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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΑ 
Με την λέξη «χρήματα» θα εννοούνται τα χαρτονομίσματα, τα κέρματα σε 

κυκλοφορία, οι επιταγές, τα γραμμάτια, τα γραμματόσημα που δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην ονομαστική τους αξία, τα χαρτόσημα, τα ένσημα και τα 

traveller’s cheques. 

 

ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ 
Κλοπή μετά από διάρρηξη είναι η απώλεια χρημάτων μετά από βίαιη είσοδο 

στον χώρο φύλαξης των χρημάτων του Ασφαλισμένου, η οποία θα 

αποδεικνύεται από τις κακώσεις στο χρηματοκιβώτιο, που προκλήθηκαν από 

εργαλεία διάρρηξης, εκρηκτικές ύλες και ηλεκτρικά και / ή χημικά μέσα. 

 

ΛΗΣΤΕΙΑ (HOLD UP) 
Σύμφωνα με το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα παράγραφος 1, ληστεία είναι: 

«’Όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με 

επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) 

κινητό πράγμα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί 

παρανόμως». 
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ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Ο όρος “πλαστογραφία” θα σημαίνει την δόλια παραποίηση οποιουδήποτε 

εγγράφου ή την κυκλοφορία κάθε πλαστού ή δολίου εγγράφου από υπάλληλο, 

λαμβάνοντας δι’αυτού του μέσου χρήματα που ανήκουν στον Ασφαλισμένο. 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Για την χρήση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο όρος «υπάλληλος» θα σημαίνει 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (εκτός εκπροσώπου του Λήπτη της Ασφάλισης 

ή του Ασφαλισμένου, αν είναι εταιρία), το οποίο ενόσω βρίσκεται στη συνήθη 

και τακτική υπηρεσία του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, ή 

συνδεόμενο με τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας και το οποίο ο Λήπτη της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 

αμείβει με μισθό, ημερομίσθιο ή προμήθειες και στον οποίο «υπάλληλο» ο 

Ασφαλισμένος δίνει κατευθύνσεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

Αντίθετα δεν σημαίνει «υπάλληλος» οποιοσδήποτε μεσίτης, πράκτορας, 

παραγγελιοδόχος, προμηθευτής ή άλλος αντιπρόσωπος. 
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I .  ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ – ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 

1)  ΕΚΤ ΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

H Εταιρία, κατά την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, αναλαμβάνει να αποκαθιστά στον 
Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο, κάθε ποσό χρημάτων που ανήκει σ’αυτόν 
και το οποίο απωλέσθη, μετά από κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία του(ων) 
περιγραφομένου(ων) Χρηματοκιβωτίου(ων). Επιπλέον μπορούν να καλυφθούν και οι 
υλικές ζημιές στο ίδιο το χρηματοκιβώτιο, εφόσον έχει δηλωθεί αντίστοιχο κεφάλαιο. 

2)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο Πυρός. 
 Στις επιταγές ημέρας θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα «Προς Κατάθεση Μόνο Στον 

Λογαριασμό___». 
 Το χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να είναι εντοιχισμένο ή πακτωμένο πάνω σε σταθερά 

δομικά στοιχεία. 
 Σε περίπτωση κλοπής των επιταγών ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα 

λαμβάνει ασφάλισμα μόνο για εκείνες, που έχουν εξοφληθεί με δόλιο τρόπο πριν την 
εντολή ανάκλησης τους καθώς και το κόστος ακύρωσης και επανέκδοσης τους. 

3)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.  
ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Από την απιστία των υπαλλήλων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου. 
ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  
Από την χρήση του κλειδιού του χρηματοκιβωτίου, εκτός αν αυτό περιήλθε στην κατοχή 
του διαρρήκτη μετά από κλοπή ή άσκηση βίας ή απάτης. 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗ 
Από απώλεια η οποία θα συμβεί χωρίς διάρρηξη. 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ 
Από επακόλουθη ζημιά κάθε φύσης. 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 
καθίζηση, κατολίσθηση ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής ή βίαιου ατμοσφαιρικού 
φαινομένου όπως καταιγίδα, τυφώνα, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή 
οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων. 

4)  Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Για την τιμολόγηση του κινδύνου αξιολογούνται: 
 Η αναλογία μεταξύ μετρητών και επιταγών. 
 Τα στοιχεία του χρηματοκιβωτίου (κατασκευαστής, τύπος, διαστάσεις και βάρος). 
 Τα μέτρα προστασίας του χώρου κατά της κλοπής. 
 Το ιστορικό ζημιών. 
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I I .  ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

1)  ΕΚΤ ΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

H Εταιρία, κατά την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης αναλαμβάνει να αποκαθιστά στον 
Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο, κάθε ποσό χρημάτων που ανήκει σ’αυτόν 
και το οποίο απωλέσθη, μετά από ληστεία Ταμειακής Μηχανής ή ληστεία Ταμείου (Hold 
up). 

