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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ  Ή  ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  

 

1) Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

 

2) Διεύθυνση Κινδύνου 

 320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΑΒ Α.Ε &     

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

3) Έδρα Ασφαλισμένου  

Μεσογείων 2 – 4, 115 27 Αθήνα 

 

4) Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 

094052358 – ΔΟΥ Φ.Α.Β.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ 

 

5) Ασφαλισμένος 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.” (ΕΑΒ) καθώς και όλες οι 

συνεργαζόμενες και/ή θυγατρικές της εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πιθανών εργολάβων και/ή υπεργολάβων αυτών, υπό την ιδιότητά τους 

αποκλειστικά σε σχέση με την ασφαλισμένη Επαγγελματική Δραστηριότητα, 

έκαστου για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλος, αλλά μόνο ενώ 

αυτοί ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. 

 

6) Ασφαλιστική Εταιρία 

Η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχεται από την: __________________________ 

εφεξής καλούμενη «Εταιρία» 

 

7) Περίοδος Ασφάλισης 

Aπό την ανάθεση και για τρία (3) έτη  

 

8) Επαγγελματική Δραστηριότητα 

Η επαγγελματική δραστηριότητα του Ασφαλισμένου συνίσταται από τα κάτωθι: 

A) την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εκσυγχρονισμένης βιομηχανίας 

αεροπορικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και 

λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, στον 

τομέα της συντήρησης, επισκευής και κατασκευής   αεροσκαφών και γενικά 

αεροδιαστημικού υλικού 

B) την σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών συστημάτων και πληροφορικής (τηλεπικοινωνίες - πληροφορική 

- συστήματα ελέγχου πυρός-αναμεταδότες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων κ.λ.π.), σε κάθε είδους κινητήρες (στρατιωτικούς και 

πολιτικούς), στα δομικά και λοιπά συστήματα αεροσκαφών καθώς και στα 

παρελκόμενα αυτών, σε συστήματα ήπιων μορφών ενέργειας και σε συστήματα 

κάθε τύπου (εγκαταστημένα σε ιπτάμενα μέσα, εδάφους, πλοίων και κάθε 
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τύπου χερσαίων οχημάτων), στις δορυφορικές επικοινωνίες και συστήματα και 

στα σύνθετα υλικά. 

Γ) την παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα, 

αέρος, διαστήματος και επιφανείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και άλλους 

εγχώριους και διεθνείς πελάτες  τόσο στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας 

όσο και στον πολιτικό τομέα όπως : 

      α)  Σχεδίαση και εφαρμογή Συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης  

συστημάτων  

β) Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης 

αεροπορικών στόλων.  

γ)  Ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή, τελική σύνθεση / ολοκλήρωση και δια 

βίου υποστήριξη ιδίων προϊόντων και συστημάτων.  

δ) Σχεδίαση και παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων δορυφορικών εφαρμογών 

και πληροφορικής.  

ε)  Διεξαγωγή Έρευνας για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και 

συστημάτων σε αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες του 

Ασφαλισμένου.    

στ) Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης στα  

αντικείμενα  δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.  

ζ)  Αγορά, πώληση και μίσθωση αγαθών και υπηρεσιών συναφών με τα 

αντικείμενα δραστηριότητας του Ασφαλισμένου. 

η)    Διακρίβωση και πιστοποίηση συσκευών και συστημάτων. 

 

9) Αντικείμενο Ασφάλισης 

(α) Hangar Keepers Liability - Συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη των 

δοκιμαστικών πτήσεων (test flights) 

(β) Aviation Premises Liability 

(γ) Products Liability (aviation & non aviation) 

Η ευθύνη καλύπτει κάθε σωματική βλάβη ή και υλική ζημία τρίτων που θα 

προκύψει στο πλαίσιο της όλης γενικά δραστηριότητος του Ασφαλισμένου όπως 

ανωτέρω (παρ. 8) αναφέρεται, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς την φύση 

και το είδος των δραστηριοτήτων  του. 

 
10) Βάση της Ασφάλισης 

Claims occured basis. 

 

 

11) Όρια Ασφαλισμένων Κινδύνων  

- €  50.000.000 ανά γεγονός για τα υπό παρ. 9α & 9β αντικείμενα ασφάλισης και  

- € 50.000.000 ανά γεγονός και ανώτατο ασφαλιστικό ποσό στην ετήσια διάρκεια 

ασφάλισης για το υπό 9γ αντικείμενο ασφάλισης σχετικά με το Aviation Product 

Liability (annual aggregate in respect of products liability) και € - 25.000.000 

σχετικά με το Non Aviation Product Liability (annual aggregate in respect of 

products liability). 

12) Γεωγραφικά όρια 

       Παγκοσμίως (world wide) 

 

13) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία 

Ελληνικό και Αρμόδια τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών 
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14) Απαλλαγές  

€ 250.000,00 για κάθε υλική ζημία ανά ζημιογόνο γεγονός – Αναμένονται 

προτάσεις από τους ενδιαφερομένους. 

 

15) Ασφάλιστρα 

Για την κάλυψη των αντικειμένων ασφάλισης 9(α), 9(β), 9(γ) του παραρτήματος Ι  

και μόνο για την ασφάλιση αεροπορικού κινδύνου, τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα 

ανέρχονται σε: ΕΥΡΩ _______________ (ολογράφως). 

 

Για την κάλυψη των αντικειμένων ασφάλισης 9(γ) του παραρτήματος Ι  και μόνο 

για την ασφάλιση μη αεροπορικού κινδύνου, τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα 

ανέρχονται σε: ΕΥΡΩ _______________ (ολογράφως). 

 

Τα ως άνω ασφάλιστρα θα καταβληθούν από τον Ασφαλισμένο τμηματικά. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν 

αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. 

 

1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή 

τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή 

δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε 

μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή παράταση, με την έκδοση σχετικής 

Πρόσθετης Πράξης) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο 

διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο μαζί με το Ασφαλιστήριο. 

 

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ 

Η παροχή που καταβάλλει η Εταιρία, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, είτε αυτή 

συνίσταται σε χρήμα είτε σε άλλη παροχή σε είδος κατά τους όρους του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου. 

 

1.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Το περιστατικό από την επέλευση του οποίου προκύπτει η υποχρέωση της Εταιρίας για 

καταβολή ασφαλίσματος. 

 

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Κάθε περιστατικό, το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, κατά την έννοια 

του προηγούμενου ορισμού. 

 

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο με το ασφαλισμένο αντικείμενο 

και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να 

εισπράξει, για λογαριασμό του ο Ασφαλισμένος. 
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1.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) 

Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος που περιγράφεται στον Πίνακα 

Ασφάλισης του Ασφαλιστήριου. 

 

1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το χρηματικό ποσό, μέχρι το οποίο (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το παρόν 

Ασφαλιστήριο, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά 

περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος. 

 

1.8 ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Το ποσόν που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν καταβάλλεται από την Εταιρία, 

όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και το οποίο βαρύνει τον ίδιο τον 

Ασφαλισμένο, αφαιρείται δε από το καταβλητέο κατά περίπτωση ασφάλισμα. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για ζημιά, που προκλήθηκε 

άμεσα από κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα: 

 

2.1 ΠΟΛΕΜΟ 

Πόλεμο, (είτε ο πόλεμος έχει κηρυχθεί είτε όχι), εισβολή, εχθροπραξίες ή πολεμικές 

επιχειρήσεις, εμφύλιο πόλεμο, στάση, εμφύλια αναταραχή με σκοπό την πρόκληση 

της λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτική εξέγερση, εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση, 

κατάληψη της αρχής με στρατιωτική επέμβαση ή με την βία, ανταρσία, στρατιωτική ή 

λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική 

εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας 

ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα, που έχουν σαν συνέπεια την 

κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. 

 

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 

α) Από στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατία ή τρομοκρατικές 

ενέργειες, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον 

αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, 

στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα 

αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού 

νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. 

β) Από οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή 

γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου (α). 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τρομοκρατικές ενέργειες ή τρομοκρατία  σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή 

οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας 

για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς 

σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου 

προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι 

ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, 

οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας 

τάξης. 
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Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται 

ότι λόγω της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν 

ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία  δεν καλύπτεται,  το φέρει 

η ίδια (Εταιρία).  

 

2.3 ΠΥΡΗΝΙΚΑ 
Πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε 

πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού 

καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και 

κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. 

