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The “QEL/QBH booklet - 1st Edition - 01/01/2017 - Marine Insurance Terms & Conditions for Yachts” describes the
general terms and conditions for the various coverages available. The specific coverage applicable in any individual
contract is as detailed in the “Indication of Terms/Cover Note” issued. Coverages not referenced in the “Indication of
Terms/Cover Note” do not apply and in cases where the conditions or coverage in the “Indication of Terms/Cover Note”
vary to the generic terms described in the booklet the terms of the “Indication of Terms/Cover Note” prevail.
To Εγχειρίδιο QEL/QBH – 1η Έκδοση 01/01/2017 - Όροι και Ρήτρες Ασφάλισης Θαλασσίων Σκαφών Αναψυχής» περιέχει
τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για όλες τις πιθανές καλύψεις που είναι διαθέσιμες. Οι
καλύψει/επεκτάσεις/περιορισμοί που παρέχονται ανά ασφαλιζόμενο κίνδυνο παρουσιάζονται αναλυτικά σε κάθε»
Προσφορά Ασφάλισης/Πιστοποιητικό Ασφάλισης» που εκδίδεται. Καλύψεις οι οποίες δεν αναφέρονται στην/ο»
Προσφορά Ασφάλισης/Πιστοποιητικό Ασφάλισης» δεν έχουν ισχύ και σε κάθε περίπτωση στην οποία οι όροι ή/και οι
προϋποθέσεις ασφάλισης διαφοροποιούνται από το αυτούς/ες του εγχειριδίου του/της»
Προσφορά
Ασφάλισης/Πιστοποιητικό Ασφάλισης» θα υπερισχύουν.
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ΤΜΗΜΑ 1: Αστική Ευθύνη Σκαφών έναντι τρίτων
SECTION 1: YACHTS THIRD PARTY LIABILITY GENERAL CONDITIONS

YACHTS THIRD PARTY LIABILITY GENERAL
CONDITIONS

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ

SECTION 1: Yachts Third Party Liability
This insurance contract is governed by the provisions of
Law 4256/2014 as amended and in force, Law
2496/1997 as amended and in force and any other
applicable to this insurance or similar device law,
Ministerial Decree, Presidential Decree or any other
legal or regulatory provision.

ΤΜΗΜΑ 1: Αστική Ευθύνη Σκαφών έναντι Τρίτων
H παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις
διατάξεις του Νόμου 4256/2014 όπως τροποποιήθηκε
κι ισχύει, του Νόμου 2496/1997 όπως τροποποιήθηκε
κι ισχύει και κάθε άλλης σχετικής με την παρούσα
ασφάλιση ή συναφούς διάταξης νόμου, Υπουργικής
Απόφασης, Προεδρικού Διατάγματος ή οποιαδήποτε
άλλης νομικής ή κανονιστικής διάταξης.
Άρθρο 1. Ορισμοί.
Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα έγγραφα που
επισυνάπτονται σε αυτό καλούνται :
«Ασφαλιστής/Εταιρία».
Εννοείται
η
αλλοδαπή
ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία» QATAR
INSURANCE COMPANY EUROPE LTD» η οποία εδρεύει
στη Μάλτα, εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα με ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών κι εκπροσωπείται νόμιμα από την
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Q ΜΕΣΙΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ KAI ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο» « QBH A.E « που
εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού στον
αριθμό 171 κι εκπροσωπείται νόμιμα.
«Ασφαλιστική σύμβαση». Είναι η σύμβαση με την οποία
η ασφαλιστική επιχείρηση ( Ασφαλιστής ) αναλαμβάνει
την υποχρέωση έναντι του συμβαλλόμενου της ( λήπτη
της ασφάλισης ) ή του τρίτου κι αντί ασφαλίστρου, είτε να
καταβάλει παροχή ( ασφάλισμα ) σε χρήμα ή, εφόσον
υπάρχει ειδική συμφωνία, σε είδος, ή να εκτελέσει
εργασίες όταν επέλθει εκείνο το περιστατικό εκ των
προβλεπόμενων περιπτώσεων του Νόμου.
«Ασφαλιστήριο». Είναι η έγγραφη σύμβαση ανάμεσα
στα δύο μέρη, τον Ασφαλιστή και το Λήπτη της
Ασφάλισης, η οποία καταρτίζεται μετά από πρόταση και
αποδοχή των μερών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και είναι το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την
ασφαλιστική
σύμβαση.
Στο
έγγραφο
αυτό
περιλαμβάνονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα και οι
περιγραφές τους, οι ασφαλιστικές αξίες, οι ασφαλισμένοι
κίνδυνοι, οι απαλλαγές, οι ειδικές συμφωνίες, η περίοδος
ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε
προσδιορίζει
την
ασφάλιση.
Οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες κ.τ.λ.
αναγράφονται στο έγγραφο αυτό υπερισχύουν των
Γενικών ή/και των Ειδικών όρων, στο μέτρο που τους
τροποποιούν.
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Section 1. Definitions.
The text of the Policy and the documents attached to it
are called:
'Insurer/Company». Means the foreign Insurance
company» QATAR INSURANCE COMPANY EUROPE LTD»
based in Malta, legally working in Greece with freedom
to provide services and is legally represented by» Q
BROKERS INSURANCE and reinsurance HELLAS SA» with
the distinctive title» QBH s.a. 'based in Athens, 171
Syngrou Avenue and is legally represented.