2)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο Πυρός. 

 Στις επιταγές ημέρας θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα «Προς Κατάθεση Μόνο Στον 
Λογαριασμό___». 

 Σε περίπτωση ληστείας των επιταγών ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα 
λαμβάνει ασφάλισμα μόνο για εκείνες, που έχουν εξοφληθεί με δόλιο τρόπο πριν την 
εντολή ανάκλησης τους καθώς και το κόστος ακύρωσης και επανέκδοσης τους. 

3)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.  

ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Από την απιστία των υπαλλήλων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ 

Από απώλεια η οποία θα συμβεί κατά τις μη εργάσιμες ώρες σε ταμεία ή ταμειακές 
μηχανές. 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ 

Από επακόλουθη ζημιά κάθε φύσης. 

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 
καθίζηση, κατολίσθηση ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής ή βίαιου ατμοσφαιρικού 
φαινομένου όπως καταιγίδα, τυφώνα, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή 
οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων. 

4)  Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Για την τιμολόγηση του κινδύνου αξιολογούνται: 

 Η αναλογία μεταξύ μετρητών και επιταγών. 

 Το πλήθος των ταμείων / ταμειακών μηχανών. 

 Κάθε πότε αδείαζει το ταμείο / ταμειακή μηχανή και τοποθετεί τα χρήματα σε 
χρηματοκιβώτιο. 

 Αν υπάρχει σωληνωτό ταχυδρομείο. 

 Το ιστορικό ζημιών. 
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I I I .  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

1)  ΕΚΤ ΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

H Εταιρία, αναλαμβάνει να καταβάλλει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο ή 
να αποκαθιστά, κάθε ποσό χρημάτων που ανήκει σ’αυτόν και το οποίο απωλέσθη, με την 
προϋπόθεση ότι η απώλεια αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ληστεία κατά την 
διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο ή 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του, μέσα στα γεωγραφικά όρια που καθορίζονται στον 
πίνακα ασφάλισης. 

2)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο Πυρός. 

 Οι υπάλληλοι, που θα πραγματοποιούν τις μεταφορές χρημάτων δεν θα πρέπει να 
έχουν φυσικά (εμφανή σωματική αναπηρία) ή νοητικά ελαττώματα και θα πρέπει να 
εργάζονται στον Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο για τουλάχιστον 6 μήνες 
με μόνιμη εργασιακή σχέση. Η ηλικία των υπαλλήλων αυτών θα πρέπει να είναι από 
21 έως 60 ετών. Κατάσταση με υπαλλήλους (ονοματεπώνυμο, ηλικία, αριθμό 
αστυνομικής ταυτότητας), που πραγματοποιούν τις μεταφορές χρημάτων. 

 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερή στοιχεία 
των μεταφορών χρημάτων και να τις καταχωρεί  σε ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο 
(μητρώο). Μέσα σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική κατάσταση, των επιταγών 
στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η τράπεζα, ο αριθμός της επιταγής, ο εκδότης, 
το ποσό και ο τελευταίος οπισθόγραφος. Επίσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιτρέπει στους εντεταλμένους της Εταιρίας να 
ελέγχουν το βιβλίο τούτο οποιαδήποτε στιγμή και να παρέχει αν τούτο ζητηθεί, 
αναλυτική κατάσταση των μεταφορών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την 
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

 Στις επιταγές ημέρας θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα «Προς Κατάθεση Μόνο Στον 
Λογαριασμό___». 

 Σε περίπτωση κλοπής των επιταγών ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα 
λαμβάνει ασφάλισμα μόνο για εκείνες, που έχουν εξοφληθεί με δόλιο τρόπο πριν την 
εντολή ανάκλησης τους καθώς και το κόστος ακύρωσης και επανέκδοσης τους. 

 Κατά την διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων, τα χρήματα θα βρίσκονται πάντα στην 
φυσική κατοχή του υπαλλήλου, που θα διενεργεί την μεταφορά, μέσα σε φάκελο ή 
τσάντα. 

 Μεταφορές μέχρι €10.000 θα γίνεται από ένα άτομο, ενώ από €10.001 και άνω από 
δύο άτομα και αυτοκίνητο. 

3)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Από την απιστία των υπαλλήλων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου. 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ 

Από επακόλουθη ζημιά κάθε φύσης. 
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ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Από ελλείμματα οφειλόμενα σε λάθη και / ή .παραλείψεις και / ή δόλο του μεταφέροντος. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μεταφορές χρημάτων που γίνονται με δίκυκλο, μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικές 
υπεραστικές συγκοινωνίες) εκτός αν συμφωνηθεί ιδιαίτερα και αναγράφεται στον πίνακα 
ασφάλισης. 