 

2.4 ΔΟΛΟ 

Δόλο ή σκόπιμη ενέργεια/παράλειψη του Ασφαλισμένου ή των νομίμων 

αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του. 

 

 

2.5 ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Παύση των εργασιών/λειτουργίας του Ασφαλισμένου, ολική ή μερική. 

 

2.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Απώλεια ή ζημία που επήλθε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου, έστω και αν ή απώλεια ή ζημία ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια 

ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

 

Η επίκληση και απόδειξη συνδρομής οποιασδήποτε εξαίρεσης από το παρόν 

ασφαλιστήριο βαρύνει την Εταιρία. 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

3.1 ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

1) Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση τα στοιχεία και / ή τις 

έγγραφες απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία ο Συμβαλλόμενος ή/και 

Ασφαλισμένος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγγραφη απάντηση, που αφορά 

συμπληρωματική πληροφορία που του έχει ζητηθεί, τα οποία και αναγράφονται 

στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος και αποτελούν τη βάση και το αναπόσπαστο 

μέρος του ασφαλιστηρίου.  

2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του 

Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας 

στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του 

κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 

τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση 

αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 

3) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, 

εάν μέσα σε  είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό 

αναφέρεται στο έγγραφο της καταγγελίας. 

4) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις 

περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. (3.1 2) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο 

είκοσι (20) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Συμβαλλόμενο ή/και 
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Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πρότασης 

τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (3.1 3).  

5) Η Εταιρία υποκαθίσταται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 14 του νόμου 

2496/97 μέχρι το ποσό του καταβληθέντος ασφαλίσματος, ο δε Συμβαλλόμενος 

ή/και Ασφαλισμένος οφείλει με έξοδα της Εταιρίας να εκτελέσει κάθε τι το 

αναγκαίο ή ο,τιδήποτε η Εταιρία θα ζητούσε με σκοπό την άσκηση αγωγής, 

μήνυσης ή άλλης νόμιμης ενέργειας. 

 

3.2 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει, την ημερομηνία που αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο.  

 

2) Η ασφάλιση λήγει το αργότερο κατά το τέλος της διάρκειας ασφάλισης που 

αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.   

3) Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, 

που εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρία. 

4) Αν ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος γνώριζε κατά τη σύναψη της σύμβασης 

ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή.  

 

3.3  ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1) Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο Συμβαλλόμενος ή/και 

Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε μεταβολή στα συστήματα – μέτρα 

ασφαλείας του, που επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό, που εάν 

η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει 

με τους ίδιους όρους. 

2) Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου 

δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Οι 

διατάξεις των παρ. (3.1 2), (3.1 3) και (3.1 4) του παρόντος Ασφαλιστηρίου 

εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης. 

 

3.4  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε 

πτώχευση του Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου ή εάν αυτός τέθηκε με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Συμβαλλόμενος ή/και 

Ασφαλισμένος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η Εταιρία 

κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του 

συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων ή εάν ανακλήθηκε η άδειά της ή εάν 

διακόπηκε η λειτουργία της.  

2) Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που όταν ασκείται από την Εταιρία, τα 

αποτελέσματά της επέρχονται την 11η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον 

Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα 

ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο 

Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το 

Ασφαλιστήριο, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη. 

3) Η παρούσα ασφάλιση δύναται να ακυρωθεί από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη για οποιονδήποτε, σύμφωνα με το νόμο, σπουδαίο λόγο 

κατόπιν γραπτής ειδοποίησης τέτοιας ακύρωσης είκοσι  (20) ημέρες νωρίτερα στην 

τελευταία γνωστή διεύθυνση του Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου.  
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Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα παρακρατήσει τα μέχρι την ακύρωση 

ασφάλιστρα με βάση την συνήθη κλίμακα βραχείας διάρκειας. 

 

Σε περίπτωση καταβολής ασφαλίσματος, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να 

ισχύει μόνο για το αντίστοιχο (ανάλογα μειωμένο) ασφαλιστικό ποσό που 

απομένει. 

 

3.5  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 

1) Εάν η ασφαλισμένη περιουσία έχει ασφαλισθεί κατά του ίδιου κινδύνου σε 

περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Συμβαλλόμενος 

ή/και Ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση σε κάθε 

ασφαλιστική εταιρία την ασφάλιση και το ασφαλιστικό ποσόν.  

2) Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής 

ζημίας. 

3) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και 

επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού 

μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, 

ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, 

εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). 

4) Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης, την οποία οφείλει ο Συμβαλλόμενος ή/και 

Ασφαλισμένος να δηλώσει εγγράφως με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια στην Εταιρία, 

αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Την ίδια δήλωση οφείλει να υποβάλει ο 

Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος όταν η άλλη ασφαλιστική σύμβαση συναφθεί 

με την σύναψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οπότε η Εταιρία θα εκδώσει σχετική 

πρόσθετη πράξη. 

5) Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο 

σύναψης της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης το τυχόν καταβλητέο με το παρόν 

Ασφαλιστήριο ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από 

προηγούμενη ασφάλιση, η δε Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την 

παρούσα ασφαλιστική σύμβαση και να παρακρατήσει τα μέχρι την καταγγελία 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Εάν η παράλειψη των παραπάνω δηλώσεων γίνει από 

δόλο εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2496/97.  

6) Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, 

με ή χωρίς κοινό συντονιστή ασφαλιστή, η Εταιρία ευθύνεται κατά αναλογία του 

ασφαλισμένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλισης). 

 

3.6  ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Σε περίπτωση διαδοχής του Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου στην 

ασφαλιστική σχέση, η Εταιρία και ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος 

δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική  σύμβαση το αργότερο μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της 

Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε 

που περιήλθε στον  Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο. 

Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο 

της παραπάνω 10ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα 

είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους,  

εάν γνώριζε το περιστατικό. Η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα μη 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος 

επέλθει εντός δέκα (10) ημερών από το περιστατικό. 
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3.7  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

Ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος υποχρεούται : 

1) Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε περιστατικού το οποίο πιθανόν να 

οδηγήσει σε απαίτηση καταβολής ασφαλίσματος σύμφωνα με το παρόν 

ασφαλιστήριο, ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει 

την Εταιρία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

του γεγονότος ή της αιτίας αυτού, αναφέροντας τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 

συνέβη τούτο και να καταγγείλει αμέσως το συμβάν στις Αστυνομικές Αρχές 

ζητώντας την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου. 

2) Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή ή μείωση της ζημίας. Τα έξοδα 

που προκύπτουν, εφ’ όσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την 

Εταιρία. Αν το ασφάλισμα καλύπτει μέρος μόνο της ζημίας, η Εταιρία υποχρεούται 

να αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά μετά από τις οδηγίες της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν έχει σε ουδεμία  

περίπτωση την υποχρέωση να πληρώσει κάτι περισσότερο από το ασφαλιστικό 

ποσό. 

3) Η υπαίτια παράβαση από τον Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο των 

υποχρεώσεων των διατάξεων των παρ. (3.7, 1) και (3.7, 2) παρέχει το δικαίωμα 

στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της 

4) Να παρέχει στην Εταιρία κάθε σχετικό στοιχείο, δικαιολογητικό και αποδεικτικό, 

ακόμη δε να εκτελεί και διενεργεί κάθε πράξη ή ενέργεια, την οποία εύλογα θα 

απαιτούσε η Εταιρία και θα μπορούσε να συνδράμει στην ανακάλυψη του υπαιτίου. 

Η Εταιρία απαλλάσσεται επίσης στο μέτρο που από υπαιτιότητα του 

Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου ματαιωθούν τα δικαιώματα της αναγωγής 

της κατά τρίτου. 

 

3.8 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 

1) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και 

για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την 

αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το 

δικαίωμα με τους πραγματογνώμονες, που αυτή θα ορίσει, να ζητήσει από τον 

Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο κάθε αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι 

απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς, 

με την επιφύλαξη εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Η υπαίτια 

παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από τον Συμβαλλόμενο ή/και 

Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 

ζημιάς της. 

        Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρία υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό,   

μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ), εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για τις ζημιές 

που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει οποιαδήποτε   

υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής και για 

οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ.). Αν το ασφάλισμα 

καλύπτει μέρος μόνο της ζημίας, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει ανάλογο 

μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από 

δικές της οδηγίες. 

