμπορεύματα που βρίσκονται στην κατοχή του Ασφαλιζομένου υπό την ιδιότητα του ως θεματοφύλακα ή
παραγγελιοδόχου.
7. Σε Πολύτιμα μέταλλα με ράβδους, ή βώλους και άδετους πολύτιμους λίθους, κοσμήματα, τιμαλφή.
8. Σε Κάθε σπάνιο αντικείμενο ή έργο τέχνης.
9. Σε Χειρόγραφα, σχεδιαγράμματα, ιχνογραφήματα ή σχέδια, υποδείγματα, τύπους, ή μήτρες.
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10. Σε χρήματα (νομίσματα σε κέρματα ή χαρτονομίσματα) οποιουδήποτε κράτους σε κυκλοφορία ή μη, επιταγές,
πιστωτικές κάρτες, ομολογίες, ομόλογα, μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεόγραφα και γενικότερα κάθε
είδους και φύσης αξιόγραφα, καθώς και λαχεία, δελτία προ-πο ή στοιχημάτων, ή και άλλων τυχερών παιχνιδιών,
κάθε είδους και σκοπού γραμματόσημα και χαρτόσημα, ένσημα, χαρτόσημα, πιστοποιητικά, καθώς και
οποιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφα, είτε αυτά είναι χειρόγραφα, είτε έντυπα ή και
μηχανογραφημένα όπως λογιστικά ή άλλα εμπορικά βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.,
11. Σε Γαιάνθρακες για ζημίες ή βλάβες που προκλήθηκαν από αυτόματη ανάφλεξη τους.
12. Σε Εκρηκτικές ύλες.
13. Ζημία που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάθε πράξη προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό ή σε συσχέτιση
οργάνωσης, της οποίας οι πράξεις αποβλέπουν στη με βία ανατροπή της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto)
κυβέρνησης ή στον επηρεασμό της με τρομοκρατική βία.
14. Εάν το ασφαλισμένο ακίνητο ή αυτό που περιέχει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εγκαταλειφθεί και μείνει χωρίς
διακατοχή κάποιου πάνω από τριάντα (30) ημέρες.
15. Προκειμένου για ασφάλιση βιβλιοθηκών συμφωνείται ρητά ότι ο Ασφαλιστής δεν θα αποζημιώσει ολόκληρη την
αξία των έργων που έχουν βλαφτεί αλλά μόνο την αξία των τόμων που καταστράφηκαν ή τμημάτων του έργου
παίρνοντας ως βάση την τιμή της σύνθεσης (σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπήρχε αυτή πια) του χαρτιού
και του τραβήγματος των τόμων αυτών ή τμημάτων των έργων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποχρεώνεται ο
Ασφαλιστής να πληρώσει ποσό ανώτερο από την εμπορική τιμή των τόμων αυτών ή τμημάτων έργων, κατά την
ημέρα της ζημίας και μετά την αφαίρεση ποσών των εκπτώσεων και κερδών. Τα χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία
εξαιρούνται από την ασφάλιση.
16. ζημίες που προξενούνται στα τραπέζια ή στα από υφάσματα μέρη τους από καπνοσύριγγες, τσιγάρα, πούρα,
πυρεία ή αναπτήρες ούτε ευθύνεται για ζημίες που προξενούνται στο ύφασμα από τη χρήση σιδήρων για
σιδέρωμα.
17. Από εντολή που δίνεται από Δημόσια Αρχή εκτός εάν δίνεται στο πλαίσιο περιορισμού ή καταστολής ζημιάς που
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
18. Οποιαδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημιά ή υποβάθμιση του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλάσσιων
και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της ατμόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της
πανίδας και του περιβάλλοντος, γενικά οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία.
19. Από χρήση εύφλεκτων υλικών, εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών ή άλλων ομοειδών επικίνδυνων υλών.
20. Από χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Συμβαλλόμενο ή και
Ασφαλισμένο ή τους προστηθέντες αυτού.
21. Από σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα, λανθασμένο σχεδιασμό ή
ελαττωματική κατασκευή ή χρήση ελαττωματικών υλικών και τα οποία ήταν γνωστά στον Λήπτη της Ασφάλισης ή
και Ασφαλισμένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία.
22. Από φυσιολογική φθορά.
23. Από αιφνίδια κατολίσθηση / καθίζηση / ύψωση του εδάφους, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους από οποιαδήποτε
αιτία, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Εργασίες επέκτασης ή επισκευής ή ανακατασκευής ή συντήρησης στην ασφαλισμένη περιουσία.
Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη:
24. Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε φύσης.
25. Δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης ζημιωθέντων ασφαλισμένων
αντικειμένων σε σχέση με την κατάστασή τους πριν την επέλευση της ζημιάς.
26. Ζημιές που υπήρχαν στη ασφαλισμένη περιουσία πριν από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης, ήταν γνωστές στον
Λήπτη της ασφάλισης ή/ και Ασφαλισμένο κατά την σύναψη της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία.
27. Χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και τιμωρία (exemplary
damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης και συμβατικές ρήτρες.
Αντικείμενα που Εξαιρούνται από την Ασφαλιστική Κάλυψη :
28. Ράβδοι ή πλάκες χρυσού, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι ή μέταλλα, λίρες χρυσού.
29. Νομίσματα κάθε είδους, χρήματα, χαρτονομίσματα (ελληνικά και ξένα), παραστατικά αξίας, έγγραφα, έντυπα και
τίτλοι κάθε είδους και περιεχομένου, μετοχές, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια
και
κάθε
είδους
χρεόγραφα και αξιόγραφα, τραπεζικές κάρτες κάθε είδους, κάρτες τηλεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας κάθε
είδους. Χαρτόσημα, ένσημα, γραμματόσημα, λαχνοί και δελτία κάθε είδους τυχερών παιγνιδιών.
30. Συλλογές κάθε είδους, σχέδια, μήτρες, μακέτες, πρωτότυπο φωτογραφικό ή κινηματογραφικό υλικό (φιλμ), κάθε
είδους χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικά και φορολογικά έγγραφα και βιβλία και στοιχεία, κειμήλια, μετάλλια
και κύπελλα αγώνων.
31. Ηλεκτρονικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd’s, dvd’s, δισκέτες, ταινίες κ.λπ.) όσον αφορά στο κόστος παραγωγής,
καταχώρησης ή αναπαραγωγής τους ή / και στην αξία των πληροφοριών που αυτοί περιέχουν, εκτός και εάν
αφορούν cd’s και dvd’s που κυκλοφορούν στο εμπόριο και προορίζονται για οικιακή χρήση π.χ. με μουσικά ή
κινηματογραφικά θέματα τα οποία καλύπτονται.
32. Ζώντα ζώα και οργανισμοί, δένδρα, φυτά και κάθε είδους βλάστηση μέσα και έξω από την ασφαλισμένη κατοικία,
αγροτεμάχια, οικόπεδα.
33. Εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες.
34. Εμπορεύματα ή αντικείμενα τρίτων που ο Λήπτης της ασφάλισης ή και Ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του ως
παρακαταθήκη ή φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται επαγγελματικά από
αυτόν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
35. Κοσμήματα και ρολόγια, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.

Σελίδα 5 από 20

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΚΑΛΥΨΕΙΣ)
ΆΡΘΡΟ 1Ο : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η συνολική ευθύνη του Ασφαλιστή για όλη την περίοδο αυτής της ασφάλισης και από την πραγματοποίηση ενός ή παραπάνω
από τους καλυπτόμενους με το παρόν συμβόλαιο κινδύνους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, συνεπώς μετά από κάθε πληρωμή αποζημίωσης, από οποιονδήποτε από τους καλυπτομένους
κινδύνους, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται αυτόματα κατά το ισόποσο της καταβληθείσας αποζημίωσης και το
συμβόλαιο αυτό ισχύει για τον υπολειπόμενο χρόνο της περιόδου για την οποία συνάφθηκε η ασφάλιση με το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο που απομένει μετά τη μείωση.
ΆΡΘΡΟ 2Ο : ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ)
2.1. ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
Καλύπτεται Απώλεια ή Ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα προξενούμενη άμεσα από εστία φωτιάς, δηλαδή καύση που
συνοδεύεται από ανοικτή («γυμνή») φλόγα. Εξαιρείται οποιοδήποτε συμβάν που δεν συνοδεύεται από ύπαρξη ανοικτής
φλόγας (εστία φωτιάς) ή και πυρκαγιά που παραμένει σε ειδικά για αυτή σχεδιασμένο χώρο (π.χ. τζάκι) εκτός εάν ξεφύγει από
τον ειδικά για αυτήν διαμορφωμένο χώρο και εξαπλωθεί σε άλλα σημεία.
Καλύπτονται επίσης :
- άμεσες και ορατές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από πτώση κεραυνού ή και πυρκαγιά που επήλθε ως συνέπεια
κεραυνού. Εξαιρούνται όμως οι οποιεσδήποτε έμμεσες ζημίες από κεραυνό, όπως βραχυκύκλωμα, υπέρταση, σχηματισμό
τόξου, επαγωγικά φαινόμενα κ.λπ. και γενικότερα κάθε είδους ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες ή απορρυθμίσεις εκτός κι’ αν
συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης στο κτίριο του ασφαλισμένου κινδύνου.
- ζημίες άμεσα προερχόμενες από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες
δένδρων ή θάμνων ή και προέκυψε συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά.
Το ασφάλισμα περιλαμβάνει τη μείωση της αξίας των βλαβέντων πραγμάτων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που
προξένησαν τα αναγκαία μέτρα για τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της ζημίας, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και
κατεδάφισης.
Ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται όταν η πυρκαγιά οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια που καταλογίζεται προσωπικά στο
Λήπτη της ασφάλισης, καθώς και σε δόλο των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου 2496/97.
2.2. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, αμέσως προερχόμενες από πυρκαγιά :
α) που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και
β) συνέπεια εκχερσώσεως του εδάφους δια πυρός.
2.3. ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα άμεσα από έκρηξη συμπεριλαμβανομένης της
έκρηξης του λέβητα θέρμανσης, πετρελαιομηχανής, θερμοσίφωνα, εγκαταστάσεις ή συσκευές φυσικού αερίου έστω και αν
δεν επακολούθησε πυρκαγιά με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς του
ασφαλισμένου κινδύνου.
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών.
Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση για απώλεια ή ζημία που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από ή για, ή
«συνεπεία» τρομοκρατικών ενεργειών που έγιναν από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση
οποιασδήποτε οργάνωσης.
Προς το σκοπό του παρόντος όρου «Τρομοκρατία» σημαίνει τη χρήση βίας με πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα και
περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας για εκφοβισμό του Κοινού ή τμήματός του.
Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται από την επέκταση αυτή για απώλεια ή ζημία η οποία κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου
είναι ασφαλισμένη ή θα ήταν ασφαλισμένη, εάν η παρούσα επέκταση δεν θα ήταν σε ισχύ, από οποιοδήποτε άλλο σε ισχύ
ασφαλιστήριο ή ασφαλιστήρια.
Εξαιρείται η ζημία στο ίδιο το μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση που προκάλεσαν τη ζημία καθώς και στο περιεχόμενο τους.
Σε κάθε δίκη, αγωγή ή άλλη διαδικαστική πράξη κατά την οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος όρου δεν καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση κάποια απώλεια ή ζημία, το βάρος της απόδειξης για την κάλυψη
της απώλειας ή ζημίας θα φέρνει ο Ασφαλιζόμενος.
2.4. ΚΑΛΥΨΗ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαία πτώση δέντρων ή κλαδιών. Εξαιρούνται
οι ζημίες που προκαλούνται στα ίδια τα δέντρα και οι ζημίες που θα προκληθούν από το κόψιμο των δέντρων ή των κλαδιών
από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο ή από άλλους για λογαριασμό του.

Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
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2.5. ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ του Ασφαλισμένου κατόπιν Πυρκαγιάς ή Ληστείας
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου εντός της ασφαλισμένης κατοικίας συνεπεία πυρκαγιάς ή ληστείας του
ασφαλισμένου χώρου καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα της ασφάλισης του
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

2.6. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους / Ειδικές συμφωνίες και διατάξεις /Εξαιρέσεις και με
τροποποίηση κάθε αντιθέτου όρου, το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι ζημίες που θα
προκληθούν στα γειτονικά κτίσματα, αμέσως προερχόμενες από πυρκαγιά που προκλήθηκε στο ασφαλιζόμενο κτίριο έως του
ποσού που αναγράφεται στον πινάκα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο.
2.7. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Ασφαλισμένος καλύπτεται για τα ποσά που θα καταστεί νομικά υπόχρεος να
καταβάλλει, εξαιτίας υλικών και μόνο ζημιών που θα προκληθούν σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων, με την προϋπόθεση ότι
αυτές οι υλικές ζημιές θα επέλθουν ως άμεση συνέπεια μιας Ζημιάς σε ασφαλισμένα αντικείμενα (Κτίριο ή και Περιεχόμενο,
ανάλογα με το τί ασφαλίζεται), η οποία αποζημιώνεται από το παρόν Ασφαλιστήριο και οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης και μόνον:
• ως τρίτος θα θεωρείται κάθε πρόσωπο που:
- δεν συνασφαλίζεται με το παρόν ασφαλιστήριο,
- δεν διαμένει μόνιμα στην ασφαλισμένη κατοικία,
- δεν ανήκει στο οικιακό προσωπικό του ασφαλισμένου,
• ως Υλική Ζημιά θα θεωρείται η βλάβη ή καταστροφή πραγμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της απώλειας χρήσης αυτών.
Δεν θεωρείται όμως Υλική Ζημιά, η απώλεια χρήσης πραγμάτων που δεν εβλάβησαν ή καταστράφηκαν υλικά. Πράγματα για
τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα θεωρούνται τα απτά (ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης, καλύπτεται - σύμφωνα πάντοτε με τις παραπάνω προϋποθέσεις - και η ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι:
• του ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας για υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
κατοικίας, εφόσον είναι μισθωτής της κατοικίας,
• των μισθωτών της κατοικίας για υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν στα πράγματα αυτών, εφόσον είναι ιδιοκτήτης της
κατοικίας.
Ειδικές εξαιρέσεις:
Δεν καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
• θάνατος ή και κάθε είδους και φύσης σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου,
• ζημιές που οφείλονται σε εκ μέρους του Ασφαλισμένου εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη, ή και οφείλονται σε διάπραξη ή
απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από τον Ασφαλισμένο, ή και λόγω του ότι ο Ασφαλισμένος τελούσε ή
βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών,
• για ζημιά σε περιουσία που ανήκει στον ίδιο τον Ασφαλισμένο ή το οικιακό του προσωπικό, ή και σε κινητά αντικείμενα που
βρίσκονται εντός των χώρων της ασφαλισμένης κατοικίας,
• γεγονός ή ευθύνη που προκύπτει έστω και έμμεσα από:
- οποιοδήποτε επάγγελμα, εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη επικερδή απασχόληση,
- κάθε είδους συμφωνία γραπτή ή μη, εκτός κι αν η ευθύνη αυτή θα υπήρχε ανεξαρτήτως συμφωνίας,
• ζημιά που οφείλεται σε βλάβη ή άλλη ανωμαλία στις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης ή
αποχέτευσης της ασφαλισμένης κατοικίας, αν η κατοικία είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητη ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για
περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες
• για τα έξοδα ποινικών δικών συμπεριλαμβανόμενης και της δικηγορικής αμοιβής,
• για πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή εξαγορά ποινής και γενικότερα οποιαδήποτε
ποσά επιβληθούν σε Ασφαλισμένο Πρόσωπο ως κυρώσεις από Ποινικό Δικαστήριο
Πρόσθετοι Όροι:
Ο Ασφαλισμένος
• έχει την υποχρέωση να συμπαρίσταται και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στην προσπάθειά του Ασφαλιστή για
έρευνα, εξακρίβωση, διακανονισμό ή αντίκρουση των αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, καθώς και να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις και οδηγίες του Ασφαλιστή που αναφέρονται στη λήψη προληπτικών μέτρων για αποφυγή άλλων Ζημιών ή στην
υποβολή εκθέσεων και αποστολή εγγράφων που ο Ασφαλιστής θεωρεί σημαντικά για το χειρισμό και διακανονισμό της
Ζημιάς,
• το δικαίωμα διακανονισμού, διεύθυνσης, εποπτείας και ελέγχου, είτε δικαστικά είτε εξώδικα, κάθε αξίωσης Αστικής
Ευθύνης που καλύπτεται απ' αυτό το Ασφαλιστήριο, ανήκει αποκλειστικά στον Ασφαλιστή. Ειδικότερα, εφόσον το επιθυμεί ο
Ασφαλιστής, έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει στο όνομα του Ασφαλισμένου κάθε δικαστική υπόθεση, καθώς και να
συμβιβάζεται για λογαριασμό του με τους παθόντες ή να προβαίνει στο όνομα του Ασφαλισμένου σε δηλώσεις που κρίνονται
απαραίτητες για την αντίκρουση ή απόσβεση αξιώσεων, ο δε Ασφαλισμένος υποχρεώνεται να παρέχει κάθε αναγκαία
πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση στον Ασφαλιστή ή στον δικηγόρο που θα του υποδείξει ο Ασφαλιστής,
• έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή, γραπτά και μέσα σε 24 ώρες από τότε που έλαβε γνώση, κάθε σχετική
με τη ζημία εξέλιξη, ιδιαίτερα δε, αν τυχόν έχει αρχίσει προανάκριση ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή,
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• αν δεν επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός του Ασφαλιστή με τον παθόντα και η υπόθεση καταλήξει σε δικαστικό αγώνα, ο
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παραδίδει επί αποδείξει, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, να βοηθά στην
εξακρίβωση των αιτιών της ζημίας και του ύψους της, καθώς και να κατονομάζει και προσκομίζει τους μάρτυρες στο
δικαστήριο,
• δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά, πληρωμή, υπόσχεση, αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη υποχρέωσης προς οποιοδήποτε τρίτο, ή ακόμα και σε αγωγή κατά τρίτου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Ασφαλιστή,
• σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Ασφαλισμένου παράβασης των παραπάνω διατάξεων αυτών των πρόσθετων όρων, ο
Ασφαλιστής θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη καταβολής Αποζημίωσης,
• αν ο διακανονισμός μιας αξίωσης Αστικής Ευθύνης, στον οποίο ο Ασφαλιστής επιδίωξε να προχωρήσει με αναγνώριση, με
ικανοποίηση ή με συμβιβασμό, ματαιωθεί επειδή εναντιώθηκε σ' αυτόν ο Ασφαλισμένος, ο Ασφαλιστής δεν έχει την
υποχρέωση να καταβάλλει καμία επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη στιγμή της άρνησης του Ασφαλισμένου και εξαιτίας
αυτής, ούτε ως προς την κύρια απαίτηση, ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως προς τα έξοδα,
• σε κάθε περίπτωση ζημίας, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα καταβάλλοντας ή θέτοντας στη διάθεση του Ασφαλισμένου το
Ασφαλιστικό Ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μειωμένο
βέβαια κατά το ποσό που αντιστοιχεί συνολικά στα τέλη και συμβολαιογραφικά δικαιώματα εξόφλησης Αποζημίωσης και σ'
οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με την ζημία δαπάνες του Ασφαλιστή, να απαλλάσσεται από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή
σε σχέση μ' αυτή την ζημία.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ισχύει μόνο εάν ασφαλίζεται το
κτίριο)
Καλύπτονται οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και τα έξοδα έκδοσης οικοδομικών αδειών, υπό τις εξής
σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις:
• σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το ασφαλισμένο κτίριο,
• οι παραπάνω αμοιβές και έξοδα βαρύνουν τον Ασφαλισμένο και
• γίνονται μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ασφαλιστή και σε κάθε περίπτωση, με αποκλειστικό σκοπό την
αποκατάσταση ζημιάς που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο.
Ειδικές εξαιρέσεις:
Δεν καλύπτονται αμοιβές ή/και έξοδα:
• που θα γίνουν σε σχέση με την προετοιμασία, έγερση και υποστήριξη της απαίτησης αποζημίωσης,
• που ούτως ή άλλως ο Ασφαλισμένος θα ήταν υπεύθυνος ή υπόχρεος να καταβάλλει, ακόμη κι αν δεν είχε συμβεί η ζημιά.
2.9. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προέρχονται από καπνό, επικάθιση αιθάλης και από τυχαία πυρκαγιά
από γειτνιάζουσα εστία, ανεξάρτητης της θέλησης του Ασφαλιζομένου, εξαιρουμένων όμως των ζημιών που οφείλονται σε
βιομηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κεντρικών
θερμάνσεων κτιρίων και οι ζημιές που προκαλούνται από την έκλυση θερμότητας που παράγουν συσκευές ή μηχανήματα.
2.10. ΚΑΛΥΨΗ ΠΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ
ΚΥΜΑΤΑ
Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προκληθούν από πτώση αεροσκάφους ή από αντικείμενα που
αποσπάστηκαν από αυτό καθώς επίσης και ζημίες των ασφαλιζομένων αντικειμένων από υπερηχητικά κύματα. Δεν
καλύπτεται ζημία πού έγινε αμέσως ή εμμέσως από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από τον
Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης.
2.11. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προξενηθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πρόσκρουση οχήματος επί αυτών
συμπεριλαμβανομένου ζημίες σε μανδρότοιχο, περιφράξεις, φράκτες και αυλόπορτες εφόσον αυτές έχουν δηλωθεί ρητώς και
συμπεριλαμβάνονται στην ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι ζημίες που προκαλούνται από οχήματα που
ανήκουν α) στην ιδιοκτησία του Ασφαλιζομένου, β) εργαζόμενων του ασφαλισμένου ή προστηθέντων σ αυτόν γ) προσώπων
που συνοικούν με τον ασφαλισμένο στον ασφαλισμένο κίνδυνο δ) κάθε άλλου προσώπου που δεν θεωρείται τρίτος με βάση
τις διατάξεις του Π.Δ. 237/86.
2.12. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Καλύπτονται τα πραγματοποιηθέντα από τον Ασφαλιζόμενο εύλογα έξοδα, για τη μείωση της ζημίας κατά την πυρόσβεση.
Καλύπτεται το 80% των δικαιολογημένων εξόδων. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας αποτελεί το ποσό των € 3.000,00 ανά
ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
2.13. ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΘΥΕΛΛΑΣ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου Γενικού ή Ειδικού όρου αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλώνεται και
συμφωνείται ότι το παρόν ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τις παρακάτω εξαιρέσεις και τροποποιήσεις, επεκτείνεται για να
καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημία στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα άμεσα προερχόμενη από:
Α.ΠΛΗΜΜΥΡΑ, η οποία για το σκοπό της κάλυψης αυτής έχει την έννοια:
1) του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα,
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
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2)