«Insurance contract». It is the contract where by the
insurance company (insurer) agrees with the party of (the
policyholder) or third and instead of premium or pay
provision (annuities) in cash or, if there is a special
agreement, in kind, or perform tasks that occur when the
occurrence of anticipated cases of the Law.

«Insurance». It is a written contract between the two
parties, the insurer and the policyholder, drawn up on
the proposal and acceptance by the parties, in
accordance with relevant laws and is the document
which proves insurance. This document includes the
insured objects and their descriptions, insurance value,
insured risks, exemptions, special agreements, the period
of insurance, the premiums and generally anything that
identifies the insurance. Any modifications, special
conditions, agreements etc. listed in this document shall
prevail over the General and / or special conditions, to
the extent that modify them.

«Πρόσθετες Πράξεις». Είναι τα έγγραφα που εκδίδει ο
Ασφαλιστής σε περιπτώσεις μεταβολής των όρων ή
άλλων στοιχείων της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της
ασφάλισης.
«Περίοδος ασφάλισης». Είναι το χρονικό διάστημα για το
οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο και για το οποίο ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης
της Ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο.
«Ασφαλιζόμενος». Υπό την έννοια του παρόντος
θεωρείται ο κύριος, ο νομέας, ο νόμιμος κάτοχος, ο
χειριστής ή οποιοσδήποτε προστηθείς ή υπεύθυνος για το
σκάφος που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
«Τρίτος». Θεωρείται κάθε πρόσωπο που δεν επιβαίνει
στο σκάφος.
«Λήπτης της Ασφάλισης ή Συμβαλλόμενος». Είναι το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την
Ασφάλιση με τον Ασφαλιστή και υποχρεούται στην
καταβολή των ασφαλίστρων.
«Ασφαλιζόμενο σκάφος». Είναι αποκλειστικά αυτό που
αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο.
«Πλοίο αναψυχής». Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω
των επτά (7) μέτρων, το οποίο έχει τη δυνατότητα, από τη
γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.
«Μικρό Σκάφος Αναψυχής». Κάθε Σκάφος ολικού
μήκους έως και επτά (7) μέτρα, ιστιοφόρο ή
μηχανοκίνητο.
«Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής». Το πλοίο αναψυχής,
που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα
(49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης
πέραν αυτών του πληρώματος και χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και
περιήγησης με ολική ναύλωση.
«Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο». Κάθε πλοίο
το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως
ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 4256/2014.
«Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής». Το
επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει
επαρκή ιστιοφορία ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει
βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα
κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά
ισχύουν.
«Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής». Το
επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει
μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο
πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις,
το οποίο και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
«Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής». Το πλοίο αναψυχής που δεν
είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τους ανωτέρω
ορισμούς.
«Παραδοσιακό Πλοίο». Το πλοίο υπό Ελληνική Σημαία,
επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή
ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει
κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά
4

«Endorsements». Are documents issued by the Insurer to
modify the terms or other data during the insurance.

