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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Απλοί και κατανοητοί όροι. 

 Εύκολη πώληση. 

 Συγκεντρώνει όλες τις καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο. 

 Συμβόλαιο ετησίως ανανεούμενο 

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

α. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ως χειριστής για υλικές ζημιές για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος 

σύμφωνα με την εγγύηση, 

ως εκμισθωτής για υλικές ζημιές για τις οποίες ο μισθωτής απαλλάσσεται της ευθύνης και 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. 

β. Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ 

για υλικές ζημιές για τις οποίες είναι υπεύθυνος είτε νομικά είτε σύμφωνα με τη σύμβαση 

ενοικίασης. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά ή απώλεια που μπορεί να πάθει ο ασφαλιζόμενος 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από επιτυχή έναρξη 

λειτουργίας αυτών κατά  τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. 

 Φωτιά, Ζημιές Κατά Την Διάρκεια Της Πυρόσβεσης, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση 

Αεροσκάφους, Καπνός, Αιθάλη, Απανθράκωση 

 Διαβρωτικά Αέρια, Βραχυκύκλωμα Και Άλλες Ηλεκτρικές Αιτίες (Ηλεκτρικό Τόξο, Ελλιπή 

Μόνωση, Ηλεκτροστατική Ατμοσφαιρική Εκκένωση, Μαγνητισμό, Επαγωγή, Αυξομείωση 

Της Τάσης Του Ρεύματος Με Την Προϋπόθεση Ύπαρξης UPS) 

 Κλοπή Με Διάρρηξη, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων 

 Διαρροή Νερού, Κατακλυσμό, Πλημμύρα, Χαλάζι, Παγετό, Καταιγίδα, Καθίζηση, 

Κατολίσθηση, Χιονοστιβάδα 

 Πτώση Μηχανήματος, Θραύση 
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ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ 

1. Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Επεξεργασίας Δεδομένων όπως: 

 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη και 
περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, modem, CD ROM, εξωτερικούς σκληρούς 
δίσκους), Μηχανογραφικός Εξοπλισμός (EDP). 

 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου (με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται ο παραπάνω 
εξοπλισμός) όπως: Φαξ, Αριθμομηχανές, Τηλεφωνικά Κέντρα Και Συσκευές, 
Γραφομηχανές (ηλεκτρονικές), Φωτοτυπικά, Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες. 

2. Ηλεκτρονικό Ιατρικό Εξοπλισμό όπως: 

 Οδοντοϊατρικά, Οφθαλμολογικά, Φυσιοθεραπείας. 

 Διαγνωστικά: Εργαστηριακά, Βιοχημικά, Μικροσκόπια, Ανοσολογικά, Ορμονολογικά.   

 Απεικονιστικά: Ακτινολογικά - Υπέρηχοι. 

 Τομογράφοι: Αξονικοί - Μαγνητικοί. 

 Χειρουργικά: Ενδοσκόπια, Αναισθησιολογικά, Αναπνευστήρες, Λέιζερ, Απινιδωτές. 

 Πυρηνικής Ιατρικής: Scanning Ήπατος, Οστών και Μυοκαρδίου. 

3. Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό όπως: 

 Εξοπλισμός Εκπομπής Και Λήψης: 

Ραντάρ, Ασύρματοι, Δορυφορικά Συστήματα Εδάφους, Εξωτερικές Κεραίες.  

 Συστήματα Επικοινωνίας Αεροδρομίων Και Δορυφορικής Μετάδοσης Σε Σταθμούς 
Εδάφους.  

 Εκπομπής Ήχου Και Εικόνας: Εξοπλισμός Τηλεοπτικών Σταθμών, Ραδιοφωνικών 
Σταθμών, ΤV-κάμερες, Βαν Εξωτερικών Μεταδόσεων (υπό προϋποθέσεις), 
Μηχανήματα Εγγραφής Και Αναπαραγωγής κλπ.. 

 Εξοπλισμός Πλοίων, Σκαφών Και Αεροσκαφών. 

 Εξοπλισμός Επί Ξηράς (Επικοινωνία Με Πλοία). 

4. Διάφορα Άλλα Μηχανήματα όπως: 

 Εξοπλισμός Φωτισμού, Πλοήγησης, Σηματοδότησης. 

 Όργανα Έρευνας Και Ελέγχου Υλικών. 

 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Μετρήσεων Και Δοκιμασίας Υλικών. 

 Όργανα Καταγραφής Δονήσεων Και Γεωφυσικών Ερευνών Σταθερά Και Φορητά. 

 Συναγερμός Διάρρηξης, Φωτιάς, Καπνού. 

