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Το  σπίτι  σας 

είναι  δικό σας??
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Το  σπίτι  σας

δεν  είναι  δικό σας!!!
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  σπίτι  σας  δεν  είναι  δικό  σας
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Το  σπίτι  σας  δεν  είναι  δικό  σας

Εάν έχετε δικό σας σπίτι ή νοικοκυριό εσείς ξέρετε καλύτερα 
από εμάς και τον καθένα ότι χρειάστηκε αγώνας χρόνων,  
ξενύχτια και ιδρώτας ολόκληρης ίσως ζωής για να γίνει.

Η πιο πικρή πείρα της ζωής σας ή των δικών σας θα είναι
Να ανακαλύψετε ότι από έλλειψη πρόνοιας χάσατε το σπίτι
σας , 
σε 30 δευτερόλεπτα από σεισμό , 
σε μια ώρα από την Φωτιά , 
σε μια στιγμή από τον Φόρος κληρονομιάς .
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Το  σπίτι  σας  δεν  είναι  δικό  σας

Όλα αυτά από αμέλεια , από αδράνεια , από 
άγνοια, για να μη θυσιάσετε τα μισά από όσα 
ξοδεύετε για ένα πακέτο Ελληνικά τσιγάρα.

Παραμερίστε την μεγαλύτερη απειλή για 
την περιουσία σας, την αδράνεια που 
υπάρχει μέσα μας , όπως σε κάθε άνθρωπο.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Είναι η ασφαλιστική επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει σύμφωνα με το ασφαλιστήριο,
έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό της (λήπτη της
ασφάλισης) ή τρίτο, παροχή (ασφάλισμα) όταν επέλθει το
περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η
υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση).
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο ο ασφαλιστής
κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να
συνάψει στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή
τρίτου. Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες
που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον
ασφαλισμένο.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από
ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η
ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. Ο
ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της
ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη
δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η
σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του λήπτη
της ασφάλισης.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του 
ασφαλίσματος εν όλω ή εν μέρει όπως τυχόν αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε
την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου του ασφαλιστή 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,
εκδιδομένης 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 / λήπτη της ασφάλισης μαζί με το
ασφαλιστήριο.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος)
που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο και το οποίο επιφέρει στον
ασφαλισμένο ζημιά, που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο
περιγράφεται στο ασφαλιστήριο.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

8. ΖΗΜΙΑ

Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική & όχι αποθετική)
περιουσιακή ζημιά, που επέρχεται στο ασφαλισμένο αντικείμενο
λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, που οφείλεται σε τυχαίο,
βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου / λήπτη της
ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από την παρούσα
σύμβαση, κατά την έκταση και γενικά, του όρους αυτής. Ο όρος
ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή
απώλεια, που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής
αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επέλευσης
ασφαλιστικού κινδύνου.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον ασφαλισμένο / λήπτη της
ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο, η οποία προσδιορίζει
την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να
εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο ασφαλισμένος ή δικαιούχος
του ασφαλίσματος.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ – ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο)
ευθύνεται ο ασφαλιστής με βάση την παρούσα σύμβαση, συνολικά
ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού
συμφέροντος.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

11. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Η υποχρέωση του ασφαλιστή, που προκύπτει από την επέλευση
ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε
αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, κατά τους όρους του
παρόντος ασφαλιστηρίου.

12. ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Πυρκαγιά είναι η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα, η οποία
προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία, η οποία
έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται με ίδιες
δυνάμεις.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

13. ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο
και έδαφος.

14. ΕΚΡΗΞΗ

Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει
κατά την βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών.

Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμά
τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών
πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
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Α.  ΟΡΙΣΜΟΙΑ.  ΟΡΙΣΜΟΙ

14. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ

Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής
πηγής δημιουργία εστίας πυρκαγιάς ενός υλικού σε επαφή με το
ατμοσφαιρικό οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο
αντίδρασης).
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¨̈ΚορμόςΚορμός¨̈ ΠυρασφαλιστηρίουΠυρασφαλιστηρίου

ΜεΜε τοτο απλόαπλό πυρασφαλιστήριοπυρασφαλιστήριο καλύπτονταικαλύπτονται ζημίεςζημίες απόαπό
φωτιάφωτιά προερχόμενηπροερχόμενη απόαπό κάθεκάθε τυχαίοτυχαίο γεγονόςγεγονός..

Επίσης  καλύπτονται: 
Φωτιά – ζημίες από κεραυνό (πλην βραχυκυκλώματος)
Φωτιά – ζημίες από έκρηξη συσκευών και
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση.
Εμπρησμός από τρίτο.

Φωτιά από αμέλεια.
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Β.  ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΑΠΛΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΥΡΟΣΒ.  ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΑΠΛΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΥΡΟΣ

¨̈ΚορμόςΚορμός¨̈ ΠυρασφαλιστηρίουΠυρασφαλιστηρίου

Επίσης  καλύπτονται: 

Φωτιά από βραχυκύκλωμα (εξαιρείται το
βραχυκυκλούμενο αντικείμενο.

Ζημιές από καπνό .

Ζημιές από νερά Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Φωτιά από το όμορο κτίριο.
Φωτιά από μηχανική και χημική έκρηξη, όχι όμως οι
άλλες ζημιές από την έκρηξη.
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Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΑΑ.. ζημιέςζημιές πουπου δενδεν καλύπτονταικαλύπτονται απόαπό τοτο απλόαπλό
πυρασφαλιστήριοπυρασφαλιστήριο::

Φωτιά από τρομοκρατικές ενέργειες.
Φωτιά κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, εσωτερικής
ταραχής ανωμάλων καταστάσεων.

Φωτιά από δάσος.

Φωτιά από φυσικά φαινόμενα (τυφώνες,
καταιγίδες,ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμό.
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Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πολεμικές ενέργειες γενικά.

 Κοινωνικές και πολιτικές ταραχές.

Πυρηνικοί κίνδυνοι.

 Διαταγή δημόσιας αρχής.
 Φυσική απομείωση ασφαλιζομένου αντικειμένου

(αυτανάφλεξη, ζυμώσεις, εγγενές ελάττωμα ή ενυπάρχον,
ελαττωματική κατασκευή).

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φυσικές καταστροφές (σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη,
τυφώνας, καταιγίδα, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας).

 Εύφλεκτα υλικά.

Βραχυκύκλωμα.

 Κλοπή.
Πυρκαγιά από δάσος.

Μόλυνση.

 Κατάρρευση, κατολίσθηση εδάφους.

 Έκρηξη.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Β. Αντικείμενα που εξαιρούνται από την ασφάλιση:

 Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του χώρου που
περιγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων, που κατέχει ο
ασφαλιζόμενος επί παρακαταθήκη για πώληση, επί
προμήθεια (εκτός και αν υπάρχει ειδική ρήτρα στο
ασφαλιστήριο).

Ράβδοι χρυσού και αργυρού – πολύτιμοι λίθοι που δεν
είναι μέρος κοσμήματος.
Χρεόγραφα, τραπεζογραμμάτια, τίτλοι, ομολογίες και
συναφή.

 Εύφλεκτες και εκρηκτικές, εμπρηστικές ύλες.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 Πιστωτικοί τίτλοι, τραπεζογραμμάτια, αξιόγραφα,
γραμματόσημα.

Νομίσματα και χρήματα.

Καλούπια.

Αντικείμενα που έχουν κειμηλιακή ή συναισθηματική
αξία μόνο.

 Αντίκες, συλλογές σπανίων αντικειμένων.

Πατρόν, αριστεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 Έγγραφα, λογιστικά βιβλία, χειρόγραφα και
μηχανογραφημένα.