«Insurance period». It is the period for which the
insurance applies, indicated in the Insurance contract and
for which the insured or the policyholder has paid the
corresponding premium.
«Insured». In the sense of this is considered the main,
the possessor, the rightful owner, the operator or any
servant or person responsible for the vessel described in
the Policy.
«Third Party» Means any person who is not on board of
the vessel.
«Policyholder». It is the natural or legal person who
enters into the insurance by the Insurer and is obliged to
pay the premiums.
«Insured Boat» It is only what is referred on this policy.
«Pleasure Boat». All vessels with a length of more than
seven (7) meters, which may, from general construction,
to be used exclusively for the execution or leisure travel
and tour.
«Small Pleasure Craft». Each boat length overall up to
seven (7) meters, sailboat or motor.
«Professional Pleasure Boat». The leisure boat, which
has capacity for up to forty-nine (49) passengers, which
has accommodation spaces other than those of the crew
and is used exclusively for the execution or leisure travel
and navigation with full chartering.
«Professional Daily Cruises». Each ship carries daily sea
voyage, as defined in Article 12 of Law. 4256/2014.
«Professional Pleasure Sailing Boat». The recreational
vessel, which has sufficient sail as main propulsion,
auxiliary propulsion motor bearing and meets the criteria
for fixing the as sailing, as applicable.

«Professional Motor Boat». The recreational vessel,
which has a motor engine, as main propulsion and
auxiliary propulsion, if required by the applicable
provisions, which refers to the Insurance Policy.
«Private pleasure boat» The yachts that are not
professional in accordance with the above definitions.
«Traditional Boat». The vessel under Greek flag,
professional or private, which are original or historical or
old ship model, manufactured largely from materials
similar to those used to build the prototype and brings

όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή
του πρωτοτύπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια
χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Ν.4256/2014.
«Ταχύπλοο ή ταχύπλοο σκάφος». Κάθε μηχανοκίνητο
σκάφος αναψυχής το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή
εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και
α. Ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του
φέρει: - εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς
ιπποδύναμης πάνω από 30ΗΡ ή - εσω/εξωλέμβια μηχανή
ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς
ιπποδύναμης πάνω από 40ΗΡ ή - εσωλέμβια
πετρελαιομηχανή πάνω από 70ΗΡ ή
β. Είναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολό του ή σε
μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι
διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και
φέρει: - εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς
ιπποδύναμης πάνω από 15ΗΡ ή - έσω / εξωλέμβια μηχανή
ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς
ιπποδύναμης πάνω από 30ΗΡ ή - εσωλέμβια
πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 50ΗΡ ή
γ. Ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του
φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από
15ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση
(Water jet). Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο
μοτοποδήλατο και το Hover Craft. Πλοία ή μικρά Σκάφη
που παραλαμβάνουν Επιβάτες για θαλάσσια εκδρομή ή
θαλάσσιο λουτρό: α. από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο
β. από λιμένα ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και
αντιστρόφως, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
«Πλοίαρχος». Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με
σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου
αναψυχής.
«Κυβερνήτης». α) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής:
Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο
επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία
και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται
χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. β) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το
πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και
διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης
έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που
προβλέπονται για τον πλοίαρχο.
« Πλήρωμα». Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν
με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του
πλοιάρχου.
« Επιβάτης» Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο
αναψυχής είτε επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του
πλοιάρχου και του πληρώματος ή του κυβερνήτη και των
παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.
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together the criteria of a traditional, as defined in N.4256
/ 2014.

«Speed Boat» Each motor yacht which is private or
rented or used by the lessor and
a. Regardless of the type or material of bearing: outboard maximum continuous horsepower engine over
30hp or - internal / outboard or inboard gasoline engine
maximum continuous horsepower over 40hp or - inboard
diesel engine over 70hp or
b. inflatable type (inflatable) as a whole or a part there of
or whatever the material is double or multiple hull or Vhull and bearing: - outboard maximum continuous engine
horsepower over 15 HP or - through / outboard or
inboard gasoline engine maximum continuous
horsepower over 30hp or - inboard diesel engine
maximum continuous horsepower over 50hp or
c. Regardless of the type or construction material carries
a maximum continuous horsepower engine over 15 HP
and it has a propulsion system with hydraulic reaction
(Water jet).
Speed is also considered the marine moped and Hover
Craft. Boats or small boats which receive passengers for
marine excursion or water bath:
a. From and to the same port or bay
b. A port or bay adjacent coasts or bays and vice versa,
according to the requirements of current legislation.

