Ειδικοί Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιεχομένου επιχείρησης
Η Ασφάλιση παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρία «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις καλύψεις που αναγράφονται στο ομαδικό ασφαλιστήριο
συμβόλαιο που έχει συνάψει ο Συμβαλλόμενος «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε» για λογαριασμό των ενεργών
επαγγελματιών πελατών της, για το περιεχόμενο της επιχείρησης που έχει δηλωθεί.
Οι σχετικές καλύψεις αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων & Ορίων Ευθύνης Εταιρίας του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ως «περιεχόμενο» ορίζονται:

Εμπορεύματα ή/και πρώτες ύλες που ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται μέσα στον
στεγασμένο χώρο της

Εξοπλισμός μισθωμένος ή μη, που ανήκει στην επιχείρηση και χρησιμοποιείται για τη
λειτουργία της επιχείρησης όπως μηχανήματα, έπιπλα κ.λπ. και βρίσκεται μέσα στο
στεγασμένο χώρο της.
Καλύπτεται το περιεχόμενο της ασφαλισμένης επιχείρησης εφόσον έχουν λάβει χώρα οι παρακάτω
αναφερόμενοι κίνδυνοι, με τους αντίστοιχους προσδιορισμούς.

Άρθρο 1 Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Καλύπτονται τα έξοδα για ζημιές που προέκυψαν από:
•
•
•
•

ανάφλεξη (καύση που συνοδεύεται από φλόγα) ή αντικείμενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε
να πάρει, τυχαία και χωρίς δόλο
πυρκαγιά σε δάσος
πτώση κεραυνού
καπνό από πυρκαγιά

∆εν καλύπτεται φωτιά που προήλθε από σεισμό (εκτός αν παρέχεται η κάλυψη σεισμού), ηφαιστειακή
έκρηξη ή άλλη γεωλογική διαταραχή.

Άρθρο 2 Έκρηξη
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές οι οποίες θα προκύψουν από έκρηξη:
•
•
•
•

λόγω ξαφνικής και βίαιης διαστολής αερίων
λέβητα
καυστήρα κεντρικής θέρμανσης οποιασδήποτε μορφής καύσιμης ύλης
θερμοσίφωνα

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκληθούν στο ίδιο το αντικείμενο.

Άρθρο 3 Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων,
κλαδιών, στύλων συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές, οι οποίες θα προκύψουν από:
•
•
•

πρόσκρουση οχήματος στην ασφαλισμένη επιχείρηση
πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.
πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων που θα προκληθεί από αιτία που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

∆εν καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από πρόσκρουση οχήματος το οποίο
ανήκει ή οδηγείται από τον Ασφαλισμένο ή συγγενή του μέχρι και Β΄ βαθμού.

Άρθρο 4 Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από:
•

στάση, δηλαδή ομαδική και βίαιη, συνήθως ένοπλη, εκδήλωση που στρέφεται εναντίον μιας
νόμιμης εξουσίας.

•
•
•
•
•

απεργία, δηλαδή ομαδική αποχή εργαζομένων.
ανταπεργία, δηλαδή κλείσιμο μιας επιχείρησης από τον εργοδότη για να καταστείλει απεργία
των εργατών.
οχλαγωγία, δηλαδή συγκέντρωση πλήθους που συμπεριφέρεται παράνομα και δεν ελέγχεται
από τις Αρχές.
πολιτική ταραχή, δηλαδή οργανωμένη αναστάτωση της δημόσιας τάξης που οφείλεται σε
πολιτικά αίτια.
κακόβουλη ενέργεια, δηλαδή ενέργεια από πρόθεση οποιουδήποτε προσώπου είτε κατά τη
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, διατάραξη της δημόσιας τάξης,
είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά.