 Συστήματα Ρολογιών: Για Τον Έλεγχο Εισόδου-Εξόδου Του Προσωπικού, Εξωτερικά 
Των Κτιρίων. 

 Εργαστήρια Επεξεργασίας Φωτογραφικού Φιλμ. 

 Εξοπλισμός Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων, Διαφημιστικές Οθόνες. 
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι ίσο με την αξία που απαιτείται για την 

αντικατάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων. 

Η αξία αντικατάστασης είναι η αξία καινουργούς αντικειμένου (του ίδιου είδους, ικανότητας, 

μεγέθους και ποιότητας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση) πλέον 

τελωνειακών δασμών και εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1. ΜΕΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Σε περίπτωση ζημιάς η οποία μπορεί να επιδιορθωθεί, οι ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον 

Ασφαλιζόμενο για τα έξοδα επισκευής του ζημιωθέντος εξοπλισμού ώστε αυτός να επανέλθει 

στην κατάσταση λειτουργίας του πριν τη ζημιά. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται για 

το συνολικό κόστος επισκευών χωρίς έκπτωση λόγω απαξίωσης (παλαιότητα). 

2. ΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Στην περίπτωση που τα έξοδα των επισκευών, όπως προσδιορίστηκε πιο πάνω, είναι ίσα ή 

μεγαλύτερα από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου αμέσως πριν από τη 

στιγμή της ζημιάς. 

Η πραγματική αξία αυτή θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί από την αξία αντικατάστασης, η 

σχετική μείωση λόγω χρήσης και παλαιότητας και η αξία αυτών που διασώθηκαν (σώστρα). 

Οι ασφαλιστές δεν ευθύνονται για τις δαπάνες συντήρησης του ασφαλιζόμενου εξοπλισμού. 

Το ίδιο ισχύει για μετατροπές ή βελτιώσεις των ζημιωθέντων αντικειμένων που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των επισκευών. 

Εάν, μετά από μία αποζημιωτέα ζημιά, βρεθεί ότι το ασφαλιζόμενο ποσό είναι μικρότερο της 

συνολικής αξίας αντικατάστασης, τότε η πληρωτέα αποζημίωση ελαττώνεται κατά ποσοστό 

ίσο με αυτό της υπασφάλισης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι (ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου  
Σταθερός Εξοπλισμός ΜΕ 591 / 532 ΧΩΡΙΣ 591 / 532  
<     10.000 50 75 100 
<     20.000 6,0 ‰ min 90 9 ‰ min 130 5 % της ζημιάς με min 150 
<     45.000 4,5 ‰ min 130 7 ‰ min 170 5 % της ζημιάς με min 150 
<     90.000 3,0 ‰ min 200 6 ‰ min 290 5 % της ζημιάς με min 150 
<   180.000 2,5 ‰ min 400 6 ‰ min 600 5 % της ζημιάς με min 150 
>   180.000 Επικοινωνία με Κλάδο 
2. Φορητός Εξοπλισμός 
<       20.000 25 ‰ min 150 

Επικοινωνία με 
Κλάδο 

20 % της ζημιάς με min 
200 

<       45.000 18 ‰ min 550 20 % της ζημιάς με min 
200 

<       90.000 13 ‰ min 800 20 % της ζημιάς με min 
200 

3. Διάφορα 
Διάφορα Επικοινωνία με Κλάδο 

Β. ΒΑΣΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) 

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο = 

Αποθηκευμένη Χωρητικότητα (σε GΒ) x Συντελεστή Ενίσχυσης (RF) x Εργατικό Κόστος Ανά Ώρα 
(€) 
= Κόστος Επανασύστασης Δεδομένων (€) + Κόστος Αντικατάστασης Τυποποιημένων 
Προγραμμάτων (€) 

 

Συντελεστής Ενίσχυσης (RF) 

Αποθηκευμένη Χωρητικότητα 
σε GΒ 

RF για Text Δεδομένα RF για Graphic Δεδομένα 

Μέχρι      150 12,5 3,13 
Μέχρι      500 11,0 2,75 
Μέχρι   1.000 9,0 2,38 
Πάνω   1.001 7,0 1,95 

 

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (€) Ασφάλιστρο (‰) Απαλλαγή 
Μέχρι       15.000 7,00 

10% της ζημιάς με ελάχιστο € 
150 ανά ζημιά 

Μέχρι       45.000 6,00 
Μέχρι     100.000 5,50 

Για νέα αγορά προγραμμάτων 
(copy protected) ή νέα άδεια  

7,00 
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Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 Ασφάλιστρο 