«Captain» The person entrusted with signing the
contract, the governance of a recreational vessel.
«Boat master». a) For the recreational vessels: The
person employed by the shipper or passenger who has a
naval capability, experience and assumes administration
recreational vessel, which may be the vessel is chartered
without skipper and crew, according to current
legislation. b) For private recreational vessels: The person
who exercises the command of the ship and has a naval
capability and experience. The governor has all the
powers, duties and responsibilities provided for the
master.
« Crew». The total number of persons employed by
signed contract on pleasure boat, except the master.
« Passenger» Every person who board in to a pleasure
boat either professional or private, except the captain
and crew or skipper and children aged under one year.

«Επιβαίνοντες». Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, το
πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός
έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής.
«Θαλάσσια Ρύπανση». ορίζεται ως η παρουσία στη
θάλασσα κάθε ουσίας, η οποία αλλοιώνει τη φυσική
κατάσταση του θαλασσινού νερού ή το καθιστά
επιβλαβές, στην υγεία του ανθρώπου ή στην πανίδα και
χλωρίδα των βυθών και γενικά ακατάλληλο για τις
προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, χρήσεις του.
Άρθρο 2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης.
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση
την πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλλει στον
Ασφαλιστή ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια,
καθώς και τις με βάση έγγραφες απαντήσεις σε όποια
συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα
ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.
Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την
εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν
δηλώθηκε στον Ασφαλιστή ή δηλώθηκε πλημμελώς ο
Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς
καταβολή αποζημιώσεως.
Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον
ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες,
ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή ή μετά τη μεταβολή του.
Άρθρο 3. Επίταση του κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης
της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να
δηλώσει στον Ασφαλιστή, μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από
τότε που περιήλθε σε γνώση του κάθε στοιχείο ή
περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση
του κινδύνου σε βαθμό που αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε,
δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει
με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως
από πλευράς του ασφαλιζόμενου, εφ’ όσον επέλθει
ασφαλισμένος κίνδυνος ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της
υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης.
Άρθρο 4. Αντικείμενο Ασφάλισης - Ασφαλιζόμενοι
κίνδυνοι
Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση καλύπτει την Αστική
Ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή και του
ασφαλιζόμενου σχετικά με ικανοποίηση νόμιμων
απαιτήσεων τρίτων ή και επιβαινόντων μετά από
ατυχήματα που θα προκαλέσει το ασφαλιζόμενο σκάφος
ή και που θα συμβούν επί αυτού από πράξεις ή
παραλείψεις δικές του ή και των προσώπων που
βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της δραστηριότητας την οποία έχει
συμφωνηθεί ότι θα εκτελεί το σκάφος, όπως αυτή
ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και στους Ειδικούς
Όρους αυτού και των οποίων ( πράξεων και παραλείψεων
) συνέπεια θα είναι:
Α) Θάνατος προσώπων.
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«People on board». The master or the captain, crew,
passengers and children under the age of one year on
board a recreational boat.
«Sea pollution». defined as the presence of sea any
substance which alters the natural state of seawater or
makes it harmful to human health or to the fauna and
flora of the seabed and generally unsuitable for the
envisaged where appropriate uses.
Article 2. Establishment of the insurance contract.
The insurance contract drawn up and force-based
insurance proposal that is submitted to the Insurer by the
policyholder and / or the Insured, completed fully and
accurately, as well as on the basis of written answers to
any additional information it has requested. Premiums
are calculated accordingly.
If one objectively essential for assessing the risk of
occurrence or item not declared to the Insurer or the
Insurer declared inadequately relieved of the obligation
to pay damages.
The Insurer is entitled to inspect the insured risk at
reasonable days and hours, especially before acceptance
or after the change.