 Δίσκοι, δισκέτες, εξωτερικοί φορείς πληροφοριών
( καλύπτονται μόνο ως προς την υλική αξία και όχι ως προς
το κόστος παραγωγής και την αξία του περιεχομένου).

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Γ. Αντικείμενα που καλύπτονται μέχρι ένα ορισμένο
ποσό

Τα αντικείμενα αυτά είναι γνωστά και σαν
κατονομαζόμενα και είναι:

Τάπητες.

Αντικείμενα από άργυρο, χρυσό ή και άλλο πολύτιμο
μέταλλο.

Ζωγραφικοί πίνακες και τα έργα τέχνης γενικά.

Γούνες.

Γενικά σπάνια αντικείμενα.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Δ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΔ.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα  αντικείμενα  αυτά  καλύπτονται, χωρίς  αναφορά  Τα  αντικείμενα  αυτά  καλύπτονται, χωρίς  αναφορά  
μέχρι  του  ποσού  των  1500 μέχρι  του  ποσού  των  1500 €€ κατά   τεμάχιο  ή  σετ, κατά   τεμάχιο  ή  σετ, 
εκτός  εάν  υπάρχει  διαφορετική  συμφωνία  με τον  εκτός  εάν  υπάρχει  διαφορετική  συμφωνία  με τον  
ασφαλιζόμενο  και  αναγράφονται  στο  ασφαλιστήριο  ασφαλιζόμενο  και  αναγράφονται  στο  ασφαλιστήριο  
με  διαφορετική  αξία, η  οποία  τις περισσότερες  φορές  με  διαφορετική  αξία, η  οποία  τις περισσότερες  φορές  
προσδιορίζεται  από  ειδικό  συνεργάτη προσδιορίζεται  από  ειδικό  συνεργάτη –– εκτιμητή.εκτιμητή.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ε.  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ  ΣΤΙΣ  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν στο μέτρο του
δυνατού, τις ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Αναλογικός Όρος – Όλες οι ασφαλίσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 198 του Εμπορικού Νόμου που
λέει ότι: «Όταν η ασφάλιση καλύπτει μέρος μόνο της αξίας
του ασφαλισθέντος πράγματος, ο ασφαλιζόμενος υφίσταται
ανάλογο μέρος των ζημιών».

Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ασφαλίζουν ζημίες από τυχαία γεγονότα (όχι φυσική
φθορά).

Το ασφαλιζόμενο ποσό μειώνεται πάντα κατά το ποσόν
της αποζημίωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ζ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣ

Ασφαλιζόμενη αξίαΑσφαλιζόμενη αξία είναι  η  χρηματική  αξία  που  είναι  η  χρηματική  αξία  που  
σημειώνεται  στο  ασφαλιστήριο  και  η  οποία  σημειώνεται  στο  ασφαλιστήριο  και  η  οποία  
αποτελεί  το  ανώτατο  όριο παροχής  της  αποτελεί  το  ανώτατο  όριο παροχής  της  
ασφαλιστικής  εταιρίας  σε  περίπτωση  ασφαλιστικής  εταιρίας  σε  περίπτωση  
πραγματοποίησης  του  κίνδυνου.πραγματοποίησης  του  κίνδυνου.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ζ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣΖ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣ

Ασφαλιζόμενο αντικείμενοΑσφαλιζόμενο αντικείμενο στον κλάδο  πυρός  μπορεί  να  στον κλάδο  πυρός  μπορεί  να  
είναι  ή  η  οικοδομή  ή  το  περιεχόμενο της  ή  και  τα  δύοείναι  ή  η  οικοδομή  ή  το  περιεχόμενο της  ή  και  τα  δύο

Α) Οικοδομή Είναι  το  κτίσμα  ή και  τα  κτίσματα  με  όλες  
τις  εγκαταστάσεις  τους  - συμπεριλαμβάνονται οι  πόρτες, τα  
παράθυρα, οι  υδραυλικές  και  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις, 
ηλιακοί θερμοσίφωνες, τα εντοιχισμένα ντουλάπια και όποιο 
αντικείμενο γενικά δεν είναι κινητό, κ.λ.π.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ζ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣΖ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣ

Δεν ασφαλίζεται: 

α) το οικόπεδο

β) τα φρεάτια

γ) υπόγειες δεξαμενές

δ) οχετοί

ε) περιφράξεις και θεμέλια

Ασφαλιστέα  αξία  οικοδομής  ανά  εκατομμύριο Κατοικίας :

200- 250.000  τ.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ζ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣΖ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣ

Β) Περιεχόμενο: Είναι  οι  κινητές  εγκαταστάσεις (έπιπλα, 
μηχανήματα  κ.λ.π.)  και  τα  εμπορεύματα (πρώτες και  

βοηθητικές  ύλες, προϊόντα  έτοιμα  και  ημιέτοιμα  κ.λ.π.)  
τα  οποία  βρίσκονται  στο  εσωτερικό  της  οικοδομής.

Η  σωστή  ασφαλιστέα  αξία  για  τις κινητές  εγκαταστάσεις 
(μηχανήματα, έπιπλα  κ.λ.π.) θα  πρέπει  να  αντιπροσωπεύει  

την  αξία  αντικατάστασής  τους  από  εγκαταστάσεις τις  
ίδιας  απόδοσης  και της ίδιας  κατάστασης  με  εκείνη  που  
βρίσκονταν  τα  ασφαλιζόμενα  (μπορεί  να  συμπεριληφθούν 

και τα  έξοδα  μεταφοράς  και  εγκαταστάσεως).

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Ζ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣΖ.  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΑΞΙΕΣ

1.  Για  τις  πρώτες  ύλες , υλικά  συσκευασίας, πρέπει  να  
είναι  ίση  με  το κόστος  αγοράς  τους 
(συμπεριλαμβάνονται  τα  έξοδα  μεταφοράς).

2. Για  τα  έτοιμα  και  ημιέτοιμα  προϊόντα θα  πρέπει  να  
είναι  ίση  με  το  κόστος  παραγωγής  τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

Η  σωστή  ασφαλιστέα  αξία:



Η.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΗ.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι  προς  ασφάλιση  κίνδυνοι  διακρίνονται:

1.  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ (ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)(ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
Α. Απλούς κινδύνους (ΑΚ) ιπποδύναμη έως 1ΗΡ
Β. Μικρές Βιομηχανίες ιπποδύναμη από 1 μέχρι 5ΗΡ
Γ. Βιομηχανικούς κινδύνους (ΒΚ) ιπποδύναμη μεγαλύτερη από 5ΗΡ
Δ. Ειδικούς κινδύνους (ΕΚ)

22.. ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΕ

Α΄ στήλη: κοντά  σε  
πυροσβεστικό  σταθμό.
Β΄ στήλη: πιο  μακριά                

σε  πυροσβεστικό  σταθμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Η.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΗ.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3.  Ανάλογα  την  κατασκευή  σε:3.  Ανάλογα  την  κατασκευή  σε:

Α. Εξαιρετική Κατασκευή (ΤΕ):
Β. Τάξη Πρώτη (ΤΑ):
Γ. Τάξη Δεύτερη (ΤΒ):
Δ. Τάξη Τρίτη (ΤΓ)

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Την τοποθεσία του κινδύνου.