2) Το ποσό του ασφαλίσματος που θα καταβάλλει η Εταιρία για κάθε ζημιά που 

καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο, περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το 
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ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, ενώ το συνολικό ποσό που μπορεί 

να καταβάλλει η Εταιρία αθροιστικά για όλες τις ζημιές που ενδέχεται να συμβούν 

μέσα στη διάρκεια της  3μηνης περιόδου ασφάλισης, δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου ως «Ανώτατο Ασφαλιστικό Ποσό». 

3) Κάθε δικαστικό έξοδο ή αμοιβή δικηγόρου στην οποία θα υποβληθεί η Εταιρία, 

λόγω κατάσχεσης εις μέρους τρίτων επί του ασφαλίσματος αυτού σε τρίτους ή από 

οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο, 

αφαιρείται από το ασφάλισμα αυτό και επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον 

Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένο. 

4) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των νομίμων εκπροσώπων του ο Συμβαλλόμενου 

ή/και Ασφαλισμένου για δόλο ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη, θέμα 

ασφαλίσματος δεν γεννιέται, πριν απαλλαγούν αμετάκλητα από την κατηγορία ή 

τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας. Αλλά και σε περίπτωση που δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον τους, 

δικαίωμα ασφαλίσματος (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις 

οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, 

μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών, από την ημέρα που η 

δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο 

Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην 

Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κλπ.). 

5) Συνέπεια της καταβολής ασφαλίσματος είναι να μειώνεται το ασφαλιστικό ποσό 

από την ημερομηνία της ζημιάς κατά το ποσό του καταβληθέντος ασφαλίσματος, 

εκτός αν το συνολικό ασφαλιστικό ποσό αποκατασταθεί με Πρόσθετη Πράξη. 

 

3.9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1) Εάν ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος έχει αξίωση για αποκατάσταση της 

ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του 

ασφαλίσματος που αυτή κατέβαλε. 

2) Ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώματά 

του κατά παντός τρίτου τα οποία περιέρχονται στην Εταιρία. Παραβίαση της 

υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, για αποκατάσταση κάθε ζημιάς 

της Εταιρίας. 

3) Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του 

Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την 

παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν 

από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. 

 

 

3.10  ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.  

 

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν ασφαλιστήριο με τους 

συνημμένους όρους του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί ασφαλιστικής 

σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

3.11  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από 

πέντε (5) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος, καθώς και όλες οι συνεργαζόμενες και/ή 

θυγατρικές του εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών εργολάβων και/ή 

υπεργολάβων αυτών, με την ιδιότητά τους αποκλειστικά σε σχέση με την ασφαλισμένη 

επαγγελματική δραστηριότητα, κάθε ενός για τα αντίστοιχα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, καθώς και οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό 

στέλεχος, υπάλληλος, αλλά μόνο ενώ αυτοί ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα στο 

πλαίσιο των καθηκόντων τους, έχει συμφωνήσει να πληρώσει στην Εταιρία, το 

ασφάλιστρο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος  ασφαλιστηρίου. 

 

Η Εταιρία συμφωνεί, στο μέγεθος και στον τρόπο που προβλέπεται, να πληρώσει για 

λογαριασμό του Ασφαλισμένου, όλα τα ποσά που ο Ασφαλισμένος θα καταστεί 

υποχρεωμένος από τον Νόμο να πληρώσει ή μετά από τελεσίδικη απόφαση 

Δικαστηρίου θα καταδικασθεί να πληρώσει, αλλά με τον περιορισμό ότι τα ποσά δεν 

θα υπερβαίνουν εκείνα που καθορίζονται στο Προσάρτημα, προς οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή πρόσωπα, ως ζημίες: 

 

α) Για Σωματικές Βλάβες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, σε οποιαδήποτε στιγμή 

συμβεί λόγω των Σωματικών  Βλαβών (καλουμένων στη συνέχεια ως «Σωματικές 

Βλάβες») 

ή  

β) Για ζημία ή απώλεια στην περιουσία τρίτων (καλούμενης στη συνέχεια ως «Ζημία 

Περιουσίας») 

 

 που συνέβησαν κατά την διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο 

και πηγάζουν από τους κινδύνους που αναφέρονται στα ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3 

κατωτέρω. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

Σωματικές βλάβες ή Ζημίες Περιουσίας : 

 

(α) Εντός ή γύρω από τα οικήματα / κτίρια που καθορίζονται στο Ασφαλιστήριο, ως 

απευθείας αποτέλεσμα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ασφαλισμένο. 

 

(β) Οπουδήποτε αλλού, κατά την διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας ή κατά την 

εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων που εκτελούνται από τον Ασφαλισμένο ή από 

τους υπαλλήλους του σχετικά με την εργασία ή λειτουργίες /επιχειρήσεις που 

καθορίζονται στο Ασφαλιστήριο. 

 

Ζημίες που προκλήθηκαν από λάθος ή αμέλεια του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε από 

τους υπαλλήλους του που απασχολούνται στην επιχείρηση του Ασφαλισμένου ή  
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από ατέλεια /σφάλμα στα κτίρια του Ασφαλισμένου, στους τρόπους, στις εργασίες, στα 

μηχανήματα ή στο εργοστάσιο που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση του 

Ασφαλισμένου. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

 

Απώλειες ή Ζημίες Περιουσίας σε Αεροσκάφος ή Εξοπλισμό Αεροσκάφους που δεν 

είναι ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου, δεν το έχει ενοικιάσει ή εκμισθώσει, ενόσω αυτά 

βρίσκονται στο έδαφος και υπό την φροντίδα, επίβλεψη ή έλεγχό του, κατά την 

διάρκεια που αυτά υφίστανται επισκευή, ή χειρίζονται ή συντηρούνται από τον 

Ασφαλισμένο ή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Ασφαλισμένου. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

 

Σωματικές Βλάβες ή Ζημίες Περιουσίας που πηγάζουν από την κατοχή, χρήση, 

κατανάλωση ή μεταχείριση οποιουδήποτε εμπορεύματος ή προϊόντος που έχει 

κατασκευαστεί, παρασκευαστεί, μετατραπεί, επιδιορθωθεί, επισκευασθεί, συντηρηθεί, 

πωληθεί, προμηθευτεί ή διατεθεί από τον Ασφαλισμένο ή τους υπαλλήλους του, αλλά 

μόνο σε σχέση με αυτά τα εμπορεύματα ή προϊόντα τα οποία αποτελούν μέρος ή 

χρησιμοποιούνται σε σχέση με αεροσκάφος και τότε μόνο όταν αυτά τα εμπορεύματα 

ή προϊόντα θα παύσουν να είναι στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του 

Ασφαλισμένου. 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Επιπρόσθετα από τα όρια που έχουν ορισθεί στο Συμβόλαιο , η Εταιρία θα πληρώσει 

όλα τα δικηγορικά και άλλα έξοδα που θα γίνουν με την έγκρισή της, κατά την 

υπεράσπιση οποιασδήποτε ζημίας που θα γίνει εναντίον του Ασφαλισμένου,  

Με  την προυπόθεση ότι :  

 

Σε περίπτωση που η Εταιρία απαιτήσει να αμφισβητηθεί οποιαδήποτε απαίτηση: 

 

(α) Εάν η ζημία τεκμηριωθεί επιτυχώς από τον Ασφαλισμένο, η Εταιρία θα πληρώσει 

όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις και τα έξοδα που έγιναν από τον Ασφαλισμένο σχετικά 

με την εν λόγω αντίστασή του έως το ποσό που ασφαλίζεται σύμφωνα με το  

Ασφαλιστήριο αυτό. 

 

(β) Εάν  μία πληρωμή που υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό πρέπει να γίνει για να 

τακτοποιηθεί μία ζημία, η ευθύνη της Εταιρίας να πληρώσει οποιεσδήποτε δαπάνες, 

επιβαρύνσεις και έξοδα σχετικά με αυτό, θα περιορίζεται σε τέτοιο μέρος / μερίδιο των 

εν λόγω δαπανών, επιβαρύνσεων και εξόδων, ίσο με το ασφαλιστικό ποσό που 
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υφίσταται στο παρόν  Ασφαλιστήριο προς το ποσόν που πραγματικά πληρώθηκε για 

να τακτοποιηθεί η εν λόγω ζημία. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. ΑΤΥΧΗΜΑ. Η λέξη «ατύχημα» εννοείται ότι σημαίνει ένα ατύχημα ή σειρά 

ατυχημάτων που πηγάζουν από ένα συμβάν ή γεγονός (π.χ. κακοτεχνία κλπ.). 