∆εν καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από :
•
που προέρχονται από ολική ή μερική παύση της εργασίας του ασφαλισμένου στην
ασφαλισμένη επιχείρηση.
•
που προκαλούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της παράνομης κατοχής
ή της μόνιμης ή προσωρινής στέρησης του ασφαλισμένου ακινήτου ή του ακινήτου όπου
βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.
•
που προκαλούνται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της κυριότητας των ασφαλισμένων
αντικειμένων από τον ασφαλισμένο λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης τους από τη
νόμιμη ή ντε φάκτο (de facto) Αρχή.
Ειδικά για τις Κακόβουλες ενέργειες, δεν καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν:
•
•
•
•

κατά τη διάρκεια ή κατά την απόπειρα κλοπής ή ληστείας
από συγγενείς του Ασφαλισμένου μέχρι και Β’ Βαθμού ή από υπαλλήλους του ή
γενικότερα από πρόσωπα που έχουν προστηθεί από αυτόν ή από τους νόμιμους
εκπροσώπους του ή συγκατοικούν με αυτόν
από μισθωτές του ασφαλισμένου ακινήτου
από graffiti, αφισοκόλληση, γραφή συνθημάτων

Άρθρο 5 Τρομοκρατικές Ενέργειες
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.
∆εν καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν από πρόσκρουση πυραύλου.

Άρθρο 6 Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Καλύπτεται η ολική ή η μερική κλοπή των αντικειμένων του περιεχομένου της επιχείρησης μετά από
παραβίασή της με βίαια μέσα, σε περίπτωση διάρρηξης ή ακόμα και ληστείας, με άσκηση ή απειλή
άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης.
Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο της επιχείρησης από τους
διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν
αντικείμενα.
∆εν καλύπτεται η ολική ή η μερική κλοπή των ασφαλισμένων αντικειμένων, αν η κλοπή:
•
•
•
•

έγινε με αντικλείδι ή χωρίς παραβίαση της επιχείρησης με βίαιο τρόπο.
δε δηλώθηκε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, αμέσως μετά το γεγονός.
έγινε από οποιοδήποτε συγκάτοικο, μέλος της οικογένειας, σύντροφο, συνέταιρο, στέλεχος
υπάλληλο ή προστηθείς του Συμβαλλόμενου/ή και του Ασφαλισμένου, με την ιδιότητα του
αυτουργού – έστω και ηθικού – ή του συνεργού
έγινε κατά τη διάρκεια που η επιχείρηση έμεινε εκτός λειτουργίας περισσότερο από
σαρανταπέντε (45) μέρες

Άρθρο 7 Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκληθούν στο κτίριο της επιχείρησης που στεγάζεται το
ασφαλισμένο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν, σε
περίπτωση:
•
κλοπής, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από παραβίαση της επιχείρησης
με βίαια μέσα.
•
ληστείας, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας,
φυσικής ή ένοπλης.