ΑΦΥΛΑΚΤΟ ΟΧΗΜΑ 

Απώλειες από αφύλακτο όχημα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Μεταφορές χρημάτων που γίνονται από εταιρίες Security, Courier , Επαγγελματίες 
Μεταφορείς Χρημάτων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Δεν θα καταβάλλεται Ασφάλισμα για οποιαδήποτε ζημία, εάν οι υπάλληλοι του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, που εκτελούν μεταφορές χρημάτων διώκονται ή έχουν 
δικαστεί για οικονομικά αδικήματα. 

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 
καθίζηση, κατολίσθηση ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής ή βίαιου ατμοσφαιρικού 
φαινομένου όπως καταιγίδα, τυφώνα, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή 
οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων. 

4)  Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Για την τιμολόγηση του κινδύνου αξιολογούνται: 

 Η αναλογία μεταξύ μετρητών και επιταγών. 

 Το πλήθος των ημερησίων μεταφορών. 

 Το είδος του μεταφορικού μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά. 

 Πόσα άτομα διενεργούν την μεταφορά. 

 Το ιστορικό ζημιών. 



 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & ΠΥΛΗΣ 17, 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τηλ. 210 4173300, 210 4173326 -Fax 210 4134794, e-mail: info@np-insurance.gr 
Ιανουάριος 09 Σελίδα 9 από 11 
 

IV.  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1)  ΕΚΤ ΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

H Εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο ή 
να αποκαθιστά, κάθε άμεση χρηματική ζημιά, που θα υποστεί ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 
ο Ασφαλισμένος εξαιτίας κατάχρησης εμπιστοσύνης των υπαλλήλων του, η οποία έγινε 
στη διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, ανακαλύφθηκε δε κατά την 
διάρκεια της ασφάλισης ή το αργότερο μέχρι και την πάροδο περιόδου έξι (6) μηνών κατά 
ανώτατο όριο από την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου. Η πιο πάνω προθεσμία 
περιορίζεται στο διάστημα των τριών (3) μηνών σε περίπτωση μη ανανέωσης ή 
ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο. 

2)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο Πυρός. 

 Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εργάζονται στον Λήπτη της ασφάλισης ή στον 
Ασφαλισμένο για τουλάχιστον 12 μήνες με μόνιμη εργασιακή σχέση.  

 Η ηλικία των υπαλλήλων αυτών θα πρέπει να είναι από 21 έως 60 ετών.  

 Θα πρέπει να δοθεί στην Εταιρία κατάσταση με υπαλλήλους με ονοματεπώνυμο, 
ηλικία, αριθμό ταυτότητας, η οποία θα αναγραφεί στον πίνακα ασφάλισης. 

3)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.  

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ 

Από επακόλουθη ζημιά κάθε φύσης. 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Από ελλείμματα οφειλόμενα σε λογιστικά λάθη και παραλείψεις ή που οφείλεται στην 
υποτίμηση της αξίας των Χρημάτων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

Δεν θα καταβάλλεται περισσότερες από μία φορά ασφάλισμα για τον ίδιο υπάλληλο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Δεν θα καταβάλλεται Ασφάλισμα για οποιαδήποτε ζημία, που προκαλείται από 
υπαλλήλους εφόσον αυτοί διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για οικονομικά αδικήματα. 

4)  Τ ΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Για την τιμολόγηση του κινδύνου αξιολογούνται: 

 Το όριο ευθύνης ανά υπάλληλο. 

 Το πλήθος των ασφαλιζόμενων υπαλλήλων. 

 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης. 

 Το ιστορικό ζημιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 
 

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. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ 

Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, λεηλασιών 
ή συναφών ενεργειών. 

 

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. 

 

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. 

 

ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

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

ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ €

Μέχρι 150 kg 15.000 30.000 39,00 34,80 73,80
Από 151 kg έως 400 kg 0 0 0,00 0,00 0,00
Από 401 kg και άνω 0 0 0,00 0,00 0,00

73,80

ΠΟΣΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ € TEMAXIA €

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 3.000 1 23,16
ΤΑΜΕΙΟ 6.000 1 34,80

58,00

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΟΣΟ €

ΜΕΤΡΗΤΑ 15.000 34,80 5 900.000,00 27,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 30.000 43,50 5 1.800.000,00 41,40

146,70

ΟΡΙΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

5.000 2
58,00

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
336,50 200,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 0 336,50 200,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 84,13 0,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 84,13 0,00
ΦΚΕ 50,48 20,00

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 13,33 5,28
379,03 225,28

2/1/2009

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡA ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ € ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ € 58

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΕ €
2.000,00
6.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ € ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ € 58

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΕ €

ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜ. € ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ € 58

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΟΥ

ΤΖΙΡΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.000.000
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ € ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ € 58

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

 


