
 

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

 

Ενημερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικών Προγραμμάτων Κλάδου Αεροςκαφών 
 

1. Πρόγραμμα Αςτικήσ Ευθφνησ και Ιδίων Ζημιών (TPL & HULL) Αεροςκαφών & Πτητικών Μζςων 
 
Οι καλφψεισ υπόκειντο ςε διεκνισ ριτρεσ των Άγγλων Αςφαλιςτϊν του Λονδίνου (Lloyds’ Aviation Association) κακϊσ και των 
διεκνϊν νομοκεςιϊν κανόνων και ςυμβάςεων όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί ωσ ςιμερα. 
 
Αςφάλιςη ςώματοσ αεροςκάφουσ (HULL) 
 
Η αςφάλιςθ αυτι μπορεί να αιτείται από το διαχειριςτι ι τον ιδιοκτιτθ του αεροςκάφουσ ι ακόμθ και από όποιον το ζχει ςτθ 
φφλαξθ ι τον ζλεγχο του. Η Εταιρία αναλαμβάνει να αποηθμιϊςει τον αςφαλιηόμενο για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά του 
αεροςκάφουσ που προκφπτει από αιτία που αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και που είναι πάντα υποκείμενθ ςτισ 
εξαιρζςεισ του ςυμβολαίου, κατά τθ διάρκεια που το αεροςκάφοσ ευρίςκεται εν πτιςθ ι τροχιοδρομεί ι είναι ςτο ζδαφοσ ι είναι 
αποκθκευμζνο. 
 
υνικωσ θ αςφάλιςθ αυτι υπόκειται ςε δφο αφαιρετζεσ απαλλαγζσ (ποςά ι ποςοςτιαίεσ):  

 θ πρϊτθ αφορά κινδφνουσ κατά τθν πτιςθ ι τροχιοδρόμθςθ και, 
 θ δεφτερθ (ςυνικωσ μικρότερθ) κινδφνουσ κατά τθν παραμονι του ςκάφουσ ςτο ζδαφοσ ι κατά τθν αποκικευςθ ςε 

υπόςτεγο. Οι απαλλαγζσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτθ μερικι και όχι ςτθν ολικι απϊλεια. 
 

Ο όροσ "ςϊμα αεροςκάφουσ"  ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ τον εξοπλιςμό του, τα όργανα και/ ι ειδικά εξαρτιματα τα οποία 
ευρίςκονται μόνιμα ςτο αεροςκάφοσ. 
 
Απο το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο εξαιροφνται (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά): 

 Κίνδυνοι πολζμου,  απεργίεσ, ταραχζσ και πολιτικζσ αναταραχζσ (αυτοί οι κίνδυνοι μποροφν να αςφαλιςτοφν 
από ιδιαίτερο ςυμβόλαιο). 

 Φυςιολογικι φκορά, μθχανικζσ βλάβεσ. 
 Ραδιενεργόσ μόλυνςθ. 

 
 
Νομική ευθφνη ζναντι επιβατών και αποςκευών τουσ ή ζναντι φορτίου, καθώσ και νομική ευθφνη προσ τρίτουσ. 
 
Η κάλυψθ αυτι παρζχεται για τον αερομεταφορζα ιδιοκτιτθ: 
 

 Ζναντι όποιων ποςϊν τυχόν βρεκεί υπεφκυνοσ να καταβάλει ςχετικά με ςωματικι βλάβθ από ατφχθμα ι κάνατο ι 
προςωπικά αντικείμενα οποιουδιποτε επιβάτθ. Ωσ επιβάτθσ ορίηεται οποιοςδιποτε ζχει ειςιτιριο αερομεταφοράσ ςε 
ιςχφ. Η ευκφνθ αρχίηει με το check in και τελειϊνει με το check out, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και τθν οδικι μεταφορά 
του επιβάτθ από και προσ το αεροδρόμιο, εάν θ μεταφορά λαμβάνει χϊρα με μζςο μεταφοράσ του αερομεταφορζα. Ο 
Αςφαλιςτισ αποηθμιϊνει τον αςφαλιηόμενο για όποιο ποςό ο αςφαλιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ να καταβάλει, είτε 
ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ νόμουσ είτε ςφμφωνα με τισ τοπικζσ νομοκεςίεσ, ανάλογα με ότι ιςχφει ςτθν κάκε περίπτωςθ. 
τθν αςφάλιςθ αυτι υπάρχουν όρια ευκφνθσ ανά αεροςκάφοσ, επιβάτθ, ατφχθμα, κακϊσ και όριο μζγιςτθσ αςτικισ 
ευκφνθσ. Τπάρχει επίςθσ όριο για κάκε αποςκευι 
 

 Για οποιοδιποτε ποςό βρεκεί νομικά υπεφκυνοσ να καταβάλει αναφορικά είτε με ςωματικι βλάβθ από ατφχθμα ι 
κάνατο είτε με ηθμιά περιουςίασ τρίτων από ατφχθμα ι ηθμιά περιουςίασ του δθμοςίου που προζρχεται από το 
αεροςκάφοσ ι αντικείμενα που πζφτουν από αυτό.  
 