Την χρήση ή τις χρήσεις του κτιρίου

Το είδος και την φύση του προς ασφάλιση κινδύνου

Την κατασκευή και τον αριθμό των ορόφων

Την γειτνίαση (κατασκευή κτιρίων και χρήση τους)
Τα μέτρα πυροπροστασίας
Την ιδιότητα του ασφαλισμένου (σε ορισμένες περιπτώσεις)

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

11)) ΣΕΤΣΕΤ

ΤρομοκρατικέςΤρομοκρατικές ενέργειεςενέργειες

Περιλαμβάνουν την κάλυψη ζημιών από έκρηξη,
που οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια και την
πυρκαγιά που θα προέλθει από αυτή. Ο
προσδιορισμός της έννοιας ¨τρομοκρατία¨ δεν είναι
σαφής.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

11)) ΣΕΤΣΕΤ

Στάσεις Απεργίες (πολιτικές ταραχές)

Καλύπτονται ζημίες και φωτιά κατά την διάρκεια
στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διατάραξη
δημόσιας τάξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

11)) ΣΕΤΣΕΤ

Ζημιές  από  κακόβουλη  βλάβη                            Ζημιές  από  κακόβουλη  βλάβη                            
δίνεται  μόνο  σε  συνδυασμό  με  τις πολιτικές  ταραχές.
Όρος  6Όρος  6
Με  το  άρθρο  6  του  Ειδικού  Όρου  Στάσεων  και  
απεργιών  εξαιρούνται  οι  ζημίες  από  τρομοκρατικές  
ενέργειες  κατά  την  διάρκεια  πολιτικών  ταραχών. Η  
εξαίρεση  καλύπτεται  με  την  προσθήκη  αυτή.

Το κριτήριο για την ανάληψη των ανωτέρω
κινδύνων γίνεται από το τμήμα underwriting

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ
22)) ΠΛΗΜΜΥΡΑΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΠλημμύραΠλημμύρα θεωρείταιθεωρείται :: ηη διαφυγήδιαφυγή υδάτωνυδάτων απόαπό τατα
όριαόρια τηςτης φυσικήςφυσικής ήή τεχνικήςτεχνικής κοίτης,κοίτης, ποταμού,ποταμού, λίμνηςλίμνης ,,
συλλέκτησυλλέκτη (δεξαμενής)(δεξαμενής) διώρυγαςδιώρυγας ήή φράγματοςφράγματος..

Πλημμύρα από βροχή.

ΚατηγορίεςΚατηγορίες
Πλημμύρα από θάλασσα – ποταμό.
Πλημμύρα από θύελλα – καταιγίδα ή άλλο
φυσικό φαινόμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

22)) ΠΛΗΜΜΥΡΑΠΛΗΜΜΥΡΑ

Σε ασφαλίσεις εμπορευμάτων και κυρίως στα
υπόγεια πρέπει να μπαίνει ο όρος υποχρεωτικής
απόστασής τους από το δάπεδο. Η υγρασία δεν
είναι πλημμύρα.

ΚατηγορίεςΚατηγορίες
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης ή
κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.
Υπερχείλιση ή διάρρηξη υδατοδεξαμενών

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ (καταστροφικός  κίνδυνος)             ΣΕΙΣΜΟΣ (καταστροφικός  κίνδυνος)             
Ο σεισμός  είναι  ο  πιο  καταστροφικός  κίνδυνος. Πλήττει  
μεγάλες  περιοχές  και  προκαλεί  συσσωρευτικές  ζημίες.

Ο  σεισμός  είναι  τιμολογημένος  για  τους  κινδύνους  που  
είναι  ακόμη  στο  υποχρεωτικό  τιμολόγιο  και τα ο  οποίο  
χωρίζει  την  Ελλάδα  σε  3  ζώνες  ανάλογα  με  την  
σεισμική τους  επικινδυνότητα. Ανάλογα  με  την  κατασκευή  
των  οικοδομών, έχουμε  δύο  κατηγορίες  κινδύνων: 
Αντισεισμικούς & Κοινούς 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (κάλυψη(κάλυψη ηλεκτρικώνηλεκτρικών ζημιών)ζημιών)
Αιτίες βραχυκυκλώματος είναι: ο κεραυνός, υπέρβαση
ταχύτητας, υπέρταση, σχηματισμός τόξου, διαφυγή
ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικές ζημιές
(βραχυκύκλωμα), δεν καλύπτονται από το απλό
πυρασφαλιστήριο.
Η  κάλυψη  αφορά: 
Μοτέρ ηλεκτρικά
Ηλεκτρικούς πίνακες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρικά μηχανήματα