την λόγω φυσικών αιτιών (βροχής, καταιγίδας, θύελλας) υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια
απορροής των φυσικών ή τεχνιτών υδατορευμάτων,
3) τη διάρρηξη των σωληνώσεων του δημοσίου δικτύου παροχής ύδατος ή την υπερχείλιση αυτού και
4) την οποιαδήποτε εισροή ή συσσώρευση υδάτων που προέρχονται από χώρους εκτός των ασφαλιζομένων κτιρίων ή
των κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
Β. ΘΥΕΛΛΑ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, η οποία για το σκοπό της παρούσας κάλυψης υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι έντασης οκτώ (8)
μποφόρ τουλάχιστο, κατά την Εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και εφόσον το ασφαλιζόμενο κτίριο ή το ασφαλιζόμενο
περιεχόμενο του αρχικά, υποστούν πραγματική ζημία στην οροφή ή στους τοίχους του από την απευθείας δύναμη της
θύελλας – καταιγίδας. Στην περίπτωση δε αυτή, θα αναγνωρισθούν μόνο αυτές οι ζημίες στο περιεχόμενο του κτιρίου ή στην
ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που προήλθαν από νερά , βροχή, χαλάζι ή χιόνι, τα οποία έχουν εισέλθει στο κτίριο από τα
ανοίγματα της οροφής ή των τοίχων, που δημιουργήθηκαν από την απ’ ευθείας δύναμη της θύελλας – καταιγίδας.
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ :
1. Απώλεια ή ζημία από παγετό
2. Απώλεια ή ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση, από οποιαδήποτε αιτία και εάν προέρχεται.
3. Απώλεια ή ζημία από διείσδυση υδάτων βροχής, χιονιού, χαλαζιού μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων,
θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή βρίσκονται σε ελαττωματική κατάσταση.
4. Απώλεια ή ζημία αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στο ύπαιθρο ή ακόμα κάτω από υπόστεγα.
5. Απώλεια ή ζημία σε εξωτερικά στοιχεία της οικοδομής, όπως μαντρότοιχοι, περιφράξεις, αυλόθυρες, προσωρινά
διακοσμητικά στοιχεία ή μη, ορόσημα κ.λπ.
6. Απώλεια ή ζημία από παλιρροϊκά κύματα.
7. Απώλεια ή ζημία σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής, εκτός και αν όλες οι
εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά ανοίγματά τους έχουν αποπερατωθεί έτσι ώστε να προστατεύεται η
ιδιοκτησία.
8. Ρητά δηλώνεται επίσης ότι δεν καλύπτονται οι ζημίες συνεπεία εισόδου υδάτων βροχής, χιονιού, χαλαζιού από
μόνιμα ανοίγματα καθώς επίσης και οι ζημίες που προέρχονται από υγρασία.
9. Απώλεια ή ζημία από νερά που διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν τυχαία από αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης
πυρκαγιάς (sprinkler system).
10. Απώλεια ή ζημία από εγκαταστάσεις – σωληνώσεις αποχετεύσεων γενικά.
11. Απώλεια ή ζημία αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, (π.χ. φωτεινές
πινακίδες ή μη, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των
ορθοστατών και στύλων εκτός από αντικείμενα που είναι στερεά προσδεμένα στην οικοδομή και που αποτελούν
ενιαία αρχιτεκτονική μορφή του κτίσματος (π.χ. μάρμαρα, αλουμίνια).
12. Απώλεια ή ζημία σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο
που να ξεπερνά τις τριάντα (30)ημέρες.
13. Απώλεια ή ζημία προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία της οικοδομής και των μόνιμων
εγκαταστάσεων.
14. Απώλεια ή ζημία από το βάρος χιονιού και την άμεση πτώση χαλαζιού.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.14. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Σε περίπτωση ατυχήματος που θα συμβεί αποκλειστικά εντός της ασφαλιζόμενης κατοικίας και των κοινοχρήστων χώρων της,
και θα προκαλέσει θάνατο ή ΜΟΑ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα στον Ασφαλιζόμενο, τον/την σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους,
εφόσον συγκατοικούν με αυτούς, συμφωνούνται οι παρακάτω παροχές με Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το ποσό των €
5.000,00 ανά ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους, για απώλεια ζωής συνεπεία ατυχήματος του Ασφαλιζομένου το ποσό που
αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης του συμβολαίου, μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Α) Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται σε κάθε Ασφαλιζόμενο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα
ασφάλισης του συμβολαίου μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας.
Ως μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις:
Η ολική απώλεια όρασης και από τα δύο μάτια
Η ολική παράλυση
Η απώλεια ενός άκρου και ενός ματιού
Η απώλεια δύο άκρων
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις και άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των:
1. αρρώστιες ή παθήσεις κάθε είδους,
2. κάθε είδους εγχειρήσεις που δεν έχουν αφορμή ατύχημα που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο αυτό,
3. τραύματα και μολύνσεις που μπορεί να προκληθούν κατά την υπό χειρουργών ιατρών εκτέλεση εγχειρήσεων,
αυτοψιών ή ανατομικών εργασιών,
4. ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα, εκτός αν όλα αυτά έχουν σχέση ή είναι επακόλουθα ατυχήματος που καλύπτεται με
το ασφαλιστήριο αυτό, νευρική κατάπτωση, συμφορήσεις, δηλητηριάσεις, ερυσίπελας, ρευματισμοί, κιρσοί,
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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6.
7.

αιμοδιάσεις, μουδιάσματα, μυϊκές θλάσεις, νευροκαβαλικέματα, κήλη, ισχιαλγίες και γενικά κάθε συνέπεια που
μπορεί να προέλθει από υπερβολική σωματική προσπάθεια,
ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αναπηρία πριν από την ασφάλιση ή σε βαριά ή χρόνια αρρώστια
του Aσφαλισμένου, καθώς και ατυχήματα που μπορούν να συμβούν όταν ο Ασφαλισμένος είναι μεθυσμένος ή έχει
κάνει χρήση ναρκωτικών, ή είναι υπό την επήρεια ουσιών γενικά που μπορούν να μειώσουν την ικανότητα
αντίληψης του περιβάλλοντος και αντίδρασής του
ατυχήματα που είναι αποτέλεσμα ενέργειας σεισμών ή οφείλονται σε εκρήξεις, πλημμύρες, τυφώνες ή φυσικά
φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλης εκτάσεως καταστροφές με ομαδικά ανθρώπινα ατυχήματα,
θανατηφόρα ή όχι,
αυτοκτονίας των ασφαλισμένων, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, εφόσον συγκατοικούν με
αυτούς, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες καθώς και η απόπειρα αυτοκτονίας και οι συνέπειες αυτής,
ατυχήματα που οφείλονται σε κάποια παράνομη ενέργεια του Ασφαλισμένου (όλα τα μέλη της οικογένειας που
καλύπτεται) ή πράξη κατά του εαυτού του.