2. ΠΤΗΣΗ.   Ο όρος «σε πτήση» σημαίνει το χρόνο που αρχίζει με την πραγματική 

απογείωση του αεροσκάφους και συνεχίζεται μετά μέχρι που θα έχει ολοκληρώσει την 

προσεδάφισή του. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 

1. Μόλις γίνει ένα ατύχημα που ίσως δώσει αφορμή για απαίτηση σύμφωνα με το  

παρόν  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με την παραλαβή ειδοποίησης για οποιαδήποτε 

απαίτηση ή για οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες διαδικασίες από τον Ασφαλισμένο, 

θα δίδεται γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρία με πλήρεις λεπτομέρειες αμέσως μόλις 

γίνουν γνωστές στον Ασφαλισμένο ή στον αντιπρόσωπο του Ασφαλισμένου. Κάθε 

επιστολή, απαίτηση, αγωγή, κλήση ή διάβημα πρέπει να αποστέλλεται αμέσως με 

την λήψη αυτής ή αυτών από τον Ασφαλισμένο στην Εταιρία. 

 

2. Όλες οι ειδοποιήσεις όπως καθορίζονται ανωτέρω, θα δίδονται από τον 

Ασφαλισμένο στο πρόσωπο / α  ή στην εταιρία που αναφέρεται ειδικά προς τούτο 

για τον σκοπό αυτόν στο ασφαλιστήριο. 

 

3. Εάν μια απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτεται επίσης ολικά 

ή μερικά από μία άλλη ασφάλιση, η ευθύνη της Εταιρίας θα περιορίζεται στο κατ’ 

αναλογία μερίδιο της επί της εν λόγω ζημίας. 

 

 

 

4. Εάν  ο Ασφαλισμένος εγείρει μία απαίτηση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι λανθασμένη 

ή ενέχει δόλο όσον αφορά στο ποσόν  ή άλλως, το παρόν Ασφαλιστήριο θα είναι 

άκυρο και όλες  οι απαιτήσεις σύμφωνα με αυτό θα θεωρούνται πλαστές. 

 

5. Προϋπόθεση του δικαιώματος αποζημίωσης του Ασφαλισμένου αποτελούν τα 

κάτωθι:  

 

(α) Εάν ο κίνδυνος αλλάξει ουσιαστικά μετά την σύναψη του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, τότε  οι αλλαγές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα γραπτώς στην 

Εταιρία. 

 

(β) Ουδεμία ευθύνη θα γίνεται αποδεκτή και ουδεμία παραδοχή, διευθέτηση, 

προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή θα γίνεται από τον Ασφαλισμένο χωρίς την 

γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας, που θα έχει το δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να 

αναλάβει και διευθύνει στο όνομα του Ασφαλισμένου, την υπεράσπιση 

οποιασδήποτε απαίτησης ή να ενάγει στο όνομα του Ασφαλισμένου προς το 

συμφέρον της οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση ή για ζημίες ή άλλως, 

εναντίον οποιουδήποτε τρίτου μέρους, και θα έχει πλήρη ελευθερία βούλησης στην 

διεξαγωγή οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων ή διαβημάτων ή για τακτοποίηση 
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οποιασδήποτε ζημίας και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίδει όλες τις 

πληροφορίες και βοήθεια που θα του ζητήσει η Εταιρία. 

 

(γ) Ο Ασφαλισμένος πρέπει να δρα συνετά με την δέουσα προσοχή ώστε οι τρόποι, 

τοποθετήσεις, τα όργανα, τα επιθέματα, οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση του να είναι σε καλή κατάσταση, 

ανθεκτικά, στερεά και σε πλήρη τάξη και να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για 

τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται και να έχουν προβλεφθεί όλες οι εύλογες 

προφυλάξεις και τα προληπτικά μέτρα κατά ατυχημάτων.   

 

(δ) Ο Ασφαλισμένος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους Διεθνείς και 

Κυβερνητικούς Κανονισμούς και Πολιτικές Οδηγίες. 

 

6. Παρά το γεγονός ότι στο παρόν ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι από 

έναν Ασφαλισμένοι,  είτε με πρόσθετη  πράξη ή άλλως, η συνολική ευθύνη της 

Εταιρίας σχετικά με οποιονδήποτε ή για όλους τους Ασφαλισμένους δεν θα 

υπερβαίνει το όριο/α της ευθύνης που αναφέρεται στο παρόν Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο. 

 

 

7  Οι αναφερόμενες στο παρόν συμβόλαιο καλύψεις, ισχύουν για όλα τα γεγονότα 

επέλευσης καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων που θα συμβούν κατά τη 

διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, ανεξάρτητα του χρόνου που θα γνωστοποιηθούν 

στον «Ασφαλισμένο».   

 

Όρος Περιορισμού Ευθύνης (κοινό ασφαλιστήριο) 

Παρά τον συνυπολογισμό περισσότερων από έναν Ασφαλισμένο στην παρούσα 

ασφαλιστική σύμβαση, είτε με πρόσθετη πράξη, είτε αλλιώς, η συνολική ευθύνη της 

Εταιρίας αναφορικά με έναν ή όλους τους Ασφαλισμένους δεν θα υπερβαίνει τα 

συνολικά όρια ευθύνης  που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

 

Ρήτρα Εξαίρεσης Αμιάντου 

Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιεσδήποτε απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους 

άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με, ή πηγάζουσες από ή ως επακόλουθο: 

(1) της πραγματικής, ισχυρισθείσας ότι υπάρχει ή επαπειλούμενης παρουσίας 

αμιάντου σε οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε υλικό ή προϊόν που περιέχει ή 

ισχυρίζονται ότι περιέχει αμίαντο, ή 

(2) οποιασδήποτε υποχρέωσης, παράκλησης, απαίτησης, διαταγής ή κρατικής από 

το καταστατικό ή νόμιμης απαίτησης που οποιοσδήποτε Ασφαλισμένος ή άλλοι 

δοκιμάζουν για να λειτουργήσουν, να καθαρίσουν, να μετακινήσουν, να 

βάλουν, να μεταχειριστούν, να ουδετεροποιήσουν, να προστατεύσουν έναντι ή 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να απαντήσουν στην πραγματική ισχυριζόμενη 

ότι υπάρχει ή επαπειλούμενη παρουσία αμίαντου ή έναντι οποιουδήποτε υλικού 

ή προϊόντος που περιέχει, ή ισχυρίζονται ότι περιέχει, αμίαντο. 
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Αυτή η εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε απαίτηση προκλήθηκε από ή 

είναι αποτέλεσμα ατυχήματος από έκρηξη πυρκαγιάς ή σύγκρουσης ή καταγραφής σε 

πτήση επείγουσας ανάγκης που προκαλεί ανώμαλη λειτουργία στο αεροσκάφος. 

 

Κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων /όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου η Εταιρία δεν 

θα έχει υποχρέωση να ερευνήσει, υπερασπίσει ή να πληρώσει έξοδα υπεράσπισης 

σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση που εξαιρείται ολικά ή μερικά σύμφωνα με τις 

παραγράφους (1) ή (2) παραπάνω. 

 

       ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.              

 

 

Όρος Ελληνικής Δικαιοδοσίας & Αρμόδιας Αρχής 

Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Τα δικαστήρια της 

Αθήνας θα έχουν δικαιοδοσία σε οποιαδήποτε  διένεξη  προκύψει από το παρόν 

ασφαλιστήριο. 

Ρήτρα Εξαίρεσης Θορύβου και Μόλυνσης και Άλλων Κινδύνων 

 

1. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις  που προκλήθηκαν άμεσα ή 

έμμεσα, ή που προκλήθηκαν μέσω ή ως επακόλουθο των κατωτέρω: 

 

 (α) θορύβου (είτε ευδιάκριτου από το ανθρώπινο αυτί είτε όχι), δόνηση, 

κραδασμού, φράγματος ήχου και οποιωνδήποτε φαινομένων που σχετίζονται 

με αυτά, 

 

 (β) μίανσης και μόλυνσης οποιασδήποτε μορφής, (Αυτή η παράγραφος δεν 

έχει ισχύ για μίανση ή/και μόλυνση προϊόντων τα οποία πωλήθηκαν ή 

προμηθεύτηκαν από τον Ασφαλισμένο) 

 

 (γ) ηλεκτρικής και ηλεκτρομαγνητικής παρέμβασης, 

 

 (δ) παρέμβασης με χρήση ουσίας,  

 

εκτός εάν προκλήθηκαν ή είναι αποτέλεσμα ατυχήματος από έκρηξη πυρκαγιάς 

ή σύγκρουσης ή καταγραφής σε πτήση επείγουσας ανάγκης που προκαλεί  

ανώμαλη λειτουργία στο αεροσκάφος. 