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Είναι  απαραίτητο  να  
διευκρινίζεται, στην  πρόταση  
ασφάλισης, ποια  αντικείμενα  
καλύπτονται  από το  βραχυκύκλωμα  
και με  ποιες  αξίες (μοτέρ, πίνακες, 
εγκαταστάσεις, όλο  το  μηχάνημα)

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ  (κάλυψη  ηλεκτρικών  ζημιών)ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ  (κάλυψη  ηλεκτρικών  ζημιών)

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕΚΡΗΞΗΕΚΡΗΞΗ

ΈκρηξηΈκρηξη χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται τοτο φαινόμενοφαινόμενο πουπου παράγεταιπαράγεται
απόαπό μιαμια αιφνίδιααιφνίδια καικαι βίαιηβίαιη διαστολήδιαστολή αερίωναερίων πουπου
συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό κρότοκρότο..

Κατηγορίες  εκρήξεων 

Συσκευών και εγκαταστάσεων για οικιακή χρήση
Μηχανική (αεροσυμπιεστές – ατμολέβητες)
Υγροποιημένων αερίων
Χημική

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Από  την  κάλυψη  εξαιρούνται ρητά  οι  
ζημιές  του  αντικειμένου  ή  
μηχανήματος  που εξερράγη. Οι  ζημίες  
του μηχανήματος  μπορεί  να  δοθούν  
με  συμβόλαιο  μηχανικών  βλαβών.  

ΕΚΡΗΞΗΕΚΡΗΞΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΚΛΟΠΗΚΛΟΠΗ

ΗΗ ασφάλισηασφάλιση τηςτης κλοπήςκλοπής διαφέρειδιαφέρει απόαπό τιςτις άλλεςάλλες
μορφέςμορφές ασφάλισηςασφάλισης περιουσίαςπεριουσίας διότιδιότι είναιείναι πράξηπράξη πουπου
γίνεταιγίνεται μεμε πρόσθεσηπρόσθεση..

Κατηγορίες  κλοπών 

Κλοπή δια ρήξεως ή αναρριχήσεως
Κλοπή με αντικλείδι
Ληστεία
Κλοπή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΚΛΟΠΗΚΛΟΠΗ

Συνήθως η κλοπή που δίδεται, είναι η κλοπή δια ρήξεως
ή αναρριχήσεως και ληστεία. Βασική προϋπόθεση για τα
ην παροχή της κάλυψης είναι η ύπαρξη προστατευτικών
μέσων που διακρίνονται σε:

Μηχανικά
Ηλεκτρονικά
Φύλακες
Συνδυασμός των παραπάνω.

Η κάλυψη αφορά αντικείμενα που εκλάπησαν ή που
ζημίωσαν οι κλέφτες. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και
ζημιών που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο ακίνητο.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΑΣΟΥΣΔΑΣΟΥΣ

Με  την προσθήκη  αυτή  Με  την προσθήκη  αυτή  
καλύπτονται  οι ζημίες  των  καλύπτονται  οι ζημίες  των  
ασφαλιζομένων  που  προήλθαν  ασφαλιζομένων  που  προήλθαν  
από πυρκαγιά (τυχαία, δόλο ή  από πυρκαγιά (τυχαία, δόλο ή  
αμέλεια) δασών, συστάδων  αμέλεια) δασών, συστάδων  
δέντρων  και  θάμνων, λιβαδιών  ή  δέντρων  και  θάμνων, λιβαδιών  ή  
από  εκχέρσωση  του εδάφους  που  από  εκχέρσωση  του εδάφους  που  
γίνεται  η  φωτιά.                          γίνεται  η  φωτιά.                          