Article 3. Risk Deterioration.
During the insurance contract, the policyholder and / or
the insured shall declare to the Insurer, within three (3)
days of being made aware of any data or incident that
may involve a substantial deterioration of risk degree
that if the insurer knew, he would not have concluded
the contract or would not had concluded on the same
terms.
In case of violation of this obligation on the part of the
insured, as long as an insured risk occurs, the Insurer
shall be relieved of obligation to pay compensation.

Article 4. Insurance Object - insured risk
This contract covers the Liability of the policyholder or
the insured on satisfying legitimate third-party claims or
occupants after an accident will cause the insured vessel
or which will happen on this by acts or omissions own or
of persons who are in service during the execution of the
activity which has agreed that he will perform a craft as
defined in this Policy and the Special Conditions of this
and of which (acts and omissions) will therefore be:

A) persons Death.

Β) Σωματική Βλάβη προσώπων.
Γ) Υλικές ζημίες.
Δ) Θαλάσσια ρύπανση.
Ειδικά για τον κίνδυνο της θαλάσσιας ρύπανσης θα
καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι εύλογες δαπάνες
πού απαιτήθηκαν για τον καθαρισμό της θαλάσσιας
περιοχής που ρυπάνθηκε, υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η ρύπανση είναι το άμεσο αποτέλεσμα αιφνίδιας,
συγκεκριμένης και προσδιορισμένης ουσίας ή ενέργειας
ή μικροοργανισμού ή γενετικώς τροποποιημένου
οργανισμού, που συμβαίνει και αναγγέλλεται κατά τη
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.
2. Η ρύπανση δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα φυσιολογικής
φθοράς του σκάφους ή/και του εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεών του, ούτε της έλλειψης εύλογων
προφυλάξεων προς αποφυγή της.
3. Η ρύπανση δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της
λειτουργίας ή ύπαρξης του ασφαλισμένου σκάφους.
4. Η ρύπανση δεν είναι αποτέλεσμα της συνειδητής μη
συμμόρφωσης των ασφαλισμένων με την ισχύουσα
νομοθεσία και κανονισμούς περί προστασίας του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 5. Όρια κάλυψης.
Το όριο ευθύνης ανά γεγονός και αθροιστικά για όλη την
ασφαλιστική περίοδο ανεξάρτητα αριθμού ατυχημάτων
είναι ως ακολούθως :
Α. Για την αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές
βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση,
σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία το
ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία
σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 500.000 Ευρώ )
ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
Β. Για την αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων
και τρίτων από πρόσκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται στην
ισχύουσα νομοθεσία σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (
150.000 Ευρώ ).
Γ. Για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης το ασφαλιστικό
ποσό καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία σε εκατόν
πενήντα χιλιάδες ευρώ ( 150.000 Ευρώ).
Στα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
όρια περιλαμβάνονται αποζημιώσεις για θάνατο,
σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, ψυχική οδύνη, νομικά
έξοδα, τόκοι και πάσης φύσης λοιπά έξοδα καλυπτόμενα
από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω όρια διαφέρουν κατά
κεφάλαιο από τα αναγραφόμενα στο ασφαλιστήριο ισχύ
θα έχουν τα αναγραφόμενα εις το ασφαλιστήριο με την
προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τα στο νόμο
οριζόμενα.
Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε
ατύχημα, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί κατά κεφάλαιο το
αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό, ανεξάρτητα από
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B) injury of persons.
C) material damage.
D) Water pollution.
Especially for the risk of marine pollution will be covered
exclusively the reasonable costs which were required to
clean the sea area was contaminated, provided that the
following conditions exist:
1. The pollution is the direct result of a sudden, a specific
and defined substances or energy or microorganism or a
genetically modified organism that occurs and
announced during the term of the policy.
2. Pollution is not a direct result of normal wear of the
vessel and / or equipment and facilities, nor the lack of
reasonable precautions to avoid.
3. Pollution is not an inevitable consequence of the
operation or existence of the insured vessel.
4. The pollution is not the result of deliberate noncompliance of the insured to the applicable laws and
regulations on environmental protection.
Article 5. Coverage Limits.
The liability limit per event and cumulatively for the
whole period of insurance regardless accident numbers
are as follows:
A. Third party liability for death and personal injury and
occupant from impact, collision, shipwreck or any other
cause, the insurance amount specified in the applicable
legislation is five hundred thousand euro (500,000 euro)
regardless of the number of victims.
B. Third party liability for property damage and occupant
from collision, shipwreck or any other cause is the
insurance amount specified in the current legislation to
one hundred and fifty thousand euro (€ 150,000).