 

2. Σχετικά με οποιονδήποτε όρο στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που αφορά 

οποιοδήποτε καθήκον της Εταιρίας για να ερευνήσει ή να υπερασπιστεί 

απαιτήσεις, ο όρος αυτός δεν θα  εφαρμόζεται και η Εταιρία δεν θα κληθεί να 

υπερασπίσει: 

 

(α) απαιτήσεις που εξαιρούνται από την Παράγραφο 1 ή 
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(β) απαίτηση ή απαιτήσεις που καλύπτονται  από το Ασφαλιστήριο όταν είναι 

συνδεδεμένες με άλλες απαιτήσεις που εξαιρούνται από την Παράγραφο 1 

(εφεξής θα αναφέρονται ως «Συνδεδεμένες Απαιτήσεις») 

 

3. Σχετικά με οποιεσδήποτε Συνδεδεμένες Απαιτήσεις, η Εταιρία (με την 

προϋπόθεση απόδειξης της ζημίας και μέσα στα όρια του Ασφαλιστηρίου) θα 

αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για το μέρος των παρακάτω αντικειμένων που 

μπορεί να ενταχθούν στις απαιτήσεις που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο: 

 

             (ι)  ζημίες επιδικασθείσες εναντίον του Ασφαλισμένου και  

  

             (ιι) έξοδα και δαπάνες υπεράσπισης που υπέστη ο Ασφαλισμένος. 

 

4.  Τίποτα στο παρόν δεν θα υπερισχύει οποιασδήποτε ραδιενεργού μόλυνσης ή 

άλλης ρήτρας εξαίρεσης που επισυνάπτεται ή που αποτελεί μέρος του    

        παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

 

Ρήτρα Εξαίρεσης Κινδύνων Πολέμου, Πειρατείας και Άλλων Κινδύνων 

(Αεροπορικός κίνδυνος) 

 

            Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις που προκλήθηκαν από : 

  

(α) Πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (είτε πόλεμος έχει 

κηρυχθεί είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, 

στρατιωτικό νόμο, στρατιωτική ή σφετεριστική δύναμη ή απόπειρες για 

σφετερισμό δύναμης / εξουσίας. 

                    

(β) Οποιεσδήποτε εχθρικές εκρήξεις οποιουδήποτε πολεμικού όπλου που θα 

χρησιμοποιήσουν ατομική ή πυρηνική διάσπαση και / ή τήξη ή παρόμοια 

αντίδραση ή ραδιενεργό δύναμη ή ύλη. 

  

(γ) Απεργίες,  στάσεις, πολιτικές ταραχές ή εργατικές ενοχλήσεις. 

    

(δ) Οποιαδήποτε πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων, είτε είναι πράκτορες ξένης 

Δύναμης είτε όχι, για πολιτικούς ή τρομοκρατικούς σκοπούς και είτε η απώλεια ή 

ζημία λόγω αυτών είναι τυχαία ή σκόπιμη. 

 

(ε)  Οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη ή πράξη σαμποτάζ. 

 

(ζ) Δήμευση, εθνικοποίηση, κατάσχεση, περιορισμό, κατακράτηση, σφετερισμό, 

επίταξη για τίτλο ή χρήση υπό ή κάτω από τις διαταγές οποιασδήποτε Κυβέρνησης 

(είτε πολιτικής στρατιωτικής ή εκ των πραγμάτων) ή δημόσιας ή τοπικής Αρχής. 

            

(η) Πειρατεία ή οποιαδήποτε μη νόμιμη κατάληψη ή λανθασμένη επιβολή ελέγχου 

του Αεροπλάνου ή πληρώματος σε πτήση (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 

απόπειρας για τέτοια κατάληψη ή έλεγχο)  που θα γίνει από ένα πρόσωπο ή 

πρόσωπα επιβιβασμένα στο Αεροσκάφος και που ενεργεί χωρίς την συγκατάθεση 

του Ασφαλισμένου. 
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Επιπρόσθετα, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις πηγάζουσες ενώ το 

Αεροσκάφος δεν είναι υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου λόγω οποιουδήποτε από 

τους ανωτέρω κινδύνους. Το Αεροσκάφος θα θεωρείται ότι έχει επιστραφεί στον 

έλεγχο του Ασφαλισμένου κατά την ασφαλή επιστροφή του Αεροσκάφους στον 

Ασφαλισμένο σε έναν χώρο του αεροδρομίου που δεν εξαιρείται από τα 

γεωγραφικά όρια του παρόντος Ασφαλιστηρίου, και θα είναι εντελώς κατάλληλο 

για την λειτουργία του Αεροσκάφους (μία τέτοια ασφαλής επιστροφή θα απαιτήσει 

το Αεροσκάφος να σταθμεύσει με κλειστές τις μηχανές και όχι με βία)    

 

 

 

 

Ρήτρα Περιορισμένης Κάλυψης Ημερομηνίας Αναγνώρισης 

 

Η Ρήτρα Εξαίρεσης Ημερομηνίας Αναγνώρισης δεν θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 

ποσά που ο Ασφαλισμένος θα βρεθεί νομικά υπεύθυνος να πληρώσει, και (εάν αυτό 

απαιτείται από του Ασφαλιστηρίου) θα τα πληρώνει (περιλαμβανομένων των εξόδων 

που επιδικάσθηκαν εναντίον του Ασφαλισμένου) σε σχέση  με: 

 

1) τυχαίες σωματικές βλάβες, θανατηφόρες ή άλλως, ή ζημία ή απώλεια σε περιουσία 

που προκλήθηκε από ένα αεροπορικό ατύχημα που έγινε κατά την διάρκεια της 

ασφαλιστικής  περιόδου και που πηγάζει από έναν ασφαλισμένο κίνδυνο σύμφωνα 

με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, και / ή 

2) τυχαίες σωματικές βλάβες, θανατηφόρες ή άλλως, ή ζημία ή απώλεια σε περιουσία 

που προκλήθηκε από ένα ατύχημα,  άλλο από αεροπορικό  ατύχημα, που έγινε κατά 

την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που πηγάζει από έναν κίνδυνο που 

καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 

 

Για την αποφυγή αμφιβολίας, μόνο για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής αρ. (2) 

και με   επιφύλαξη των δικαιωμάτων στην  έννοια των λέξεων σε οποιοδήποτε άλλο 

κείμενο, «σωματικές βλάβες» σημαίνει μόνο την φυσική σωματική βλάβη και εκτός 

εάν πηγάζει άμεσα από αυτήν, δεν θα συμπεριλαμβάνει νοητική ή ψυχολογική βλάβη. 

 

 ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ: 

 

1. Η κάλυψη που παρέχεται, θα είναι με την επιφύλαξη όλων των όρων, 

προβλέψεων, περιορισμών, εγγυήσεων, εξαιρέσεων και ακυρώσεων του 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (εκτός εάν ειδικά προβλέπεται στο παρόν). 

2. Δεν θα παρέχει οποιαδήποτε κάλυψη: 

 

(α) που εφαρμόζεται πέραν οποιασδήποτε ασφάλισης καθορισμένης κι 

υπογραμμισμένης και / ή σχετικά με οποιουσδήποτε κινδύνους μη αεροπορικούς , 

και / ή 

 

(β) σχετικά με προσγείωση οποιουδήποτε αεροσκάφους, και / η 
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(γ) σχετικά με απώλεια χρήσης οποιασδήποτε περιουσίας εκτός εάν αυτή πηγάζει 

από φυσική φθορά ή καταστροφή περιουσίας. 

       

3. Ο Ασφαλισμένος συμφωνεί ότι έχει υποχρέωση να αποκαλύψει γραπτώς στην 

Εταιρία κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, οποιαδήποτε ουσιαστικά 

γεγονότα σχετίζονται με την Συμφωνία Αναγνώρισης Ημερομηνίας για τις 

λειτουργίες του Ασφαλισμένου, τον εξοπλισμό του και τα προϊόντα του. 

 

Ρήτρα Εξαίρεσης Πυρηνικών Κινδύνων 

 

Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 

 

(ι) Οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή ή ζημία σε οποιαδήποτε περιουσία ή 

οποιαδήποτε απώλεια ή κάθε κόστος που είναι αποτέλεσμα ή που πηγάζει εξ αιτίας 

αυτών ή εξαιτίας οποιασδήποτε επακόλουθης ζημίας. 