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ  ΕΝΟΙΚΙΩΝ  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΕΝΟΙΚΙΩΝ  
ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ                                                     ΣΥΝΕΠΕΙΑ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ                                                     

Με  την προσθήκη  αυτή  Με  την προσθήκη  αυτή  
καλύπτονται  τα  ενοίκια  που θα  καλύπτονται  τα  ενοίκια  που θα  
χάσει  ο  ασφαλισμένος  λόγω  χάσει  ο  ασφαλισμένος  λόγω  
καταστροφής  της  οικοδομής  από  καταστροφής  της  οικοδομής  από  
κάποιο  καλυπτόμενο  κίνδυνο.  Μία  κάποιο  καλυπτόμενο  κίνδυνο.  Μία  
δυνατότητα  που  προσφέρεται  είναι  δυνατότητα  που  προσφέρεται  είναι  
ότι  μπορεί  να  ασφαλιστεί  &  ο  ότι  μπορεί  να  ασφαλιστεί  &  ο  
ιδιοκτήτης  &   ο  ενοικιαστής ιδιοκτήτης  &   ο  ενοικιαστής 
(έννομο  συμφέρον)                          (έννομο  συμφέρον)                          

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Καθίζηση

ΛΟΙΠΟΙΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

Αναφέρουμε επιγραμματικά τέτοιους κινδύνους οι οποίοι
μπορούν να καλυφθούν με το πυρασφαλιστήριο:
Κατολίσθηση Εδάφους

Ασφάλιση Χαρτοσήμου αποζημιώσεως
Αποκομιδή ερειπίων
Πρόσκρουση οχήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κυκλώνας τυφώνας

Απώλεια κερδών και σταθερών εξόδων

ΛΟΙΠΟΙΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ζημιές από χιονόπτωση

Αυτόματη ανάφλεξη

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή

./.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2. Απαλλαγές ποσοστού επί της ζημίας π.χ. Το 10%

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ                                                                        ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ                                                                        
Απαλλαγή  είναι  το ποσό  που  συμφωνείται  σε  κάθε  καλυπτόμενη  
ζημία, να  παραμένει  σε  βάρος  του  ασφαλιζομένου. Απαλλαγές  
εφαρμόζονται  όπου  ορίζει  το  τιμολόγιο  και  στους  εκτός  
τιμολογίου  κινδύνου  και  διακρίνονται  σε 
1. Απαλλαγές σταθερού ποσού π.χ. Οι πρώτες 3.000€ κάθε
ζημίας

3. Απαλλαγές ποσοστού επί της ζημίας ή επί του ασφαλισμένου
ποσού σε συνάρτηση με κάποιο minimum ποσό
4. Διαφόρους άλλους συνδυασμούς που μπορεί να συμφωνηθούν

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Θ.  Θ.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κάνουν πιο προσιτό το ασφαλιστήριο για τον
ασφαλιζόμενο

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Η σκοπιμότητα των απαλλαγών

Απαλλάσσουν την εταιρία από μικροζημιές που το
διαχειριστικό κόστος τους είναι υψηλότερο από αυτή την
ίδια την ζημιά

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής
ασφαλίσματος, αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου ή του
λήπτη της ασφάλισης ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος ή
των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων
αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των
ασφαλισμένων αντικειμένων.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ



Το δικαίωμα του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης, σε
περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, δεν γεννάται
πριν από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης του
αρμοδίου δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση του
ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης υπόκειται σε τόκους
υπερημερίας, μόνο είτε από την έγγραφη αναγνώριση εκ
μέρους του ασφαλιστή της υποχρέωσής του και για το ποσόν
που αναγνωρίσθηκε υπό αυτού ως ασφάλισμα είτε από την
κοινοποίηση στον ασφαλιστή της ως άνω τελεσίδικης
απόφασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



Μετά από ζημιά, το ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το
ποσό που κατεβλήθη σαν αποζημίωση στον ασφαλισμένο ή
λήπτη της ασφάλισης ή δικαιούχο του ασφαλίσματος.