2.15. ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού)
Κατά τροποποίηση κάθε τυχόν αντίθετου Γενικού ή Ειδικού όρου αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλώνεται και
συμφωνείται ότι το παρόν ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τις παρακάτω εξαιρέσεις και τροποποιήσεις, επεκτείνεται για να
καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο για απώλεια ή ζημία στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα άμεσα προερχόμενη από ΔΙΑΡΡΗΞΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ και γενικά των εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού.
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Απώλεια ή ζημία από παγετό
Απώλεια ή ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και εάν προέρχεται.
Απώλεια ή ζημία από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα
οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή βρίσκονται σε ελαττωματική κατάσταση
Απώλεια ή ζημία αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στο ύπαιθρο ή ακόμα κάτω από υπόστεγα.
Απώλεια ή ζημία σε εξωτερικά στοιχεία της οικοδομής, όπως μαντρότοιχοι, περιφράξεις, αυλόθυρες, προσωρινά
διακοσμητικά στοιχεία ή μη, ορόσημα κ.λπ.
Απώλεια ή ζημία από παλιρροϊκά κύματα.
Απώλεια ή ζημία σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής, εκτός και αν όλες οι
εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και τα λοιπά ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί έτσι ώστε να προστατεύεται η
ιδιοκτησία. Ρητά δηλώνεται επίσης ότι δεν καλύπτονται οι ζημίες συνεπεία εισόδου υδάτων βροχής, χιονιού,
χαλαζιού από μόνιμα ανοίγματα καθώς επίσης και οι ζημίες που προέρχονται από υγρασία.
Απώλεια ή ζημία από νερά που διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν τυχαία από αυτόματη εγκατάσταση κατάσβεσης
πυρκαγιάς (sprinkler system).
Απώλεια ή ζημία από εγκαταστάσεις – σωληνώσεις αποχετεύσεων γενικά.
Απώλεια ή ζημία αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, (π.χ. φωτεινές
πινακίδες ή μη, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των
ορθοστατών και στύλων εκτός από αντικείμενα που είναι στερεά προσδεμένα στην οικοδομή και που αποτελούν
ενιαία αρχιτεκτονική μορφή του κτίσματος (π.χ. μάρμαρα, αλουμίνια).
Απώλεια ή ζημία προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία της οικοδομής και των μόνιμων
εγκαταστάσεων.
Απώλεια ή ζημία από το βάρος χιονιού και την άμεση πτώση χαλαζιού.
που θα προκληθούν στις ίδιες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού.
από φυσιολογική φθορά και παλαιότητα αυτών των εγκαταστάσεων.
που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού το ασφαλισμένο Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμα αυτού, εντός του οποίου
βρίσκεται το ασφαλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για
περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.
που οφείλονται σε υγρό που διαφεύγει από βρύσες ή και κάθε είδους και φύσης βάνες της κατοικίας που
αφέθησαν ή ξεχάσθηκαν ανοιχτές Ζημίες
Σε εγκαταστάσεις, κατοικίες, που είναι παλαιότερες των είκοσι πέντε (25) ετών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όταν πρόκειται για αποθηκευτικούς ημιυπόγειους ή υπόγειους χώρους, τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα του αναφερόμενου
χώρου πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μικρότερη από 15 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο.
Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλιζόμενη
ιδιοκτησία και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση.
Έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.16. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟ – ΧΑΛΑΖΙ.
Καλύπτονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα από ζημίες αμέσως προερχόμενες από χιόνι – παγετό – χαλάζι.
Εξαιρούνται :
1. Ζημίες αντικειμένων που βρίσκονται στην ύπαιθρο, προσωρινά τοιχία διακοσμητικά, μαντρότοιχοι, περιφράξεις,
τέντες, πινακίδες και οποιοδήποτε εξωτερικό παράρτημα του κτιρίου.
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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Ζημίες προερχόμενες από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεων
Ζημίες σε κτίρια κατά την διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και εάν όλες οι εξωτερικές
πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα έχουν αποπερατωθεί και η ιδιοκτησία προστατεύεται πλήρως από χιόνι,
χαλάζι ή παγετό.
4. Ζημίες από διαρροή νερού που προέρχεται από οποιαδήποτε οροφή, πόρτα ή παράθυρα τα οποία αφέθηκαν
ανοικτά ή βρίσκονται σε ελαττωματική κατάσταση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλιζόμενη
ιδιοκτησία και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση.
Έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.17. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν από έκρηξη στον ίδιο τον λέβητα θέρμανσης, τον θερμοσίφωνα, τις εγκαταστάσεις ή
συσκευές φυσικού αερίου (έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά), με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς του ασφαλισμένου κινδύνου.
Εξαιρούνται όμως ζημίες που θα προξενηθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα εκ αναλώσιμων υλικών καθώς και όταν υπάρχει
οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σε ισχύ.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.18. ΚΑΛΥΨΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Καλύπτεται ζημία ή απώλεια τόσο των ηλεκτρικών μερών των μηχανών και συσκευών της ασφαλιζόμενης κατοικίας όσο και
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και ανήκουν στον ασφαλιζόμενο πάγιο εξοπλισμό
της κατοικίας, από βραχυκύκλωμα μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ 3.000,00 ανά ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, ανεξάρτητα
της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας.
Για τους σκοπούς του παρόντος σαν βραχυκύκλωμα θα νοείται η απώλεια ή ζημία από εστία φωτιάς, στα ανωτέρω
περιγραφόμενα αντικείμενα της κατοικίας, προερχόμενη από υπερφόρτιση, υπέρταση, σχηματισμό τόξου, διαφυγής
ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας και από άμεσο κεραυνό.
Η παρούσα κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο δηλαδή καλύπτονται οι ζημίες μέχρι το αναγραφόμενο ποσό στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.19. ΚΑΛΥΨΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Καλύπτονται απώλειες ή ζημίες των υαλοπινάκων από οποιαδήποτε αιτία και μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ 1.500,00 ανά ζημία και
συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη αυτή ισχύει μετά την παρέλευση 2 μηνών από την έναρξη
του συμβολαίου.
Από την κάλυψη εξαιρούνται
1. ζημίες που συνίσταται μόνο σε γρατσουνιές, χαρακιές ή άλλα αισθητικά ελαττώματα των ασφαλισμένων
κρυστάλλων,
2. ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένη τοποθέτηση
3. ζημίες που καλύπτονται ή θα μπορούσαν να καλυφθούν από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη του
παρόντος ασφαλιστηρίου
4. ζημίες πριν την ολοκλήρωση επανατοποθέτησης των κρυστάλλων, δηλαδή κατά την μεταφορά, φόρτωση,
εκφόρτωση ή κατά την τοποθέτηση τους
5. ζημίες σε κρυστάλλινες επιφάνειες, που έχουν συλλεκτική αξία, ή αξία ως έργα τέχνης (π.χ βιτρό). Για την κάλυψη
αυτών απαιτείται ειδική συμφωνία με τον Ασφαλιστή η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στο κυρίως μέρος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 300,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.20. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ
Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο που στεγάζει το ασφαλισμένο περιεχόμενο,
εξαιτίας Διάρρηξης ή/ και απόπειρας Διάρρηξης, μέχρι τις 3.000 € ανά ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
Δεν καλύπτονται,
1. οι ζημίες που θα προκληθούν από μέλη της οικογένειας του Ασφαλισμένου.
2. ζημιές ή απώλειες που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο ή τμήμα αυτού,
εντός του οποίου βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο, είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε
χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες,
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από
τον πιο πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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2.21. ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ή ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Με αυτό τον ειδικό όρο η Ασφάλιση επεκτείνεται έτσι ώστε να καλύπτει κάθε κινητό, όπως αυτό περιγράφεται σε αυτό το
ασφαλιστήριο, από απώλεια, καταστροφή, η φθορά συνέπεια κλοπής ή απόπειρα κλοπής με την εξής έννοια:
1.
2.
3.
4.