C. For marine pollution the insurance amount specified in
the current legislation to one hundred and fifty thousand
euro (€ 150,000).
Defined by applicable law limits include compensation for
death, personal injury, property damage, pain and
suffering, legal costs, interest and any kind of other costs
covered by this insurance.
If the foregoing thresholds vary from chapter to point
force insurance will have to point in the contract
provided it is not less than the statutory provisions.

The maximum limit of Insurer's liability for any accident,
cannot be exceeded by chapter matches the insurance
amount, regardless of any award amount and the

το επιδικαζόμενο ποσό και από τον αριθμό των
ζημιωθέντων. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία
λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα.
Σε περίπτωση ζημιάς το όριο κάλυψης μειώνεται
αυτομάτως κατά το ποσό που θα υποχρεωθεί να
καταβάλλει ο Ασφαλιστής. Αν ο Ασφαλιστής υποχρεωθεί
να πληρώσει κατά κεφάλαιο δικαστικά η εξώδικα πέραν
του ασφαλίσματος, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του
ασφαλισμένου.
Άρθρο 6. Υποχρεώσεις ασφαλιζόμενου
6. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ο
Ασφαλιζόμενος θα ενεργεί ως ΣΥΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
και θα φροντίζει να παίρνει τα εύλογα κατά την εκάστοτε
περίσταση μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό
ζημιάς ή απώλειας του σκάφους και των λοιπών με αυτό
ασφαλιζομένων
αντικειμένων
από
τη
δράση
οποιουδήποτε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
6.1. Ενδεικτικά, δεν θα παραλείπει να συντηρεί και όπου
απαιτείται, δεν θα καθυστερεί να επισκευάζει το σκάφος
του, τις μηχανές και τα παραρτήματα του και να το έχει
κατάλληλα εφοδιασμένο, με όλα τα μέσα και εφόδια που
προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς γι’ αυτόν
τον τύπο σκάφους, ή που κρίνονται αναγκαία για την
αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους αυτά
εκάστοτε εκτίθενται από τον Ασφαλιζόμενο ή με τη
συναίνεσή του. Ούτε θα παραλείπει να το έχει
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για τον συγκεκριμένο
τύπο σκάφους έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα πρέπει
να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της
ασφαλιστικής
περιόδου,
χωρίς
ληξιπρόθεσμες
παρατηρήσεις.
6.2. Στην περίπτωση ζημιάς ή απώλειας του σκάφους ή
των λοιπών μαζί μ’ αυτό ασφαλιζομένων αντικειμένων
από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ο οποίος δεν θα είχε δράσει
και δεν θα είχε επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, χωρίς
τη συνδρομή της παράλειψης του Ασφαλιζόμενου να
συμμορφωθεί προς τις πιο πάνω υπό 6.5 και 6.5.1
υποχρεώσεις του θα παρέχει στον Ασφαλιστή το
διαζευκτικό δικαίωμα είτε να απαλλαγεί πλήρως από την
προς αποζημίωση του Ασφαλιζόμενου υποχρέωση του
εφόσον η σοβαρότητα των παραλείψεων του
Ασφαλιζόμενου έχει οδηγήσει σε επίταση του κινδύνου,
είτε να μειώσει το τυχόν οφειλόμενο ποσό αποζημίωσης,
κατά το ποσό επαύξησης της οικονομικής επιβάρυνσης
του Ασφαλιστή, εφόσον οι παραλείψεις του
Ασφαλιζόμενου έχουν οδηγήσει σε επαύξηση της ζημιάς.
6.3. Το κόστος αποκατάστασης καλυπτόμενης ζημιάς θα
υπολογίζεται με βάση το εύλογο κόστος αποκατάστασης
τέτοιου τύπου φύσης και έκτασης ζημιάς κατά τις
ισχύουσες στην αγορά τιμές στον τόπο των επισκευών και
δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν δαπάνες του
Ασφαλιζόμενου με τη μορφή αμοιβών και δαπανών και
τυχόν φιλοδωρημάτων σε πραγματογνώμονες, τεχνικούς
συμβούλους του ή άλλων προσώπων.
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number of injured. More losses from the same cause are
considered as single accident.
In case of damage coverage limit is reduced automatically
by the amount required to be paid by the Insurer. If the
Insurer ordered to pay in capital pay the extrajudicial
beyond the indemnity, has a right of recourse against the
insured.
Άρθρο 6. Duty of assured
6. During the period of insurance, the Insured shall act as
prudent uninsured and shall attempt to take reasonable
acts for the prevention or damage limitation or loss of
the vessel of any of the insured risks.