 

(ιι) Οποιαδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που προκλήθηκε άμεσα ή 

έμμεσα υπό ή συντελεσθείσης υπό ή που πηγάζει από: 

 

(α)  Ραδιενεργά, τοξικά, εκρηκτικά  ή άλλες επικίνδυνες ουσίες οποιωνδήποτε  

εκρηκτικών πυρηνικών συναρμολογήσεων ή πυρηνικών εξαρτημάτων / συνθετικών 

αυτών. 

 

(β)  Ραδιενέργειες εξ ιονισμού ή μόλυνση από ραδιενέργεια ή από τοξικές, εκρηκτικές 

ή  άλλες επικίνδυνες ουσίες, που προέρχονται από οποιανδήποτε άλλη ραδιενεργό 

πηγή. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο έναντι κάθε ευθύνης καταβολής 

αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εξόδων, αμοιβών και δαπανών του 

ενάγοντος), σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας, αλλά εξαιρούμενης 

οποιασδήποτε απόφασης, καταβολής ή διακανονισμού που πραγματοποιείται 

εντός χωρών που λειτουργούν υπό τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής ή του Καναδά (ή οποιασδήποτε εντολής εκδίδεται οπουδήποτε στον 

κόσμο για την εφαρμογή τέτοιας απόφασης, καταβολής ή διακανονισμού, εν 

μέρει ή συνολικά), εκτός κι αν ο Ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την κατάργηση 

τέτοιου περιορισμού και έχει αποδεχθεί τους όρους που προσφέρει η Εταιρία 

κατά την παροχή τέτοιας κάλυψης, προσφορά και αποδοχή, η οποία πρέπει να 

καθοριστούν μέσω συγκεκριμένης ρήτρας στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Η αποζημίωση αυτή ισχύει μόνο για ευθύνη ως ορίζεται από κάθε ασφαλισμένο 

άρθρο του παρόντος ασφαλιστηρίου που προκύπτει από τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα, πάντοτε σύμφωνα με τους 

όρους, τις συνθήκες και εξαιρέσεις τέτοιου άρθρου και του ασφαλιστηρίου στο 

σύνολό του. 

 

 Για τον καθορισμό της αποζημίωσης που παρέχεται: 

 

1.1  «Σωματική βλάβη» σημαίνει το θάνατο, τη σωματική βλάβη, ασθένεια 

ή πάθηση οποιουδήποτε προσώπου 

 

1.2  «Ζημία» σημαίνει την απώλεια κατοχής ή ελέγχου ή θετικής ζημίας σε 

ενσώματη περιουσία 

 

1.3  «Ρύπανση» σημαίνει τη ρύπανση ή μόλυνση της ατμόσφαιρας ή 

οποιωνδήποτε υδάτων, γης ή άλλης ενσώματης περιουσίας 

 

1.4  «Προϊόν» σημαίνει οποιαδήποτε περιουσία η οποία δεν βρίσκεται 

πλέον υπό την εποπτεία ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου, η οποία έχει 

σχεδιαστεί, καθοριστεί, διαμορφωθεί, παρασκευαστεί, 

κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, πωληθεί, παρασχεθεί, διανεμηθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία, συντηρηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί 

από τον Ασφαλισμένο, αλλά δεν περιλαμβάνει τρόφιμα ή ποτά, τα 

οποία παρέχονται εκ μέρους του Ασφαλισμένου, κυρίως ως παροχή 

προς τους υπαλλήλους του Ασφαλισμένου. 

 

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 
 Η αποζημίωση που παρέχεται καλύπτει: 

 

2.1 κατόπιν αίτησης του Ασφαλισμένου, οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 

συνάπτει συμφωνία με τον Ασφαλισμένο για τον σκοπό  
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οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά μόνο στο βαθμό 

που τέτοια αποζημίωση απαιτείται από την συμφωνία αυτή και 

πάντοτε σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 

 

2.2  υπαλλήλους του Ασφαλισμένου που ενεργούν με την επαγγελματική 

τους ιδιότητα για την ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή/ και με την ιδιότητά τους ως 

ιδιωτών, ως προκύπτει από την προσωρινή δέσμευση των υπαλλήλων 

του Ασφαλισμένου 

 

  2.3  κατόπιν αίτησης του Ασφαλισμένου, οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία 

για την ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση σύμβασης για την 

παροχή υπηρεσιών εργασίας και μόνο στον Ασφαλισμένο 

 

 2.4  τους υπαλλήλους, την επιτροπή και τα μέλη του αναψυκτηρίου του 

Ασφαλισμένου, κοινωνικών, αθλητικών, ιατρικών, πυροσβεστικών 

και κοινωφελών οργανισμών με την αντίστοιχη ιδιότητά τους 

 

2.5  τους εκπροσώπους οποιουδήποτε προσώπου αποζημιώνεται σύμφωνα 

με την παρούσα παράγραφο 2, σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη 

αναλαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά, 

 

πάντοτε με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα ή μέρη τηρούν, 

εκπληρώνουν και υπόκεινται στους όρους, προυποθέσεις και Εξαιρέσεις του 

παρόντος ασφαλιστηρίου , ως αν επρόκειτο για τον Ασφαλισμένο. 

 

3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
Κάθε πρόσωπο ή μέρος που καθορίζεται ως ο Ασφαλισμένος στο Παράρτημα 

αποζημιώνεται μεμονωμένα όσον αφορά οποιεσδήποτε αξιώσεις προβάλλονται 

κατά οποιουδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με 

τη συνολική ευθύνη της Εταιρίας, η οποία δεν υπερβαίνει τα αναφερόμενα Όρια 

αποζημίωσης. 

 

4. ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
Η Εταιρία θα καταβάλει το σύνολο των εξόδων, αμοιβών και δαπανών που 

αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος, με την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας 

(«Έξοδα υπεράσπισης») 

 

4.1  κατά τη διερεύνηση, υπεράσπιση ή διακανονισμό 

 

4.2   λόγω εκπροσώπησης σε οποιαδήποτε έρευνα ή άλλη διαδικασία όσον 

αφορά θέματα που σχετίζονται άμεσα με οποιοδήποτε συμβάν, το 

οποίο αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

 

5. ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Η ευθύνη της Εταιρίας για την καταβολή αποζημιώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων εξόδων, αμοιβών και δαπανών των εναγόντων) δεν 

υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτημα ως προς κάθε άρθρο, σε 
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σχέση με οποιοδήποτε συμβάν ή σειρά συμβάντων που προκύπτουν από μία 

γενεσιουργό αιτία, αλλά σύμφωνα με το άρθρο «ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» τα 

όρια αποζημίωσης αντιστοιχούν στη συνολική ευθύνη της Εταιρίας όσον αφορά 

στο σύνολο των συμβάντων. 

 

Τα Έξοδα υπεράσπισης καθίστανται καταβλητέα επιπλέον από τα Ορια 

αποζημίωσης, εκτός κι αν υπάρξει αντίθετη τροποποίηση του παρόντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

Σε περίπτωση που η ευθύνη η οποία οφείλεται στην ίδια γενεσιουργό αιτία 

αποτελέσει αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με περισσότερα από ένα Άρθρα 

του παρόντος ασφαλιστηρίου, κάθε Άρθρο θα υπόκειται σε μεμονωμένο Όριο 

αποζημίωσης, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ευθύνης της 

Εταιρίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο Όριο αποζημίωσης που διατίθεται σύμφωνα 

με οποιοδήποτε Άρθρο που προβλέπει αποζημίωση 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

6.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Ο Ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο (Ευθύνη 

Προϊόντων) σύμφωνα με τον Λειτουργικό όρο για ευθύνη λόγω Σωματικής 

βλάβης ή/ και Ζημίας, η οποία επέρχεται κατά την περίοδο ασφάλισης, αλλά 

μόνο για ευθύνη, η οποία προκύπτει σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν και όχι για 

ευθύνη η οποία οφείλεται σε Ρύπανση. 

 

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 Το παρόν Άρθρο (Ευθύνη Προϊόντων) δεν καλύπτει ευθύνη : 

 

7.1 για Ζημία σε οποιοδήποτε προϊόν ή μέρος αυτού 

 

7.2 για έξοδα τα οποία προέκυψαν κατά την επισκευή, ανανέωση, τροποποίηση 

ή αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος ή μέρους αυτού ή/ και 

οποιαδήποτε οικονομική ζημία που οφείλεται στην αναγκαιότητα τέτοιας 

επισκευής, ανανέωσης, τροποποίησης ή αντικατάστασης 

 

7.3 η οποία προκύπτει από την απόσυρση οποιουδήποτε προϊόντος ή μέρους 

αυτού 

 

7.4 η οποία προκύπτει από οποιοδήποτε προϊόν ή μέρος αυτού, το οποίο με την 

γνώση του Ασφαλισμένου πρόκειται να ενσωματωθεί στη δομή, το 

μηχανισμό ή τις διατάξεις ελέγχου οποιουδήποτε αεροσκάφους. 