Συντελεστής Προσαύξησης 

01) Απεργίας, Οχλαγωγίας, Πολιτικών Ταραχών, Τρομοκρατικών  x 1.05 στο βασικό 

02) Δαπάνες Αερομεταφοράς (007). (Όριο Αποζημίωσης μέχρι το 
10% του κεφαλαίου του τμήματος Ι) 

x 1.10 στο βασικό 

03) Υπαίθρια Εγκατάσταση  x 1,20 στο βασικό 

04) Εκπαιδευτικά Κέντρα x 1,30 στο βασικό 

05) Επέκταση Κάλυψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση x 1,30 στο βασικό 

06) Εξοπλισμός Τοποθετημένος Σε Εργοτάξια x 1,40 στο βασικό 

07) Φορητή Χρήση   x 1,50 στο βασικό 
 

Συντελεστής Έκπτωσης 

01) Εξαίρεση Πυρκαγιάς, Κεραυνού, Έκρηξης, Πτώσης 
Αεροσκαφών  

x 0,95 στο βασικό 

02) Εξαίρεση Κλοπής x 0,95 στο βασικό 

03) Εξαίρεση Πλημμύρας, Καταιγίδας, Θύελλας  x 0,95 στο βασικό 

04) Backup Καθημερινά  x 0,90 στο βασικό 

05) Ύπαρξη Ικανοποιητικού Συμβολαίου Συντήρησης x 0,90 στο βασικό 

06) Συντήρηση Από Εκπαιδευμένους Υπαλλήλους  x 0,95 στο βασικό 

07) Ύπαρξη UPS x 0,95 στο βασικό 

Δ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών ισχύει η παρακάτω κλίμακα 

ΜΗΝΕΣ Έως 2 3 4 5 6 7 8-12 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 

Ε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Έχουμε κεφάλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Γραφείου €30.000 και ο πελάτης θέλει να ασφαλίσει 
το κόστος για την επανεγγραφή των δεδομένων κειμένου χωρητικότητας 400 GΒ. Πρέπει πρώτα 
να υπολογίσουμε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για το Τμήμα ΙΙ: 

Αποθηκευμένη Χωρητικότητα (σε GΒ) x Συντελεστή Ενίσχυσης (RF) x Εργατικό Κόστος Ανά Ώρα 

400 * 11,00 * 10 = 44.000 το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, συνεπώς: Για €30.000 * 4,50 = € 135 τα 
ασφάλιστρα για το τμήμα Ι και €44.000 * 6,00 = € 264 τα ασφάλιστρα για το τμήμα ΙΙ.  

Επιπλέον ο πελάτης δεν θέλει την κάλυψη της κλοπής και τηρεί Back up καθημερινά.  

Τότε (135 * 0,95) + (264 * 0,95 * 0,90) = € 353,97 είναι το σύνολο ασφαλίστρων για το συμβόλαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά ή 
ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου 
γεγονότος, όπως : 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
1.1 ΠΟΛΕΜΟΥ 

Πολέμου, (είτε ο πόλεμος έχει κηρυχθεί είτε όχι), εισβολής, εχθροπραξιών ή πολεμικών 
επιχειρήσεων, εμφυλίου πολέμου, στάσεως, εμφύλιας αναταραχής με σκοπό την πρόκληση της 
λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικής εξέγερσης, εξέγερσης, ανταρσίας, επανάστασης, κατάληψης της 
αρχής δια στρατιωτικής επέμβασης ή δια της βίας, ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, 
κινήματος, αντίστασης εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη 
σφετερίστηκαν, στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και 
τα αίτια εκείνα, που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της 
κατάστασης πολιορκίας. 

1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ 

Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών (που μπορούν να 
καλυφθούν με την προσθήκη Ειδικών Όρων).  

1.3 ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 

Πυρηνικής αντιδράσεως, πυρηνικής ακτινοβολίας ή ραδιενεργού μολύνσεως, 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. 

1.4 ΔΟΛΟΥ 

Δόλου ή βαριάς αμέλειας ή σκόπιμου ενέργειας / παράλειψης του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή 
των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων στα οποία έχει 
ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης. 

1.5 ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παύση των εργασιών / λειτουργίας της επιχείρησης του Λήπτη της Ασφάλισης ή / και του 
Ασφαλισμένου ολικής ή μερικής, πρόσκαιρης ή μόνιμης. 