Η Κλοπή να έχει γίνει με διάρρηξη, δηλαδή με βίαιο τρόπο παραβίαση του κτιρίου με πάσης φύσεως όργανα ή
διαρρηκτικά εργαλεία ή και δια απλής σωματικής δύναμης.
Κλοπή που να έχει προηγηθεί ή να έχει επακολουθήσει αποδεδειγμένα επίθεση κατά του Ασφαλισμένου ή μελών
της οικογένειας του ή του προσωπικού, το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία του Ασφαλισμένου.
Κλοπή δια αναρριχήσεως.
Συμφωνείται επίσης ότι η παρούσα ασφάλιση δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για κάθε αποθετική ζημία ή στέρηση
κέρδους ή απωλειών τόκων προερχομένων από την κλοπή ή την καταστροφή των ασφαλισμένων αντικειμένων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την παρούσα ασφάλιση αποκλείονται:
1. Κλοπές, καταστροφές και φθορές που συμβαίνουν εν καιρώ πολέμου επιδρομής και κατοχής υπό ξένου στρατού,
επαναστάσεως, στάσεως, οχλαγωγίας, συνομωσίας και πάσης άλλης στρατιωτικής ή πολιτικής ανωμαλίας ή
βιαιοπραγίας εκτός εάν ο Ασφαλισμένος αποδείξει ότι η κλοπή δεν προήλθε ούτε αμέσως, ούτε εμμέσως από τις
αιτίες αυτές.
2. Κάθε απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από διαταγή οποιασδήποτε αρχής ως άμεσος συνέπεια λαϊκού
κινήματος, απεργίας, εξεγέρσεως, εκρήξεως παντός είδους, σεισμών, θεομηνιών, καταιγίδων ή άλλης φυσιογενούς
ταραχής.
3. Κάθε απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από πυρκαγιά ή έκρηξη.
4. Κλοπές ή καταστροφές ή φθορές που έγιναν κατά την διάρκεια που οι χώροι που βρίσκονται τα ασφαλισμένα
αντικείμενα έμειναν ακατοίκητα ή αφύλακτα πάνω από 30 συνεχείς ημέρες.
5. Κλοπές που έγιναν από τον Ασφαλισμένο ή από τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και κλοπές που έγιναν κατόπιν
αμέσων ή εμμέσων σκόπιμων ή δολίων παραλείψεών του.
Κάθε ζημία που εμπίπτει στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση εκτός αν ο Ασφαλιζόμενος
αποδείξει ότι η ζημία προκλήθηκε ανεξάρτητα από τις παραπάνω συνθήκες ή περιπτώσεις και από κινδύνους που
καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο.
Διευκρινίζεται ότι, για τα έργα τέχνης, (πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, λιθογραφίες, χαλκογραφίες, γλυπτά κ.λπ.), αντίκες,
χαλιά, συλλογές, σκεύη και αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, μουσικά όργανα, γουναρικά, συσκευές ήχου και / ή εικόνας
και / ή επικοινωνίας, αντικείμενα ή συσκευές που ενσωματώνουν φακούς, αθλητικός εξοπλισμός οποιουδήποτε είδους,
οικιακές συσκευές ,αποζημιώνονται ανά αντικείμενο και στο σύνολό τους μέχρι του ποσού των 800 € ανά αντικείμενο και με
την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος θα είναι σε θέση να αποδείξει την κυριότητα και αξία τους με βάση νόμιμα παραστατικά
αγοράς ή πιστοποιητικά εγγύησης.
Περισσότερα του ενός αντικείμενα που, σύμφωνα με το συνήθη τους προορισμό και χρήση, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
(π.χ. σερβίτσιο), θα θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.
Ο πιο πάνω περιορισμός ως προς το ανώτατο, συνολικά και ανά αντικείμενο όριο αποζημίωσης, δεν ισχύει για τα αντικείμενα
που αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση με την περιγραφή και την αξία του κάθε αντικειμένου χωριστά, η οποία έχει
κατατεθεί στην Εταιρία από το Λήπτη της Ασφάλισης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου. Σε κάθε πάντως
περίπτωση, ο Aσφαλισμένος βαρύνεται με την υποχρέωση απόδειξης της κυριότητας και αξίας των εν λόγω αντικειμένων.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.22. ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο ασφάλισης
Με την καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων τοις μετρητοίς που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου παρέχεται Νομική Προστασία Κατοικίας, αποκλειστικά για την κατοικία που αναφέρεται στο συμβόλαιο,
σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι παρακάτω όροι μέχρι του ποσού που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου. Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών περιπτώσεων που θα συμβούν κατά την διάρκεια ισχύος του
ασφαλιστηρίου. Δεν παρέχεται κάλυψη για ζημίες που ενώ συμβαίνουν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, δεν
αναγγέλλονται εντός 6 μηνών από τη λήξη της διάρκειας αυτού, ή για ζημίες που ενώ αναγγέλλονται έγκαιρα, δεν
απαιτούνται εντός (2) δύο ετών από τη λήξη του ασφαλιστήριου.
Το ασφαλιζόμενο ποσό περιλαμβάνει και τους τόκους και τα τυχόν δικαστικά έξοδα. Ο Ασφαλιστής, σε καμία περίπτωση δεν
έχει την υποχρέωση να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, (π.χ. τόκους, έξοδα κλπ.) μεγαλύτερο, στο σύνολό του, από το ανώτατο
όριο κάλυψης που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Περιγραφή ασφαλιστικών παροχών
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων της πρώτης σελίδας του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Aσφαλιστής αναλαμβάνει τις σχετικές νομικές δαπάνες για την εκ μέρους του ασφαλισμένου
διεκδίκηση αποζημίωσης Αστικού δικαίου που απορρέει από καλυπτόμενο ασφαλισμένο κίνδυνο, εφ’ όσον η διαφύλαξη των
έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου κρίνεται αναγκαία, προσφέρει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται
προφανώς παράνομη ή άδικη ή ασύμφορη ή αντίθετη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητά του ως νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου ή του
ασφαλισμένου με το παρόν ασφαλιστήριο περιεχομένου με τα στοιχεία διευθύνσεως που αναφέρονται στο συμβόλαιο, το
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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οποίο προορίζεται αποκλειστικά για κατοικία. Για διεκδικήσεις μέχρι 300 ευρώ καλύπτονται μόνον εξώδικες ενέργειες ή
εξώδικοι συμβιμβασμοί.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής του Aσφαλισμένου προς τον Aσφαλιστή, ο Aσφαλιστής έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση
του, είτε παρακράτησης οποιουδήποτε εις χείρας του χρηματικού ποσού, το οποίο προέρχεται από ικανοποίηση απαιτήσεων
του Aσφαλισμένου έναντι τρίτων, για τις οποίες προηγήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός στα πλαίσια του παρόντος
ασφαλιστηρίου, είτε διεκδίκησής της με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
Εξαιρέσεις - Προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται:
1. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση ή τη
μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει
κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για την οποία
χρειάζεται άδεια των αρχών.
2. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση
ακινήτων.
3. για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο όταν στρέφονται ο
ένας εναντίον του άλλου ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
4. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, ενοχικών συμβάσεων, ποινικών δικαστηρίων
και αναδοχής χρέους.
5. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων.
6. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο.
7. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν
σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές
παραβάσεις.
8. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια και αρχές.
9. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις,
εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από
ακτινοβόλο ραδιενέργεια, τρομοκρατικές ενέργειες.
10. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων
και εμπράγματης δουλείας.
11. αν κατηγορείται ο ασφαλισμένος ότι διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.
12. για δαπάνες που δημιουργήθηκαν από παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, με δική του
υπαιτιότητα.
13. σε περιπτώσεις διαφορών από ασφαλιστήρια συμβόλαια του Ομίλου Ιντερσαλόνικα.
Μετά την αναγγελία της υπόθεσης, δεν επιτρέπεται στον ασφαλισμένο ο απευθείας διακανονισμός ή ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός της υπόθεσής του με τον τρίτο, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση του ασφαλισμένου με τον Ασφαλιστή.

Επίσης, δεν επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να αναγγείλει ως ασφαλιστική περίπτωση, διαφορά με τρίτο για την οποία έχουν
προηγηθεί δικαστικές ενέργειες.
-Σε περίπτωση ανάλωσης του αναγραφόμενου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικού ποσού, ο ασφαλιστής
απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής ασφαλιστικής προστασίας.
Επιλογή Δικηγόρου και ανάθεση εντολής
Σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, όταν επιλαμβάνεται δικηγόρος για να εκπροσωπήσει τον ασφαλισμένο ή να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί, να επιλέξει ελεύθερα τον δικηγόρο
που θα αναλάβει την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει
εγγράφως στον ασφαλιστή. Εάν δεν επιλέξει δικηγόρο κατά την αναγγελία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης προς τον
Ασφαλιστή, τότε ο Ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει ο ίδιος αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση
η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από τον Ασφαλιστή εγγράφως « για λογαριασμό και κατ’ εντολή» του
ασφαλισμένου.
Αφ’ ής στιγμής ο δικηγόρος αποδεχθεί την εντολή, τότε για την εκτέλεση της εντολής συνεννοείται απευθείας με τον
ασφαλισμένο.
Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του κώδικά περί Δικηγόρων, και ο
Ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για πράξεις και παραλείψεις κατά
ενάσκηση των καθηκόντων του.
Εάν ο ασφαλισμένος δώσει απευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο Ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει ασφαλιστική
προστασία στον ασφαλισμένο, εκτός εάν η μη χορήγηση εντολής σε δικηγόρο απευθείας από εκείνον θα είχε ως συνέπεια τον
– κατά αντικειμενική κρίση- αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του χωρίς να υπάρχει άλλος
τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει
αμέσως στον Ασφαλιστή τα στοιχεία του δικηγόρου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην απευθείας
χορήγηση της εντολής και να ζητήσει από τον Ασφαλιστή την κατ’ εξαίρεση παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για την
περίπτωση αυτή.

Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
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Διαιτησία
Κάθε φορά που ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων ή διαφωνία όσον αφορά τη διευθέτηση της διαφοράς, και γενικά σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης νομικής προστασίας και του ασφαλισμένου, ο τελευταίος
δικαιούται να προσφύγει για την επίλυσή της σε διαδικασία διαιτησίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω, μη
αποκλειομένου του δικαιώματός του να προσφύγει στα δικαστήρια.
Ο Ασφαλιστής δικαιούται να εξετάσει αν η ενεργοποίηση της κάλυψης για την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του
ασφαλισμένου είναι αναγκαία, νόμιμη, βάσιμη και προσφέρει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη υπεράσπισης των έννομων
συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ο ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει
αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της
αρεσκείας του, σχετικά με την ανάγκη, ή μη της υπεράσπισης.
Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την γνωμοδότηση αυτή ή αν η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι η γνωμοδότηση
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, τότε είτε ο ασφαλισμένος είτε η επιχείρηση
δύναται να προκαλέσει τη διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.).
Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή, εφόσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η
παραφύλαξη των συμφερόντων του ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται κατ’ ισομοιρία στον ασφαλιστή και τον
ασφαλισμένο.
Εάν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή, προσφεύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις
σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται ανάλογα με την έκταση της
κατ’ ουσίαν ήττας προς τη νίκη του.
Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το δικαίωμα του ασφαλισμένου προσφυγής του στα δικαστήρια.
Απόδοσης δαπανών στον ασφαλιστή.
Α. Η δικαστική δαπάνη που τυχόν επιδικαστεί στον ασφαλισμένο από οποιοδήποτε δικαστήριο, ανήκει εξολοκλήρου στον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ και ο ασφαλισμένος εκχωρεί τη σχετική αξίωσή του στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, ο οποίος δικαιούται να την εισπράξει
απευθείας από τον υπόχρεο. Στον ασφαλιστή ανήκει ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
Συνεπώς ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί, ούτε να διαπραγματευθεί αλλά και ούτε να εισπράξει, τόσο την
δικαστική δαπάνη, όσο και τα έξοδα της έφεσης, και αυτό αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ασφαλιστή.
Στην έννοια της δικαστικής δαπάνης, εμπίπτουν και τα παράβολα που κατατίθενται ως προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων
μέσων. Μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, εφόσον διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου, ο ασφαλισμένος
υποχρεούται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την είσπραξή του και την απόδοσή του στον ασφαλιστή, διαφορετικά
οφείλει να καταβάλει το ποσό από δικά του χρήματα. Εάν του ζητηθεί υποχρεούται να χορηγήσει εξουσιοδότηση στον
ασφαλιστή, ή σε πρόσωπο που θα του υποδειχθεί από αυτό, ώστε να προβεί στην είσπραξη του ποσού και την απόδοση στον
ασφαλιστή,
Β. Ο ασφαλισμένος οφείλει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για
απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν μεταβιβαστεί.
2.23. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Καλύπτονται για χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μηνών, τα νόμιμα εισπραττόμενα ενοίκια, αν μια ασφαλιζόμενη οικοδομή
καταστραφεί από καλυπτόμενη πυρκαγιά και έκρηξη. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας αποτελεί το ποσό των € 5.000,00
ανά ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
2.24. ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ,ΣΤΑΣΕΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προέλθουν από πολιτικές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, διαταραχή της
δημόσιας τάξης ή από διαταγή αρχής, με ποσό απαλλαγής από κάθε ζημία 10% και με ελάχιστο τα 800,00 €.
2.25. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, καλύπτεται η ζημία που μπορεί να υποστούν τα
ασφαλισμένα αντικείμενα από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Κακόβουλες ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε κατά την διάρκεια
διατάραξης της Δημόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το
βανδαλισμό ή την δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει απώλειες ή ζημίες:
1. Κατά την διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη διάπραξη αυτών
2. σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.

Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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2.26. ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ
Καλύπτεται η κλοπή με διάρρηξη των ασφαλιζόμενων αντικειμένων της οικοσκευής, που έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε
οποιοδήποτε άλλο κτίριο ή ξενοδοχείο, όπου διαμένει προσωρινά ο Ασφαλισμένος, ύστερα από επέλευση καλυπτομένου
κινδύνου στα ασφαλισμένα αντικείμενα, για διάστημα δυο (2) μηνών. Για την ισχύ της κάλυψης αυτής απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί της κλοπής, γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου του τόπου μεταφοράς αυτών,
συνοδευόμενη με κατάλογο των μεταφερομένων ασφαλισμένων αντικειμένων της οικοσκευής.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο, θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.27. ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ορίζεται ως αρχηγός οικογένειας το πρόσωπο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως
ασφαλιζόμενος.
Καλύπτεται η προβλεπόμενη από τον νόμο αστική ευθύνη του προσώπου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως
Ασφαλιζόμενου, με την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή κατόχου της ασφαλιζόμενης κατοικίας, για σωματικές
βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του που
συγκατοικούν με αυτόν. Η κάλυψη δίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) Η πράξη ή παράλειψη να έγινε από αμέλεια και όχι
από πρόθεση. β) Η πράξη ή παράλειψη να έγινε εντός της ασφαλιζόμενης κατοικίας. γ) Η πράξη ή παράλειψη να έχει σχέση
με τη χρήση αυτής ως κατοικίας, και να μη σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε μορφής επαγγελματική δραστηριότητα.
Ποσό απαλλαγής από κάθε ζημία € 800,00. Ανώτατο όριο καλύψεως 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου , ανά ζημία και
συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
2.28. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΥΡΟΣ-ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου ή μελών της οικογένειάς του (μόνο σε περίπτωση που έχουν την ιδιότητα
του νόμιμου χρήστη και όχι του ιδιοκτήτη της κατοικίας) , προς τον ιδιοκτήτη της κατοικίας που προκύπτει από την μετάδοση
της πυρκαγιάς ή διαρροής νερών (διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, sprinklers κλπ.), που θα προκληθεί
στην κατοικία που νόμιμα χρησιμοποιεί ή μισθώνει ο ασφαλισμένος και μόνο για υλικές ζημίες που θα προκαλέσει η φωτιά ή
το νερό.
Ποσό απαλλαγής από κάθε ζημία € 800,00. Ανώτατο όριο καλύψεως 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά ζημία και
συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
2.29. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΥΡΟΣ-ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου ή μελών της οικογένειας του, που προκύπτει από την μετάδοση της
πυρκαγιάς ή την διαρροή νερών (διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης κλπ.) προς τρίτους.
Ποσό απαλλαγής από κάθε ζημία € 800,00. Ανώτατο όριο καλύψεως 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανά ζημία και
συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.
2.30. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης ως το κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για έξοδα αντικατάστασης
κλειδαριών της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών που προκαλείται από αποδεδειγμένη κλοπή ή
ληστεία.
2.31. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ / ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ /
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα, μέχρι ένα (1) μήνα που θα πραγματοποιηθούν για την τυχόν αναγκαία μεταστέγαση του
Ασφαλιζόμενου, αν συμβεί κάποιος από τους καλυπτόμενους κινδύνους και η ασφαλιζόμενη κατοικία καταστεί ακατοίκητη.
Καλύπτονται τα έξοδα αποθήκευσης περιεχομένου, για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών, σε περίπτωση ζημίας από
καλυπτόμενο κίνδυνο, που θα καταστήσει ακατοίκητη την ασφαλιζόμενη κατοικία.
Καλύπτονται τα έξοδα προκειμένου να καθαρισθεί ο ασφαλιζόμενος χώρος, που έχει υποστεί ζημία.
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας € 15.000,00 ανά ζημία και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος για το σύνολο των παραπάνω
καλύψεων.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
2.32. ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν από πυρκαγιά ή/και έκρηξη στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, αμέσως προερχόμενες
από: άμεσες ή έμμεσες Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη, καθώς και οποιεσδήποτε παράνομες ή/και κακόβουλες
δραστηριότητες ή ενέργειες που διαπράττονται κακόβουλα από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε
σχέση με οποιαδήποτε Παράνομη Οργάνωση.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείται ότι ποσοστό 10% της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800,00 κάθε ζημίας που θα προέλθει από τον πιο
πάνω κίνδυνο θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.

Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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2.33. ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτομένου, από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κινδύνου που θα καταστήσει την
ασφαλισμένη κατοικία ακατάλληλη να κατοικηθεί, καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου προς τον τραπεζικό ή άλλο
οργανισμό, που αφορούν αποδεδειγμένα την ασφαλισμένη κατοικία.
Το ασφάλισμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο για το χρονικό διάστημα που αντικειμενικά και με τη συμφωνία των
πραγματογνωμόνων απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Σε κάθε περίπτωση,
ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας, είναι το 10 % του Ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου και
το ποσό των δόσεων αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους
και μέγιστο όριο μηνιαίας δόσης τα 450 ευρώ
με την προϋπόθεση ο κίνδυνος να παραμένει ασφαλισμένος στην Εταιρία.