 Για τθν ευκφνθ του προσ άλλο αεροςκάφοσ και τουσ επιβάτεσ του, όταν το αεροςκάφοσ βρίςκεται εν πτιςθ, κακϊσ και για 
τθν πρόκλθςθ ηθμίασ ι ςωματικισ βλάβθσ / κανάτου, όταν ευρίςκεται ςτο ζδαφοσ. 
 

 Για   τα   μεταφερόμενα   από   το   αεροςκάφοσ   εμπορεφματα.   Η   αποηθμίωςθ απωλεςκζντοσ εμπορεφματοσ 
περιορίηεται από διεκνείσ ςυμβάςεισ και υπολογίηεται ανά κιλό εμπορεφματοσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ αυτοφ. Εάν ο 
αποςτολζασ / 
αποδζκτθσ του εμπορεφματοσ το επικυμεί, μπορεί να αςφαλίςει το εμπόρευμα με μια δθλωκείςα αξία (ςυνικωσ βάςει 
τιμολογίων) καταβάλλοντασ επαςφάλιςτρο πριν από τθ μεταφορά, το οποίο αναγράφεται ςτθ φορτωτικι.  ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ ο δικαιοφχοσ δικαιοφται ολόκλθρο το αςφάλιςμα, εφόςον προκφψει απϊλεια, ι μζροσ αυτοφ, εφόςον 
προκλθκεί μερικι βλάβθ. 

 
Η αςφάλιςθ αυτι εξαιρεί τουσ κυβερνιτεσ και το πλιρωμα, κακϊσ και το προςωπικό του αερομεταφορζα για το οποίο δεν ζχει 
εκδοκεί ειςιτιριο. Εξαιροφνται επίςθσ οι αςτικζσ ευκφνεσ προσ τουσ υπαλλιλουσ του αερομεταφορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
εργολάβων και υπεργολάβων. 
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Επιπρόςθετα και προαιρετικά ζναντι αςφαλίςτρου και ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία μπορεί να αςφαλιςκεί και, 
 
Αςφάλιςθ ακζτθςθσ εγγφθςθσ (προχπόκεςθσ) 
Η αςφάλιςθ γίνεται ςφμφωνα με οριςμζνεσ προχποκζςεισ τισ οποίεσ πρζπει να τθρεί ο αςφαλιςμζνοσ (π.χ, αξιοπλοΐα, όρια πτιςθσ 
κ.ά.).  
 
Αςφάλεια απϊλειασ χριςθσ. 
Η κάλυψθ αυτι παρζχεται για  τθν απϊλεια χριςθσ του αεροςκάφουσ ςυνεπεία ηθμίασ αυτοφ και ιςχφει μόνο ςτθ μερικι ηθμία 
αυτοφ, αφοφ ςτθν ολικι απϊλεια ο αςφαλιηόμενοσ αποηθμιϊνεται με το αςφάλιςμα και μπορεί να αγοράςει/ ενοικιάςει άλλο 
αεροςκάφοσ, για να αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ του. 
Η αποηθμίωςθ υπολογίηεται βάςει ενόσ ςυμφωνθκζντοσ ποςοφ ανά θμζρα ι εβδομάδα και υπόκειται ςε μια απαλλαγι θ οποία 
είναι χρονικι (π.χ. ο αςφαλιςτισ καταβάλλει USD 10.000 τθν θμζρα μετά από τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ και για διάςτθμα τριϊν 
μθνϊν). Με αυτιν τθν αςφάλιςθ ο ιδιοκτιτθσ μπορεί να ενοικιάςει ζνα άλλο αεροςκάφοσ για όςο διάςτθμα το αςφαλιςκζν 
αεροςκάφοσ είναι υπό επιςκευι. 
 
 
 
Νομικι ευκφνθ αεροδρομίων 
Αυτι θ αςφάλιςθ αςφαλίηει τον ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι αεροδρομίου, που μπορεί να είναι το Κράτοσ, ζνασ Διμοσ ι μια ιδιωτικι 
επιχείρθςθ, ζναντι όποιων ποςϊν βρεκεί νομικά υπεφκυνοσ να καταβάλει για τθν ευκφνθ του θ οποία απορρζει από τθ λειτουργία 
του αεροδρομίου. 
 
Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι: 
α)  ωματικι   βλάβθ, κάνατοσ ι   ηθμιά ςε  περιουςία  εντόσ  ι  γφρω  από τισ εγκαταςτάςεισ του αεροδρομίου που απορρζει από 
τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τον αςφαλιςμζνο ι τουσ υπαλλιλουσ του κατά τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ του 
αςφαλιηομζνου. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν και εςφαλμζνεσ αςφρματεσ εντολζσ κατά τθν 
απογείωςθ/προςγείωςθ των αεροςκαφϊν. 
 