Το ασφάλισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την έκταση της
ασφαλιστικής ζημιάς ούτε και το ασφαλιστικό ποσό.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει να ισχύει ευθύς μόλις
παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής είτε, αυτός
είναι αρχικός είτε, συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.

Ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης έχει το δικαίωμα
καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων
καταγγελίας, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο.

Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο
ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης έχει το ίδιο δικαίωμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο
γίνεται εγγράφως και με συστημένη επιστολή. Η Εταιρία
δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς
επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, μετά από
τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του
κινδύνου.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Για κάθε διαφορά, που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση
ασφάλισης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, εφαρμοστέο είναι
το Ελληνικό Δίκαιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ––
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 



Εάν ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση
προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση
περιέρχεται στον ασφαλιστή στην επέκταση του ασφαλίσματος
που κατέβαλε.

Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά
του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου ασφαλίσματος ή των
ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων
προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων
αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους, η αξίωση δεν
περιέρχεται στον ασφαλιστή, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά
ενήργησαν με δόλο.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ



Ο λήπτης της ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για
λογαριασμό, ο ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος δικαιούχος
του ασφαλίσματος, υποχρεούται να διαφυλάξουν τα
δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στον
ασφαλιστή. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται
ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς του
ασφαλιστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ



Σε περίπτωση υποκατάστασης του ασφαλιστή, η παραγραφή
των αξιώσεων του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης 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.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ



Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση
παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος
του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ) 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΠΑΡΑΓΡΑΦΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

ΗΗ δημιουργίαδημιουργία περιουσιακώνπεριουσιακών στοιχείωνστοιχείων γιαγια τοντον
περισσότεροπερισσότερο κόσμοκόσμο είναιείναι αποτέλεσμααποτέλεσμα κόπου,κόπου,
στερήσεωνστερήσεων μιαςμιας ολόκληρηςολόκληρης ζωήςζωής..

ΕίτεΕίτε πρόκειταιπρόκειται γιαγια επιχείρηση,επιχείρηση, είτεείτε πρόκειταιπρόκειται
γιαγια κατοικίακατοικία στεγάζονταιστεγάζονται :: τοτο Παρόν,Παρόν, τοτο
Μέλλον,Μέλλον, ηη Σιγουριά,Σιγουριά, ηη Εξασφάλιση,Εξασφάλιση, οιοι
ΑναμνήσειςΑναμνήσεις……

ΣυνεπώςΣυνεπώς ωςως περιουσιακάπεριουσιακά στοιχείαστοιχεία έχουνέχουν
ταυτόχρονα,ταυτόχρονα, ιδιαίτερηιδιαίτερη συναισθηματικήσυναισθηματική αξίααξία καικαι
ιδιαίτερηιδιαίτερη οικονομικήοικονομική αξίααξία γιαγια τοντον καθένακαθένα μαςμας..

ΕΠΙΛΟΓΟΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  -- ΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣΚΛΑΔΟΣ  ΠΥΡΟΣ

Στην   χώρα  μας  εμφανίζεται  το  εξής  αντιφατικό  φαινόμενο.

Άνθρωποι  ιδιαίτερα  ευφυείς, εργατικοί, δημιουργικοί  να  ξοδεύουν  
όλη  τους  τη  ζωή  στην  δημιουργία  σπουδαίων  περιουσιακών  
στοιχείων, &  από  την  άλλη   πλευρά  να  κάνουν  από  λίγο  έως  
τίποτα  για  να  εξασφαλίσουν  αυτές  τις   περιουσίες, για  τις  οποίες  
δεν  χρειάζεται  παρά  

15΄΄  για  να  γίνουν  συντρίμμια  από  ένα  σεισμό εκεί  που  είχε  κτίσει  
τα  όνειρά  του,

λίγα  λεπτά  μιας  πυρκαγιάς  για  να  γίνει  στάχτη εκεί  που  είχε  
στεγάσει  την  δουλειά  του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