2.34. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
Σε περίπτωση ζημίας φωτιάς που θα καταστήσει την ασφαλισμένη κατοικία ακατάλληλη να κατοικηθεί, καλύπτεται ο
Ασφαλισμένος για τα έξοδα προσωρινής στέγασης του σε ξενοδοχείο, έως του ποσού των 1.500 € κατά ασφαλιστική περίοδο.
Το ποσό αυτό είναι το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή και παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την
επισκευή του ασφαλισμένου κτιρίου, με ανώτατο όριο τους 12 συνεχείς μήνες.
2.35. ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης εάν κατά το χρόνο της ζημιάς η αξία των ασφαλιζομένων αντικειμένων υπερβαίνει τις ασφαλιζόμενες αξίες κατά
το ποσοστό 5% που αναφέρεται και στον πίνακα ασφάλισης. Εάν το υπερβάλλον είναι ανώτερο από το αναφερόμενο
ποσοστό, τότε ο Ασφαλισμένος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον αυτού του ποσοστού. Σε περίπτωση που η
διαφορά μεταξύ τρέχουσας εμπορικής αξίας και ασφαλιζόμενης αξίας 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 μέρος της ζημιάς που του αναλογεί (εμπορικός νόμος άρθρο 198).
2.36. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για την αξία αποκατάστασής του με καινούργιο εφόσον είναι ασφαλισμένο σε αξία καινουργούς.
Ως αξία αποκατάστασης με καινούργιο θεωρείται η συνηθισμένη, αναγκαία και πραγματική δαπάνη για την ανοικοδόμηση
ολόκληρης της οικοδομής, εφόσον πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή, ή μέρους της οικοδομής εφόσον πρόκειται για
μερική καταστροφή συνεπεία ζημιάς από καλυπτόμενο από το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνο, χωρίς την αφαίρεση
παλαιότητας λόγω χρήσης. Διευκρινίζεται ότι παρέχεται η κάλυψη του ασφαλισμένου αντικειμένου σε αξια καινούριου μόνο
αν η τρέχουσα αξία του αντικατάστασης δεν είναι μεγαλύτερη από το 25% της αξίας του τη στιγμή πριν τη ζημία
Εξαιρέσεις:
•
λευκά είδη, κλινοσκεπάσματα και ρουχισμός,
•
Εάν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καταστραφούν ή βλαφθούν συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου
κινδύνου, η αποζημίωση θα υπολογιστεί στην βάση της κατά στιγμή της ζημιάς δαπάνης αποκαταστάσεως ή
αντικαταστάσεως αυτών ως καινούργιων, στον τόπο της ζημιάς.
•
Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου δεν ισχύει για αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 25%,
ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής ανακατασκευής αυτών.
•
Σε περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατη η αντικατάσταση του κατεστραμμένου αντικειμένου με άλλο του
ιδίου τύπου προς αυτό, σαν αξία αποκαταστάσεως για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως λαμβάνεται η αξία
ενός παρεμφερούς κατά το δυνατόν αντικειμένου της αυτής αποδόσεως.
•
Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την κανονική συντήρηση των ασφαλισμένων
αντικειμένων.
•
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου οφείλεται μόνο εάν, η ανακατασκευή αν πρόκειται για κτίρια, ή η
αντικατάσταση αν πρόκειται για εξοπλισμό, ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την επέλευση της ζημιάς,
εκτός εάν αυτό είναι απολύτως ανέφικτο όχι από υπαιτιότητα του Aσφαλισμένου, οπότε η προθεσμία
παρατείνεται ανάλογα, όχι όμως περισσότερο από δύο χρόνια ακόμη.
•
Το ποσό της αποζημιώσεως σε αξία καινούργιου και της αποζημιώσεως σε πραγματική αξία, θα καταβληθεί
από την Εταιρία μόνο μετά την αποδεδειγμένη ανακατασκευή ή αντικατάσταση των ασφαλιζομένων
αντικειμένων.
•
Η ανακατασκευή, εάν δεν υπάρχει αδυναμία λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, πρέπει να
πραγματοποιηθεί στο ίδιο οικόπεδο που βρισκόταν το κτίριο που ζημιώθηκε και χωρίς να επέλθει αξιόλογη
μεταβολή του αρχικού προορισμού του. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλεται αποζημίωση σύμφωνα με την
πραγματική αξία και όχι σύμφωνα με την αξία ανακατασκευής.
•
Εάν κατά το χρόνο της ζημιάς το ποσό που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση
του συνόλου των, υπό τον όρο αξίας καινούργιου, ασφαλισμένων αντικειμένων, χωριστά για κτίριο και
χωριστά για περιεχόμενο, υπερβαίνει τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ποσά , τότε ο Ασφαλισμένος θα θεωρείται
ως συνασφαλιστής του εαυτού του και θα αναλαμβάνει ανάλογο μέρος της ζημιάς
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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Σε περίπτωση ασφάλισης σε Αξία Καινούργιου, ο Ασφαλιζόμενος /Λήπτης της ασφάλισης αποδέχεται με το παρόν ότι :
α) η καταβολή αποζημίωσης σε αξία καινούργιου οφείλεται, όταν η ζημιωθείσα οικοδομή αποδεδειγμένα ανακατασκευασθεί,
διαφορετικά η αποζημίωση θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματική αξία.
2.37. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης χωρίς τον όρο υπασφάλισης καλύπτοντας το σύνολο της ζημίας με τον αυτονόητο περιορισμό ότι δεν υπερβαίνει
το ασφαλιστικό ποσό, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης και έως τα κεφάλαια που έχουν
αναγραφεί σε αυτόν.
2.38. ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους/Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστήριου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος) το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για την αντικατάσταση των τροφίμων που θα αλλοιωθούν μέσα στο ψυγείο ή/και καταψύκτη σε αλλαγή
θερμοκρασίας σαν συνέπεια διακοπής ή διαταραχής της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων που οφείλεται σε κίνδυνο
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό και σε τυχαία και ξαφνική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία
πιστοποιείται στο αρχικό σημείο εισόδου της παροχής στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και η οποία συμβαίνει σε ακτίνα
δύο (2) χιλιομέτρων από τις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και διαρκεί πλέον των 24 συνεχών ωρών.
Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημία προερχόμενη από,
1. Απεργία ΔΕΔΔΗΕ.
2. Ελαττωματική ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας
3. Παλαιότητα του καταψύκτη (10 ετών και άνω)
4. Στάσεις απεργίες ή πολιτικές ταραχές
2.39. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΟΠΗΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης ως το κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για έξοδα αντικατάστασης των
κλαπέντων ποδηλάτων τα οποία έχουν δηλωθεί κατά την σύναψη και ασφάλιση της κατοικίας
και ευρίσκονται εντός των ασφαλισμένων κυρίων ή βοηθητικών χώρων της κατοικίας
και παρέχεται η κάλυψη του περιεχομένου της κατοικίας
και υπάρχουν ίχνη παραβίασης που αποδεικνύουν την κλοπή.
2.40. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ (Αντικείμενα εκτός Κατοικίας)
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης σε ζημιά ή απώλεια σε κινητό εξοπλισμό, που βρίσκεται σε υπαίθριους αλλά περιφραγμένους χώρους της
ασφαλιζόμενης οικοδομής ή στις βεράντες αυτής, που θα επέλθει από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, έως του ποσού των € 1.000,
εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο κινητός εξοπλισμός σε περίπτωση που η κατοικία μένει ακατοίκητη για διάστημα άνω των 40 ημερών, θα πρέπει να είναι
τοποθετημένος σε κλειστό και κλειδωμένο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα κάλυψη ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
2.41. ΚΑΛΥΨΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για το κόστος αντικατάστασης ειδών υγιεινής του σπιτιού συνεπεία τυχαίας θραύσης τους, όχι όμως στην
περίπτωση:
1. Που το σπίτι είναι ακατοίκητο.
2. Που η θραύση οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε εργασίες συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης ή άλλης μεταβολής του κτιρίου
στο οποίο βρίσκονται τα είδη υγιεινής. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ
1.000 κατ’ έτος,
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
H Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τα παρακάτω:
1. ζημιές που προκαλούνται από σταδιακή φθορά και συνήθη χρήση λόγω παλαιότητας,
2. χαράγματα,
3. ήδη ραγισμένα είδη υγιεινής,
4. είδη υγιεινής που δεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας

Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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2.42. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Σε περίπτωση που πλημμυρίσουν οι ασφαλισμένοι χώροι λόγω επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους που
αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτονται τα έξοδα που εύλογα και αναγκαία θα απαιτηθούν για την
άντληση των νερών από τους χώρους αυτούς. Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την κάλυψη αυτή είναι 2 % επί
των ασφαλισμένων κεφαλαίων κτιρίου και περιεχομένου .
2.43. ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για τα έξοδα πληρωμής λογαριασμών Ύδρευσης της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίριο
χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή
δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 500 ανά ζημιογόνο γεγονός και κατ’ έτος.