Άρθρο 8 Τι δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
∆εν καλύπτονται οι ζημιές ή οι απώλειες που έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τα παρακάτω
γεγονότα ή είναι συνέπεια των παρακάτω γεγονότων, καθώς και τα πιο κάτω αντικείμενα:
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
•
Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση,
στάση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της
Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες περιπτώσεις.
•
Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό
μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο
από καύση πυρηνικού υλικού. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται
και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (process) πυρηνικής διάσπασης.
•
Ζημιές που οφείλονται σε βιολογική ή/και χημική μόλυνση.
•
∆ιαταγή οποιασδήποτε Αρχής, εκτός αν η εντολή δίνεται στα πλαίσια περιορισμού ζημιάς, η
οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
•
Κλοπής κατά τη διάρκεια ή μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου καλυπτόμενου κινδύνου.
•
Βαριά αμέλεια ή δόλος του Συμβαλλόμενου, Ασφαλισμένου, ∆ικαιούχου αποζημίωσης,
προσώπων που συνοικούν με αυτόν, νομίμων αντιπροσώπων του, εκπροσώπων του, τρίτων
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης, καθώς
και των προσώπων που έχουν προστηθεί απ’ αυτoύς. Ειδικά οι ζημίες από πυρκαγιά, κεραυνό,
έκρηξη δεν καλύπτονται, όταν αυτές οφείλονται α) σε βαριά αμέλεια ή δόλο που καταλογίζεται
προσωπικά στο Συμβαλλόμενο, καθώς και β) σε δόλο του Ασφαλισμένου, ∆ικαιούχου
αποζημίωσης, προσώπων που συνοικούν με αυτούς, νομίμων αντιπροσώπων τους,
εκπροσώπων τους, τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του
αντικειμένου της ασφάλισης, καθώς και των προσώπων που έχουν προστηθεί απ’ αυτoύς.
Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα που ήταν ή θα
•
έπρεπε να ήταν γνωστά στο Συμβαλλόμενο ή/και στον Ασφαλισμένο κατά το χρόνο έναρξης
της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρία.
•
∆απάνες αποκατάστασης ζημιάς, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των
αντικείμενων που έχουν υποστεί ζημιά σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκονταν πριν.
•
Ζημιές προερχόμενες από φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, κακοτεχνία ή/και ελλιπή
συντήρηση, το κόστος επισκευής και αντικατάστασης αντικειμένων που δεν επλήγησαν άμεσα
από τη ζημιά, οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων.
•
Οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, προέλθει από σεισμό.
•
Κατολίσθηση ή καθίζηση του εδάφους ή/και παλιρροϊκό κύμα,.
•
Αλλοίωση εμπορευμάτων ή και Α’ υλών εξαιτίας διακοπής λειτουργίας του ψυκτικού θαλάμου ή
της κατάψυξης που βρίσκονται.
•
∆ιαφυγόντα κέρδη ή/και αποθετικές ζημιές.
•
Ζημιές ή απώλειες σε αντικείμενα που δεν βρίσκονται εντός του χώρου της ασφαλισμένης
επιχείρησης όπως περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
•
Ζημιές σε εμπορεύματα ή αντικείμενα τρίτων.
•
Τα έγγραφα, τα παραστατικά αξίας, οι τίτλοι, οι ομολογίες, οι μετοχές, οι επιταγές, οι
συναλλαγματικές, τα τραπεζογραμμάτια, τα γραμμάτια σε διαταγή, τα υποσχετικά, τα έγγραφα
κάθε είδους με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται οποιαδήποτε έννομη σχέση.
•
Επιπλέον, δεν καλύπτονται τα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και οτιδήποτε παρόμοιο, οι ράβδοι
από χρυσό, από αργυρό ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιμό ή ημιπολύτιμο στοιχείο, τα
νομίσματα, τα χρήματα, τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα γραμματόσημα, τα ένσημα, οι συλλογές
κάθε φύσης, τα λογιστικά βιβλία, τα υποδείγματα, τα σχέδια, οι μήτρες, κάθε είδους
προγράμματα υπολογιστών, χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, μετάλλια, κύπελλα αγώνων, κειμήλια,
πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, ή κινηματογραφικό υλικό (φιλμ), κ.λπ.
•
Επίσης δεν καλύπτονται οι ηλεκτρονικοί φορείς δεδομένων (CD, DVD, δισκέτες, ταινίες, δίσκοι,
κ.λπ.), αναφορικά με το κόστος παραγωγής τους ή/και την αξία των πληροφοριών που
περιέχουν, εκτός αν πρόκειται για μουσικά ή κινηματογραφικά CD ή DVD που διατίθενται στο
εμπόριο και είναι μέρος των ασφαλισμένων εμπορευμάτων της επιχείρησης.
•
Τέλος, δεν καλύπτονται οχήματα, σκάφη και μηχανές θαλάσσης, τρόφιμα και τα ποτά κάθε
είδους, όταν δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 9 Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;
Η Εταιρία αποζημιώνει τα ασφαλισμένα αντικείμενα που ήταν σε χρήση, σε αξία καινούργιων της ίδιας
χρήσης ή ποιότητας, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων & Ορίων Ευθύνης Εταιρίας
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο), με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται παρακάτω:
1. Αν τα κατεστραμμένα αντικείμενα δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με άλλα
πανομοιότυπα, αξία αντικατάστασης για τον υπολογισμό της αποζημίωσης θεωρείται η αξία
όσο το δυνατόν πιο παρεμφερών αντικειμένων, της ίδιας όμως ποιότητας και απόδοσης.
2. Τα εμπορεύματα της επιχείρησης αποζημιώνονται στην αξία κτήσης βάσει τιμολογίου εκτός κι
αν έχουν αποκτηθεί σε χρόνο μεγαλύτερο του (1) ενός έτους πριν από την ημερομηνία της
ζημιάς οπότε θα αποζημιώνονται στην πραγματική τους αξία, η οποία υπολογίζεται
αφαιρώντας την παλαιότητα από την αξία τους.
3. Τα είδη εξοπλισμού της επιχείρησης όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, τα αξεσουάρ ένδυσης,
οι τσάντες κάθε είδους, οι κουρτίνες, τα υφάσματα των επιπλώσεων, τα κλινοσκεπάσματα,
αποζημιώνονται στην πραγματική τους αξία, η οποία υπολογίζεται αφαιρώντας την παλαιότητα
από την αξία τους.
4. Ο Ασφαλισμένος αποζημιώνεται σε αξία καινούργιου, μόνο αν επιλέξει να αντικαταστήσει τα
ζημιωθέντα αντικείμενα μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία της ζημιάς. Αν το διάστημα
αυτό περάσει χωρίς ο Ασφαλισμένος να ζητήσει αντικατάσταση, η Εταιρία θα τον αποζημιώσει
με βάση την πραγματική αξία που θα έχουν τα αντικείμενα εκείνη τη χρονική στιγμή.
5. Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αποζημίωσης με βάση την αξία αντικατάστασης και της
αποζημίωσης με βάση την πραγματική αξία των αντικειμένων που έχουν υποστεί ζημιά, θα
καταβάλλεται από την Εταιρία αφού ο Ασφαλισμένος παραδώσει στην Εταιρία τα σχετικά
τιμολόγια και μόνο μετά από την αποδεδειγμένη αντικατάσταση των κατεστραμμένων
αντικειμένων. Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης, δεν
μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος των κατεστραμμένων αντικειμένων και σύμφωνα
πάντα με την Περίπτωση 2 στο Άρθρο αυτό.
Καμία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηματική, δεν αποζημιώνεται.