1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Απώλεια ή ζημία που επήλθε πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Ασφαλιστηρίου, έστω και 
αν ή απώλεια ή ζημία προέκυψε κατά την διάρκεια του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

1.7 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

Απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή 
συνίσταται ή οφείλεται στην αδυναμία οποιουδήποτε «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (όπως ορίζεται 
παρακάτω και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου ή όχι) να : 

(α) αναγνωρίσει, χειριστεί ή μεταφέρει οποιαδήποτε ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή 
χρονική περίοδο με τον ορθό τρόπο ή ως την ορθή ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή 
χρονική περίοδο και / ή 

(β) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί, ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή 
επεξεργαστεί με τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή εντολή ή οδηγία 
ως αποτέλεσμα του χειρισμού οποιασδήποτε ημερομηνίας, ημέρας της εβδομάδας ή 
χρονικής περιόδου με τρόπο άλλο από ότι ως την ορθή ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή 
χρονική περίοδο και / ή 
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(γ) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί, ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή 
επεξεργαστεί με τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή εντολή ή οδηγία 
ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης, με τρόπο που προκαλεί την απώλεια ή διαγραφή ή 
παραμόρφωση δεδομένων ή πληροφοριών, οποιασδήποτε εντολής ή λογικής η οποία έχει 
προγραμματιστεί ή ενσωματωθεί σε οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στον παρακάτω ορισμό 
«Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού». 

είτε τα παραπάνω ενδεχόμενα (α) και / ή (β) και / ή (γ) συμβούν πριν ή μετά το έτος 2000 είτε κατά 
τη διάρκειά του. 

 

2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑ Ι ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
2.1. Το ποσό απαλλαγής το οποίο αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο , το οποίο επιβαρύνει τον 
Ασφαλισμένο σε κάθε ζημιογόνο γεγονός. Σε περίπτωση που στο ίδιο συμβάν απολεσθούν ή 
ζημιωθούν περισσότερα από ένα ασφαλισμένα αντικείμενα, ο Ασφαλισμένος δεν θα κληθεί να 
επιβαρυνθεί παραπάνω από το υψηλότερο ποσό απαλλαγής το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 
αντικείμενα αυτά. 

2.2. Απώλεια ή ζημία η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από ή οφείλεται σε σεισμό, ηφαιστειακή 
έκρηξη, παλιρροιακό κύμα (tsunami),  λαίλαπα, τυφώνα, κυκλώνα. 

2.3. Απώλεια ή ζημία η οποία οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε <απλή> κλοπή, δηλαδή κλοπή που 
έγινε με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κλοπή διάρρηξης ή κλοπή διάρρηξης 
κατόπιν αναρρίχησης ή ληστεία. 

2.4. Απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται από ή οφείλεται σε σφάλματα ή ελαττώματα τα οποία 
υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και ήταν γνωστά ή θα έπρεπε να 
ήταν γνωστά στον Ασφαλισμένο. 

2.5. Απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα στον ασφαλισμένο εξοπλισμό από διακοπή, 
διακύμανση ή αυξομείωση της τάσης του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλεται είτε 
στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) είτε σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση εκμετάλλευσης και 
/ ή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξαίρεση αυτή παύει να έχει εφαρμογή αν η τάση 
λειτουργίας του ασφαλισμένου εξοπλισμού παρέχεται μέσω συστήματος σταθεροποίησης ή 
αδιάλειπτης παροχής της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.) σε σειρά, το οποίο σύστημα θα 
λειτουργεί και θα συντηρείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή 
των συστημάτων αυτών. 

2.6. Απώλεια ή ζημία η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από τη διακοπή ή τη διακύμανση στην 
παροχή οποιουδήποτε αερίου ή νερού. 

2.7. Απώλεια ή ζημία η οποία προκύπτει ως άμεση συνέπεια της συνεχούς επιδράσεως της 
λειτουργίας (π.χ. φθορά από χρήση, δημιουργία επιφανειακών επιστρωμάτων ή ατελειών στη δομή 
των υλικών, διαβρώσεως, οξειδώσεως) ή της βαθμιαίας φθοράς που οφείλεται στις φυσιολογικές 
ατμοσφαιρικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες. 

2.8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση λειτουργικών ανεπαρκειών ή βλαβών, εκτός εάν 
οι βλάβες προκλήθηκαν από μια αποζημιωτέα απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα. 

2.9. Δαπάνες οι οποίες γίνονται σε σχέση με τη προληπτική συντήρηση των ασφαλισμένων 
αντικειμένων. Η εξαίρεση αυτή αφορά και το κόστος εξαρτημάτων τα οποία αντικαθίστανται κατά τη 
διάρκεια  ή στα πλαίσια εργασιών συντήρησης.  

2.10. Απώλεια ή ζημία για την οποία ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής των ασφαλισμένων 
αντικειμένων είναι υπεύθυνος, είτε νομικά είτε συμβατικά. 