2.44. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Η
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για απώλεια της Αστυνομικής Ταυτότητας ή και της Άδειας Οδήγησης ή και του Διαβατηρίου του Aσφαλισμένου
συνέπεια κλοπής ή πυρκαγιάς εντός της ασφαλιζόμενης κατοικίας. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 150 ανά ζημιογόνο γεγονός και κατ’ έτος.
2.45. ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημιά που θα προκληθεί σε ασφαλισμένα αντικείμενα που μπορεί να βρίσκονται εντός της μισθωμένης από
τον ασφαλισμένο θυρίδας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα, από πυρκαγιά, κλοπή, νερά και σεισμό με την
προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και εφόσον ασφαλιστεί το περιεχόμενο της κατοικίας. Το
ανώτατο όριο της αποζημίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου έως και 5.000 ευρώ ανά ζημιογόνο
γεγονός και κατ’ έτος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης είναι η χορήγηση στον Ασφαλιστή από τον
ασφαλισμένο κατάστασης, πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, στην οποία θα περιγράφονται τα αντικείμενα που
βρίσκονται στη θυρίδα και η αξία αυτών.
2.46. ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, πάντα σύμφωνα με τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις Γενικούς Όρους / Διατάξεις και Ειδικές
Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν
τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης για ζημία που θα προκληθεί στα κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που αναφέρονται
στη σχετική αναλυτική κατάσταση του ασφαλιστηρίου, εφόσον αυτά δηλωθούν.
Προϋποθέσεις της κάλυψης είναι τα αντικείμενα να βρίσκονται μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο (εντοιχισμένο ή
πακτωμένο) και η συνολική ασφαλισμένη αξία των κοσμημάτων να μην υπερβαίνει το 30% της ασφαλισμένης αξίας του
περιεχομένου της κατοικίας. Η ευθύνη της Εταιρείας για την κάλυψη αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 800 κατ’ έτος
και η ισχύς της παροχής αυτής είναι ότι θα πρέπει να δηλωθούν στην ασφαλιστική εταιρεία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
H Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τα παρακάτω:
1. Ζημία σε χρήματα (νομίσματα, χαρτονομίσματα), επιταγές, πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, ομολογίες, ομόλογα,
μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, αξιόγραφα γενικά, χρεόγραφα. και κάθε είδους τίτλους κτήσης
2. Ζημία σε έγγραφα, χειρόγραφα, καλούπια, μήτρες, υποδείγματα, σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία, μετάλλια,
κύπελλα αγώνων, γραμματόσημα, συλλογές γενικά.
3. Ζημία εφόσον ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσία παραμένει, κατά τη διάρκεια της
περιόδου ασφαλίσεως, ακατοίκητος για συνεχόμενο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών.
4. Ζημία σε περιεχόμενο Εξοχικής κατοικίας.
5. Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
2.47. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΚ ΣΕΙΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΣΕΙΣΜΟΣ)
1. Κατά τροποποίηση των εντύπων Γενικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, δηλώνεται και συμφωνείται ότι η
παρούσα ασφάλιση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προκληθεί
άμεσα από σεισμό (είτε απευθείας από τον Κλονισμό είτε από τυχόν Πυρκαγιά που είναι συνέπεια του κλονισμού).
2. Συμφωνείται και συνομολογείται ότι η παρούσα ασφάλιση υπόκειται σε απαλλαγή δύο τα εκατό (2 %) στην κατά την
ημερομηνία της απώλειας ή ζημίας πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων με ελάχιστο όριο τέτοιας απαλλαγής το
ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00) και η Εταιρία θα ευθύνεται μόνο για το ποσό που ξεπερνάει την παραπάνω
απαλλαγή. Σε περίπτωση κατά την οποία ,κατά την ημερομηνία της ζημίας, τα ασφαλιζόμενα με το παρόν αντικείμενα
τυχαίνει να είναι ασφαλισμένα και σε άλλες εταιρίες η, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαλλαγή εκπίπτεται από το ποσό της
Α’ Έκδοση όρων πακέτων ασφάλισης Κλάδου Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων (Ημερομηνία 10/01/2018)
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους ασφάλισης με νέα της έκδοση.
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ζημίας που θα καθορισθεί από την πραγματογνωμοσύνη και το υπόλοιπό του κατανέμεται σε βάρος των εταιριών που
ασφαλίζουν και ή του Ασφαλιζόμενου, ως συνασφαλιστή, σύμφωνα με τους έντυπους Γενικούς όρους του παρόντος και προς
το άρθρο 198 του Εμπορικού Νόμου.
3. Όσες φορές η αξία των αντικειμένων που ασφαλίζονται με το παρόν είναι μεγαλύτερη από το ποσόν που ασφαλίστηκαν,
τότε ο Ασφαλιζόμενος θεωρείται ο ίδιος ως ασφαλιστής του εαυτού του για τη διαφορά και ως τέτοιος αναλαμβάνει ανάλογο
μέρος της ζημίας. Κάθε μία χωριστά μερίδα του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον, αυτό περιλαμβάνει περισσότερες μερίδες
ασφαλιζόμενων αντικειμένων, υπόκειται χωριστά στον κανόνα αυτό.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν ισχύει η κάλυψη Σεισμού όταν η οικοδομή στην οποία ανήκουν τα ασφαλιζόμενα έχει υποστεί ζημία στο φέροντα
οργανισμό από προγενέστερο Σεισμό.
Δεν καλύπτεται ζημία που προκλήθηκε, ή προέκυψε, ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της
ασφαλιζόμενης οικοδομής.
Δεν καλύπτεται απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημία.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την
πρόληψη ζημίας και να ενδιαφέρεται να κρατήσει την ασφαλιζόμενη οικοδομή και το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση.
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ασφαλισμένος ρητά και ανεπιφύλακτα υπόσχεται και εγγυάται, ότι κατά την διάρκεια της παρούσας ασφάλισης:
Αμέσως μόλις συμβεί ζημία ή βλάβη, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον Ασφαλιστή και κατόπιν μέσα σε προθεσμία οκτώ
ημερών (08) από τη ζημία ή βλάβη ή κάθε άλλη προθεσμία την οποία θα χορηγούσε εγγράφως ο Ασφαλιστής, οφείλει να
υποβάλει σ’ αυτόν:
1.
έγγραφη κατάσταση της απαίτησης για τη ζημία και βλάβη που του έγινε που να περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα
κάθε δυνατή λεπτομέρεια για το καθένα χωριστά από τα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που βλάφτηκαν ή
καταστράφηκαν και το ποσό στο οποίο ανέρχεται η εν λόγω ζημία αφού λαμβάνεται υπόψη η πραγματική τους
αξία κατά το χρόνο του δυστυχήματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε κέρδος
2.
Λεπτομερή έκθεση όλων των τυχόν ασφαλίσεων που υφίστανται πάνω στα αντικείμενα αυτά.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένους οφείλει επίσης
με δαπάνες του να ασφαλίζει και να δίνει στον Ασφαλιστή, οποτεδήποτε αυτός του το ζητήσει, κάθε
συμπληρωματική λεπτομέρεια, σχεδιαγράμματα, προϋπολογισμούς, βιβλία, δικαιολογητικά, τιμολόγια, διπλότυπα
ή αντίγραφά τους, έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απαίτησή του και την προέλευση και αιτία της
πυρκαγιάς και τα περιστατικά κατά τα οποία προέκυψε η ζημία ή βλάβη και με οποιοδήποτε ζήτημα που θίγει την
ευθύνη ή την κατά ποσό έκταση της ευθύνης του Ασφαλιστή όπως, μπορεί λογικά να ζητηθεί από ή για
λογαριασμό του Ασφαλιστή μαζί με
ένορκη βεβαίωση ή βεβαίωση κατά άλλο νόμιμο τύπο για την αλήθεια
της απαίτησης και οποιωνδήποτε γεγονότων που σχετίζονται προς αυτήν,
να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της
ζημίας καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς
προσώπου σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
να προωθεί άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον Ασφαλιστή κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά
στην επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αυτό προέρχεται
να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σήμαινε αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή
διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου ή ομολογία ευθύνης προς τρίτους χωρίς την γραπτή συναίνεση της
Εταιρίας
Μετά από την επέλευση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης σε οποιαδήποτε από τα με το παρόν συμβόλαιο
ασφαλισμένα
αντικείμενα, ο Ασφαλιστής μπορεί, εφόσον επέλθει το ασφάλισμα :
1)
Να εισέλθει στο κτίριο στο οποίο συνέβηκε η ζημία ή βλάβη και να πάρει ή να κρατήσει τη διακατοχή
του.
2)
Να πάρει στην κατοχή του ή να αξιώσει την παράδοση σ’ αυτόν κάθε αντικειμένου που ανήκει στην
περιουσία του ασφαλιζόμενου και που βρισκόταν μέσα στο κτίριο ή στα καταστήματά του κατά τον
χρόνο της ζημίας ή βλάβης.
3)
Να κατέχει τέτοια αντικείμενα, να τα εξετάζει, να κάνει διαλογή τους, να ταξιθετεί, να τα μεταφέρει ή να
ενεργεί διαφορετικά σ’ αυτά.
4)
Να πουλάει τα αντικείμενα ή να τα διαθέτει διαφορετικά για λογαριασμό εκείνου στον οποίο ανήκουν.
Εάν ο ασφαλιζόμενος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και αξιώσεις του
Ασφαλιστή ή εάν τον εμποδίσει ή τον παρακωλύσει οπωσδήποτε στην ενάσκηση των με το παρόν άρθρο παραπάνω
δικαιωμάτων του, αυτός απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του που απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο προς τον
ασφαλιζόμενο.
Ο Ασφαλιζόμενος σε καμία περίπτωση δε θα δικαιούται να εγκαταλείψει προς τον Ασφαλιστή οποιαδήποτε αντικείμενα,
αδιάφορα αν ο Ασφαλιστής τα πήρε ή όχι στη διακατοχή του.
Ο Ασφαλιστής έχει την ευχέρεια, αντί να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που επήλθε ή τη βλάβη, να ανορθώσει ή να
αντικαταστήσει τα αντικείμενα που βλάφτηκαν ή καταστράφηκαν ή οποιοδήποτε μέρος τους και μπορεί να το κάνει αυτό σε
συνεργασία με κάθε άλλη Εταιρία ή ασφαλιστές, δεν υποχρεώνεται όμως ο Ασφαλιστής σε εντελώς επακριβή και πλήρη
αντικατάσταση, αλλά μόνον εφόσον θα το επέτρεπαν αυτό οι περιστάσεις και κατά λογικά επαρκή τρόπο, σε καμία όμως
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περίπτωση δε θα υποχρεώνεται ο Ασφαλιστής να ξοδέψει περισσότερο για την αντικατάσταση από τη δαπάνη που θα
απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων στην κατάσταση που αυτά βρισκόταν κατά το χρόνο της
επέλευσης της ζημίας ή βλάβης ή να ξοδέψει περισσότερα από την αξία των εν λόγω αντικειμένων η οποία ασφαλίστηκε με το
παρόν Ασφαλιστήριο
Εάν ο Ασφαλιστής προτιμήσει να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει ασφαλισμένα αντικείμενα, ο ασφαλισμένος
υποχρεώνεται να παρέχει στον Ασφαλιστή με δική του δαπάνη τα σχεδιαγράμματα που αυτός του ζήτησε, τους
προϋπολογισμούς, τις διαστάσεις, τις ποσότητες και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όμως ουδεμία πράξη που ενεργήθηκε
από τον Ασφαλιστή ή προξενήθηκε από αυτόν στην πρόβλεψη τέτοιας αποκατάστασης ή αντικατάστασης μπορεί να θεωρηθεί
ότι σημαίνει επιλογή από μέρους του Ασφαλιστή να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει σύμφωνα με τα παραπάνω.
Εάν οπωσδήποτε ο Ασφαλιστής βρισκόταν σε αδυναμία να ανορθώσει ή να επιδιορθώσει τα με το παρόν ασφαλισμένα
αντικείμενα από συνέπεια κανονισμών δημοτικής αρχής ή κάποιας άλλης αρχής που αφορούν στην υπογράμμιση οδών ή την
οικοδόμηση κτιρίων ή άλλους σκοπούς, ο Ασφαλιστής σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υποχρεώνεται μόνο να πληρώσει στον
Ασφαλιζόμενο το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν για την ανόρθωση ή επιδιόρθωση των ασφαλισμένων αντικειμένων, εάν
αυτά θα μπορούσαν νόμιμα να αντικατασταθούν στην προηγούμενή τους κατάσταση.
Ο ασφαλισμένος οφείλει να μην παρουσιάσει τη ζημία μεγαλύτερη της πραγματικής, από δόλο ή βαριά αμέλεια, με ενέργειες
δικές του ή οποιουδήποτε τρίτου, σε εκτέλεση εντολής του ή όχι. Αν για κάποια από τις παρεχόμενες καλύψεις έχει
σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν στον Ασφαλιστή και όλα τα σχετικά έγγραφα.
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