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Αξία αντικατάστασης ή αξία καινούργιου
Το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση του περιεχομένου της ασφαλισμένης επιχείρησης με
καινούργιο της ίδιας χρήσης ή ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων αμοιβών τρίτων.
Πρόκειται για την αξία που έχει το περιεχόμενο τη χρονική στιγμή πριν από τη ζημιά.
Αποζημίωση
Το ποσό που η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με
τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Ασφαλισμένος
Ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου της επιχείρησης / ενεργός επαγγελματίας πελάτης, που έχει ασφαλιστεί
και στον οποίο η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς. Τα στοιχεία
αυτού αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έχουν δηλωθεί έντυπο Στοιχεία Αίτησης
Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Επαγγελματικό.
Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο
Αποζημίωση του περιεχομένου της ασφαλισμένης επιχείρησης από το πρώτο ευρώ, σε περίπτωση
ζημίας.

∆ήλωση ζημιάς
Το έγγραφο με το οποίο ο Ασφαλισμένος γνωστοποιεί και περιγράφει τη ζημιά στην Εταιρία.
∆ιεύθυνση κινδύνου - επιχείρησης
Τα στοιχεία της διεύθυνσης (οδός, αριθμός, τόπος, κ.λπ.) που βρίσκεται το περιεχόμενο της
ασφαλισμένης επιχείρησης και έχει δηλωθεί στο έντυπο Στοιχεία Αίτησης Σύμβασης Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας Επαγγελματικό (στοιχεία παροχής).
Ενεργός Επαγγελματίας πελάτης
Ενεργός επαγγελματίας πελάτης είναι ο πελάτης που έχει σε ισχύ ενεργή σύμβαση προμήθειας
ενέργειας με την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

Ζημιά
Αιφνίδιο, τυχαίο και ατυχηματικού χαρακτήρα γεγονός που προκαλεί βλάβες ή φθορές στο περιεχόμενο
της επιχείρησης του Ασφαλισμένου.

Συμβαλλόμενος (λήπτης της ασφάλισης)
Το πρόσωπο που συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία, δηλαδή η εταιρία ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων, με ή χωρίς χρήση 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 αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
διατάραξης της δημόσιας τάξης.