2.11. Απώλεια ή ζημία σε ενοικιασμένο ή εκμισθωμένο εξοπλισμό, για τον οποίο ο ιδιοκτήτης είναι 
υπεύθυνος, είτε νομικά είτε συμβατικά είτε από το συμφωνητικό μίσθωσης και / ή συντήρησης. 
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2.12. Οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες για αεροπορικό ναύλο. Θα καλύπτονται, όμως από το 
παρόν Ασφαλιστήριο μόνο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ειδικά και εγγράφως. 

2.13. Απώλεια ή ζημία σε κινητό και / ή φορητό εξοπλισμό. Θα καλύπτεται, όμως από το παρόν 
Ασφαλιστήριο μόνο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ειδικά και εγγράφως. 

2.14. Αποθετική ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή μορφής. 

2.15. Απώλεια ή ζημία παντός είδους  σε πηγές φωτός, καθοδικούς σωλήνες, ηλεκτρονικές λυχνίες, 
λυχνίες LASER, ταινίες, ηλεκτρικές ασφάλειες, τσιμούχες, ιμάντες, καλώδια, αλυσίδες, ελαστικά 
επίσωτρα, ανταλλάξιμα εργαλεία, εγχάρακτους κυλίνδρους, αντικείμενα κατασκευασμένα από γυαλί, 
πορσελάνη ή κεραμικά υλικά ή ύφασμα, ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό μέσον (π.χ. λιπαντικό, 
καύσιμο, χημικά), καθώς και σε εξαρτήματα που έχουν, σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους, 
συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. 

2.16. Αισθητικά ελαττώματα ή ατέλειες, όπως εκδορές σε βαμμένες, γυαλισμένες ή σμαλτωμένες 
επιφάνειες. 

2.17. Απώλεια ή ζημιά από λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 532: Εξαίρεση Ηλεκτρικών / Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Βλαβών 

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία 
οφείλεται σε μηχανική ή ηλεκτρική / ηλεκτρονική βλάβη των ασφαλισμένων αντικειμένων ή/ και 
τμημάτων αυτών. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 591: Διάταξη για την Υποχρέωση Ύπαρξης Σύμβασης Συντήρησης 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να υφίσταται σε ισχύ μια Ευρεία 
Σύμβαση Συντήρησης. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη σύμβαση αυτή καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο. 

Ως "συντήρηση" στα πλαίσια του παρόντος ειδικού όρου συμφωνείται ότι θα νοούνται τα εξής: 
 έλεγχοι ασφαλείας 
 προληπτική συντήρηση 
 αποκατάσταση απώλειας ή ζημίας ή ελαττωμάτων ή βλαβών οι οποίες οφείλονται στη συνήθη 

λειτουργία καθώς και σε γήρανση και παλαιότητα, π.χ. η επισκευή ή αντικατάσταση πλακετών, 
τμημάτων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εξαρτημάτων και στοιχείων αυτών. 

Η ανωτέρω αποκατάσταση αφορά τόσο το κόστος των εργασιών όσο και το κόστος των 
ανταλλακτικών. Σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οι ανωτέρω 
δαπάνες συντήρησης είναι μη ασφαλιστέες. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 504: Κάλυψη Κινητού και Φορητού Εξοπλισμού 

Το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία στον κινητό και /ή φορητό 
εξοπλισμό ο οποίος περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο, ενώ αυτός είναι στάσιμος ή ενώ μεταφέρεται 
οπουδήποτε μεταξύ των ορίων της ελληνικής επικράτειας. 

Η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη στα πλαίσια του παρόντος ειδικού όρου για οποιαδήποτε: 
 απώλεια ή ζημία η οποία λαμβάνει χώρα ενώ ο ως άνω εξοπλισμός βρίσκεται χωρίς επίβλεψη, 

εκτός εάν είναι κλειδωμένος μέσα σε κλειστό χώρο. 
 απώλεια ή ζημία εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη ή/και απλής κλοπής εφόσον: 

(1) αυτή λαμβάνει χώρα σε όχημα με ανοιχτή οροφή (cabrio). 
(2) το όχημα δεν είχε κλειδωθεί μετά την στάθμευση του. 
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(3) τα ασφαλισμένα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί σε ορατό σημείο του οχήματος. Η εξαίρεση 
αυτή δεν έχει εφαρμογή αν τα ασφαλισμένα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί στο χώρο των 
αποσκευών του οχήματος (πορτ-μπαγκάζ). 

 απώλεια ή ζημία από οποιαδήποτε αιτία ενώ ο ως άνω εξοπλισμός βρίσκεται εγκατεστημένος ή 
μεταφέρεται πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος ή σε οποιοδήποτε πλωτό ή εναέριο μέσο. 