β) Απϊλεια ι ηθμία ςε αεροςκάφοσ ι ςε εξοπλιςμό αυτοφ (αν δεν είναι ιδιοκτθςία του αςφαλιηομζνου), ενϊ το αεροςκάφοσ 
ευρίςκεται ςτο ζδαφοσ υπό τθν επίβλεψθ ι κάτω από τον ζλεγχο του αςφαλιηομζνου. 
γ) ωματικι βλάβθ, κάνατοσ ι ηθμιά ςε περιουςία που προζρχεται από τθν κτιςθ, τθ χριςθ, τθν κατανάλωςθ, κακϊσ και το 
χειριςμό προϊόντων ι αγακϊν που παρζχονται ι διανζμονται από τον αςφαλιηόμενο. 
 
Αςτικι Ευκφνθ προϊόντοσ (αεροςκάφουσ) 
Αυτι θ αςφάλιςθ καλφπτει τον καταςκευαςτι αεροςκαφϊν ζναντι κινδφνων που προκφπτουν από λάκοσ ςχεδιαςμοφ του 
αεροςκάφουσ ι μζρουσ αυτοφ, κακϊσ επίςθσ και ζναντι λανκαςμζνων επιςκευϊν ι ελαττωματικϊν ανταλλακτικϊν. Καλφπτει τα 
ποςά που κα απολζςει ι που κα βρεκεί υπεφκυνοσ να καταβάλει ο καταςκευαςτισ. Η απϊλεια μπορεί να αναφζρεται ςε κάνατο ι 
ςωματικι απϊλεια επιβατϊν, ςε ηθμιά πάνω ςε περιουςία, ςε ςωματικζσ βλάβεσ/κάνατο τρίτων ι και ςε απϊλεια χριςθσ. Επειδι θ 
ευκφνθ αυτι είναι μεγάλθ, τα ςυμβόλαια ςυνικωσ ζχουν υψθλά όρια κάλυψθσ. 
 
Αςφάλεια  Απϊλειασ  Πτυχίου   και  Προςωπικοφ  Ατυχιματοσ  για  πλθρϊματα α/φ. 
φμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ το ιπτάμενο προςωπικό πρζπει να υφίςταται περιοδικοφσ ιατρικοφσ ελζγχουσ. Σο ιπτάμενο 
προςωπικό μπορεί να απολζςει προςωρινά  ι   οριςτικά  τθν   άδεια   πτθτικισ  ικανότθτασ  λόγω   ατυχιματοσ  ι αςκζνειασ.  Ζναντι  
του   κινδφνου   αυτοφ   το   ιπτάμενο   προςωπικό   μπορεί  να αςφαλιςτεί. 
 Ωσ αποηθμίωςθ καταβάλλεται είτε το αςφαλιςμζνο ποςό, αν πρόκειται για οριςτικι απϊλεια πτυχίου (ανίκανοι προσ πτιςθ), είτε 
ζνα οριςμζνο ποςό τθν εβδομάδα και για όςο χρόνο είναι ανίκανοι προσ πτιςθ. Η αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςυνικωσ φςτερα από 
μια χρονικι απαλλαγι και για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα (π.χ. μετά τουσ ζξι μινεσ και για διάςτθμα δφο ετϊν). Εάν το ανϊτατο 
χρονικό διάςτθμα τθσ προςωρινισ απϊλειασ πτυχίου παρζλκει, τότε ο δικαιοφχοσ κρίνεται οριςτικά ανίκανοσ προσ πτιςθ και 
ειςπράττει ολόκλθρο το αςφαλιςτικό ποςό, που ζρχεται ζτςι να προςτεκεί ςτο καταβεβλθμζνο ποςό τθσ προςωρινισ απϊλειασ 
πτυχίου. 
 
Προαιρετικά με τθν ςφναψθ ομαδικοφ αςφαλιςτθρίου μπορεί να αςφαλιςτεί το Ιπτάμενο Προςωπικό (Crew) κατόπιν ςυμφωνίασ με 
τθν Εταιρία και κακοριςμοφ αςφαλίςτρου. 
  
Κίνδυνοι πολζμου 
Οι κίνδυνοι αυτοί αςφαλίηονται είτε με ιδιαίτερο ςυμβόλαιο είτε ςε ςυνδυαςμό με τα ςυμβόλαια ωμάτων Αεροςκαφϊν και 
Αςτικισ Ευκφνθσ, ε αυτά υπάρχει πάντα μια ειδικι ριτρα «Αναγγελίασ Ακφρωςθσ», θ οποία δίνει το δικαίωμα ςτον Αςφαλιςτι να 
ακυρϊςει τθν κάλυψθ ι να αναπροςαρμόςει τα αςφάλιςτρα ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ  
 
Διευκρινίηεται ότι οι ανωτζρω καλφψεισ είναι ενδεικτικζσ και όχι περιοριςτικζσ ωςτόςο διζπονται μεταξφ άλλων από τισ διεκνζσ 
ριτρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Αςφάλιςθ Αεροςκαφϊν και Πτθτικϊν Μζςων 