 

 

8.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Το παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει ευθύνη 

 

8.1 η οποία προκύπτει από την σκόπιμη, εκούσια ή από πρόθεση αμέλεια της 

τεχνικής ή διοικητικής ομάδας του Ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη 
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λήψης όλων των εύλογων μέτρων για την πρόληψη Σωματικής βλάβης ή 

Ζημίας 

 

8.2 για απαίτηση η οποία προκύπτει από Σωματική βλάβη οποιουδήποτε 

προσώπου σύμφωνα με σύμβαση απασχόλησης ή εκπαίδευσης ή την παροχή 

υπηρεσιών εργασίας και μόνο προς τον Ασφαλισμένο, όπου τέτοια Σωματική 

βλάβη προκύπτει από την εκτέλεση τέτοιας σύμβασης 

 

8.3 η οποία προκύπτει από ρευστοποιηθείσες ρήτρες αποζημίωσης, ποινικές 

ρήτρες ή εγγυήσεις εκτέλεσης, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ευθύνη θα υπήρχε 

ακόμα και εάν δεν υπήρχαν τέτοιες ρήτρες ή εγγυήσεις 

 

8.4 η οποία προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, επέρχεται ή οφείλεται σε πόλεμο, 

εισβολή, ενέργεια ξένου εχθρού, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος 

είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση ή στρατιωτική 

εξουσία ή σφετερισμό 

 

8.5 η οποία προκαλείται ή συνεπικουρείται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από : 

 

8.5.1  ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από 

οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή πυρηνικά απόβλητα 

από την ανάφλεξη πυρηνικών καυσίμων 

 

8.5.2  τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες 

ιδιότητες οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού 

εξοπλισμού ή οποιουδήποτε πυρηνικού στοιχείου αυτού 

 

8.6 για το Πλεόνασμα, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα, σε σχέση με το πρώτο 

ποσό κάθε αξίωσης ή σειράς αξιώσεων που οφείλονται σε μία γενεσιουργό 

αιτία 

 

8.7 η οποία αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης οποιουδήποτε άλλου 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, περίπτωση στην οποία το παρόν ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο δεν θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε οποιαδήποτε άλλη 

τέτοια ασφάλιση 

 

8.8 για αποφάσεις ή αποζημιώσεις με τον χαρακτήρα της πλήρους αποζημίωσης, 

είτε με τη μορφή προστίμων, ποινών, πολλαπλασιασμό αποφάσεων 

αποζημίωσης ή βαρύνουσα αποζημίωση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. 

 

 

 

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ  

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(Οι όροι 9.1 ως 9.4 προηγούνται της ευθύνης της Εταιρίας για την παροχή 

αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο). 

 

9.1  Ο Ασφαλισμένος θα επιδίδει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρία το 

συντομότερο δυνατόν σε σχέση με οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να 

αποτελέσει βάση αξίωσης σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο και θα 
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παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία την οποία μπορεί να 

αιτηθεί η Εταιρία.  Κάθε αξίωση, ένταλμα, κλήτευση ή αγωγή και όλα 

τα σχετικά έγγραφα θα προωθούνται στην Εταιρία αμέσως μόλις 

παραλαμβάνονται από τον Ασφαλισμένο. 

 

9.2  Ουδεμία παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή καταβολή θα 

πραγματοποιείται προς ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας, η οποία μπορεί να 

αναλάβει και να διεξάγει στο όνομα του Ασφαλισμένου την 

υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης ή να ασκήσει 

δίωξη στο όνομα του Ασφαλισμένου προς ίδιον όφελος σε σχέση με 

οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση ή άλλως και θα έχει πλήρη 

ευχέρεια στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε διαδικασιών και τον 

διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης, και ο Ασφαλισμένος θα παρέχει 

κάθε πληροφορία και βοήθεια την οποία μπορεί ευλόγως να ζητήσει η 

Εταιρία. 

 

9.3  Ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιεί το συντομότερο δυνατόν σε σχέση με 

οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά τις 

πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Εταιρία κατά τον χρόνο 

σύναψης του παρόντος ασφαλιστηρίου και η Εταιρία μπορεί να 

τροποποιεί τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τη 

σπουδαιότητα της αλλαγής. 

 

9.4  Όταν το ασφάλιστρο βασίζεται προσωρινά σε υπολογισμούς του 

Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος θα τηρεί ακριβή αρχεία και μετά τη 

λήξη της περιόδου ασφάλισης θα δηλώσει το συντομότερο δυνατόν τα 

στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία.  Στη συνέχεια το Ασφάλιστρο θα 

ρυθμίζεται και οποιαδήποτε διαφορά έχει καταβληθεί ή έπρεπε να έχει 

καταβληθεί από τον Ασφαλισμένο, ανάλογα με την  περίπτωση, θα 

υπόκειται σε οποιοδήποτε ελάχιστο ασφάλιστρο που μπορεί να 

ισχύσει. 

 

9.5  Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, σε 

σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή σειρά αξιώσεων σύμφωνα με το 

παρόν ασφαλιστήριο για το οποίο ισχύει Όριο αποζημίωσης, το ποσό 

αυτού του Ορίου (μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών έχουν ήδη 

καταβληθεί) ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό για το οποίο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί διακανονισμός αξιώσεων, και κατά την  

 

 

καταβολή αυτή, η Εταιρία θα αποχωρήσει από τη διεξαγωγή και 

έλεγχο και δεν θα φέρει περαιτέρω ευθύνη σε σχέση με τέτοιες 

αξιώσεις, εκτός από την καταβολή εξόδων υπεράσπισης, τα οποία 

έχουν προκύψει πριν την ημερομηνία της καταβολής (εκτός και αν το 

όριο αποζημίωσης αναφέρεται ότι περιλαμβάνει τα έξοδα 

υπεράσπισης). 

 

Με την προϋπόθεση ότι εάν η Εταιρία χρησιμοποιήσει την ανωτέρω 

επιλογή και το ποσό που απαιτείται για τη διάθεση οποιασδήποτε 
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αξίωσης ή σειράς αξιώσεων υπερβεί το όριο αποζημίωσης και το 

επιπλέον αυτό ποσό είναι ασφαλισμένο ολικά ή μερικά, ενώ τα έξοδα 

υπεράσπισης είναι καταβλητέα επιπλέον του ορίου αποζημίωσης 

σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η Εταιρία θα 

συμμετάσχει κατά το μερίδιο των επακόλουθων εξόδων υπεράσπισης 

τα οποία προκύπτουν με την προηγούμενη συγκατάθεσή της. 

 

9.6  Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την ερμηνεία του παρόντος 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή/ και Παραρτήματος θα επιλύεται 

σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. 

 

Ο Ασφαλισμένος και η Εταιρία υπόκεινται στην αποκλειστική 

δωσιδικία οποιουδήποτε αρμόδιου Δικαστηρίου της Αθήνας και 

συμφωνούν στην εκπλήρωση όλων των απαραίτητων απαιτήσεων για 

τέτοια δικαστική δωσιδικία.  Όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από 

το παρόν ασφαλιστήριο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με το δίκαιο και την 

πρακτική τέτοιου δικαστηρίου. 

 

9.7  Οποιαδήποτε φράση ή λέξη στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος.  Το συμβόλαιο 

και το Παράρτημα διαβάζονται ως ένα συμβόλαιο και οποιαδήποτε 

λέξη ή έκφραση στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένη έννοια σε 

οποιοδήποτε σημείο του παρόντος ασφαλιστηρίου  ή Παραρτήματος 

θα έχει αυτή τη συγκεκριμένη έννοια όπου συναντάται. 

 

9.8  Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει το παρόν ασφαλιστήριο κατόπιν 

γραπτής ειδοποίησης τέτοιας ακύρωσης σαράντα πέντε (45) ημέρες 

νωρίτερα στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Ασφαλιζόμενου. 

 

9.9  Εάν οποιαδήποτε αξίωση από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

ενέχει στοιχείο απάτης, θα επέρχεται στέρηση όλων των ωφελημάτων 

σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Η κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον 

Ασφαλισμένο για νομική ευθύνη από απαίτηση που μπορεί να βαρύνει οποιοδήποτε 

άτομο λόγω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω παραπτώματα τα οποία θα 

συμβούν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, αλλά μόνο όταν αυτά 

τα παραπτώματα συνδέονται με αεροπορικές λειτουργίες και ενδιαφέροντα του 

Ασφαλισμένου τα οποία ασφαλίζονται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 
 

1.  Λανθασμένη σύλληψη, περιορισμός, κράτηση ή φυλάκιση 

2.  Κακόβουλη δίωξη 

3.  Παράνομη είσοδος, έξωση ή άλλη εισβολή του δικαιώματος ιδιωτικής κατοχής 

4. Ακούσια διάκριση σε σχέση με παρακράτηση ή άρνηση μεταφοράς εξαιρουμένης 

της υπερκράτησης (overbooking) 

5. Εκδοση ή ομιλία δυσφήμισης ή συκοφαντίας ή άλλο δυσφημιστικό ή 

συκοφαντικό υλικό σε παραβίαση του δικαιώματος του απόρρητου της ιδιωτικής 

ζωής, εξαιρουμένων εκδόσεων ή ομιλιών που σχετίζονται με διαφήμιση, 

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή που σχετίζονται με ενέργειες 

καθοδηγούμενες από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου. 

6. Τυχαία κακή ιατρική πράξη, σφάλμα ή σφάλμα θεραπευτή, χειρούργου, 

νοσοκόμου, ιατρικού τεχνικού ή άλλου ατόμου που εκτελεί ιατρικές υπηρεσίες, 

αλλά μόνο για τον ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου για την παροχή 

επείγουσας ιατρικής βοήθειας.  

Οι ακόλουθες πρόσθετες εξαιρέσεις εφαρμόζονται στην παρούσα επέκταση: 

(α) συμβατική ευθύνη του Ασφαλισμένου εκτός αν αυτή η ευθύνη θα αφορούσε τον 

Ασφαλισμένο ακόμα και αν δεν υπήρχε η συμβατική ευθύνη. 

(β) ευθύνη που προκύπτει από εκούσια παραβίαση ποινικού νόμου ή διάταξης η 

οποία γίνεται από ή με την συγκατάθεση του Ασφαλισμένου  

(γ) ευθύνη που προκύπτει από αδίκημα της παραγράφου 5 ανωτέρω, 

(ι) αν η πρώτη επιζήμια έκδοση ή ομιλία συνέβη πριν την έναρξη ισχύος της 

παρούσας ασφάλισης 

(ιι) αν αυτή η έκδοση ή ομιλία έγινε από ή με την οδηγία του Ασφαλισμένου με 

την γνώση της λανθασμένης φύσης της 

(δ) ευθύνη άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με παρελθούσα, παρούσα ή ενδεχόμενη 

πρόσληψη οποιουδήποτε από τον Ασφαλισμένο  

Το όριο ευθύνης που ισχύει για την παρούσα επέκταση είναι USD 25.000.000,- (ή το 

αντίστοιχο ισόποσο σε ΕΥΡΩ) αθροιστικά για όλη την διάρκεια του ασφαλιστηρίου 

συμπεριλαμβάνεται δε στα γενικά όρια του ασφαλιστηρίου και δεν είναι επιπλέον  

αυτών. 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

παραμένουν αμετάβλητοι. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις για το αντίθετο στην παρούσα ασφάλιση ή 

οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη επισυνάπτεται σ’ αυτή, συμφωνείται ότι η παρούσα 

ασφάλιση εξαιρεί ευθύνη για απώλεια, τραυματισμό, ζημία, κόστος ή έξοδα 

οποιασδήποτε μορφής που έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα, είναι αποτέλεσμα ή 

συνδέονται με οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, ανεξάρτητα εάν άλλη αιτία ή 

γεγονός έχουν συμβάλλει ταυτόχρονα ή με άλλη σειρά στην απώλεια. 

 

Για το σκοπό αυτής της ασφάλισης, τρομοκρατική ενέργεια σημαίνει μια ενέργεια, που 

περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση επιβολής βίας ή/και απειλής τέτοιας 

πράξης, από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων είτε ενεργούν μόνοι είτε εκ μέρους 

ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση(σεις) ή κυβέρνηση(σεις), που έχουν γίνει για 

πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρεμφερείς λόγους, που περιλαμβάνουν 

την πρόθεση επιρροής οποιασδήποτε κυβέρνησης ή να τρομοκρατήσει το κοινό, ή 

μέρος του κοινού. 

 

Ο παρόν όρος επίσης εξαιρεί απώλεια, τραυματισμό, ζημία οποιασδήποτε μορφής που 

έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα, είναι αποτέλεσμα ή συνδέονται με οποιαδήποτε 

ενέργεια για τον έλεγχο, εμπόδιση ή καταστολή ή που συνδέεται με τρομοκρατική 

ενέργεια. 

 

Εάν η Εταιρία ισχυριστεί ότι λόγω της παρούσας εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, 

τραυματισμός, ζημία, κόστος ή έξοδα δεν καλύπτονται, η υποχρέωση απόδειξης του 

αντιθέτου θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο. 

 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα αυτής της πρόσθετης πράξης αποδειχθεί άκυρο 

ανεπίδεκτο επιβολής, τα υπόλοιπα θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΡΗΤΡΑΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  

(Cut through Clause)» 

 

 

 

Υπο την αίρεση της κάλυψης, των όρων, προϋποθέσεων και ορίων ασφάλισης του 

παρόντος αντασφαλιστηρίου συμβολαίου, συμφωνείται και συνομολογείται ότι οι 

Αντασφαλιστές αποδέχονται, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία (*) λάβει αίτημα 

για καταβολή αποζημίωσης πληρωτέας σύμφωνα με τους όρους εκείνου του τμήματος 

του αντασφαλιστηρίου συμβολαίου τους το οποίο καλύπτει την περίοδο ασφάλισης, 

εκδοθέν αναφορικά με την Ε.Α.Β. Α.Ε., τότε σε εκείνη την περίπτωση οι 

Αντασφαλιστές συμφωνούν να καταβάλουν στην Ε.Α.Β. Α.Ε. εκείνο το τμήμα της 

πληρωτέας Αποζημίωσης για το οποίο οι Αντασφαλιστές θα ήταν υποχρεωμένοι να 

καταβάλουν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος αντασφαλιστηρίου συμβολαίου 
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μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα συμφωνία, και να εμβάσουν χρηματικά ποσά 

έπειτα από σχετικό αίτημα για την καταβολή / πληρωμή της σχετικής αποζημίωσης 

προς τους αιτούντες σύμφωνα με το πρωτασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Συμφωνείται και συνομολογείται ότι η καταβολή, με τον προπεριγραφέντα τρόπο,  

οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης, θα εκληφθεί ως πλήρης και ολοσχερής 

ικανοποίηση των υποχρεώσεων των Αντασφαλιστών οι οποίοι θα είναι πλέον πλήρως 

και αμετάκλητα ελεύθεροι από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη συγκεκριμένη 

απαίτηση. 

 

Οι Αντασφαλιστές διαφυλάσσουν, σύμφωνα με τον παρόντα όρο, το δικαίωμά τους να 

προβούν σε οικονομικό συμψηφισμό μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης το οποίο 

έχουν να καταβάλουν και οποιουδήποτε ποσού αντασφαλίστρων έχουν εισπράττειν και 

το οποίο δεν έχει καταβληθεί. 

 

Η καταβολή θα γίνει σύμφωνα με το παρόν αντασφαλιστήριο παρά (1) οιασδήποτε 

χρεωκοπίας, αδυναμίας ανταπόκρισης καταβολής οικονομικών υποχρεώσεων, 

ρευστοποίησης ή διαδικασίας διάλυσης του Αντασφαλιζόμενου και / ή (2) το γεγονός 

ότι ο Αντασφαλισμένος δεν έχει προβεί σε πληρωμή σύμφωνα με τα 

πρωτασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

Με την προϋπόθεση ότι οι προβλέψεις του παρόντος όρου δεν θα λειτουργούν σε 

αντίθεση με τους νόμους, θεσμούς και διατάγματα της κυβέρνησης της χώρας στην 

οποία διαμένει ο Αντασφαλιζόμενος. 

 

 

(*) Νοείται η εκχωρούσα εταιρία. 

 

 