6.1. Indicatively, it fails to maintain and, where required,
will not be delayed to repair the vessel, its machinery and
its appendices and has properly equipped with all the
tools and supplies provided by the regulations in force for
this type board, or deemed necessary to address the risks
to which each exposed by the Insured or with his
consent. Neither will fail to have it stocked with
provisions for this type of vessel documents and
certificates, which will be in force throughout the
duration of the insurance period, without overdue
comments.

6.2. In case of damage or loss of the vessel or the other
along with it insured objects of risk insured, who would
not act and would not result in any damage, without the
assistance of the failure of the Insured to comply with the
above under 6.5 and 6.5.1 obligations will provide the
Insurer the disjunctive right to either completely free
from damages to the insured's obligation if the severity
of the Insured failures has led to intensification of the
risk, either to reduce any outstanding compensation
amount by enhancing amount of the financial burden of
the insurer if the Insured omissions have led to increase
the damage.

6.3. The covered damage remediation costs will be
calculated based on the reasonable cost of repairing such
a nature and extent of damage type at prevailing market
prices at the place of repair and will not include any of
the Insured costs in the form of fees and costs and any
gratuities to experts, technicians’ consultants or other
persons.

Άρθρο 7. Ρήτρα αυτόματης αναπροσαρμογής ορίων
ευθύνης.
Συμφωνείται ότι σε περίπτωση μείωσης του ορίου
κάλυψης κατά τα ανωτέρω, τα όρια του άρθρου 5 θα
ισχύουν εξ ολοκλήρου για ατυχήματα που τυχόν συμβούν
την υπόλοιπη ασφαλιστική περίοδο με την προϋπόθεση
καταβολής ασφαλίστρου ίσου με το 50% του
ασφαλίστρου που εισπράχθηκε για την αρχική κάλυψη
του σκάφους που προκάλεσε το ατύχημα.
Άρθρο 8. Προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης.
Η παρούσα κάλυψη θα ισχύει υπό τον όρο ότι θα
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα Νομοθεσία και τις διατάξεις που αφορούν την
άδεια του σκάφους.
Για την ισχύ της καλύψεως, πρέπει το σκάφος κατά το
χρόνο της ασφαλίσεως, όπως επίσης και καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, να
έχει όλα τα νόμιμα έγγραφα, να είναι αξιόπλοο, και να
είναι κατάλληλο για το σκοπό και τη χρήση για την οποία
είναι προορισμένο. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει, επί ποινή
εκπτώσεως από του δικαιώματος για αποζημίωση, να
δηλώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σκάφος,
κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ασφαλίσεως
προς τον Ασφαλιστή, να αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια
τυχόν ατυχήματα ή ζημιές από την απόκτηση της
κυριότητας του μέχρι την υποβολή της αίτησης
ασφαλίσεως, όπως επίσης και την εμπειρία του
Κυβερνήτη ή του Πλοιάρχου όσον αφορά την κυβέρνηση
ή το χειρισμό παρομοίων σκαφών κατά το παρελθόν.
Επίσης, απαιτείται το σκάφος να είναι συνεχώς σε άριστη
κατάσταση και κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας να είναι
κατάλληλα επανδρωμένο.
Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ακολουθεί, επί ποινή
ακυρότητας, όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή και των
Αρμοδίων Αρχών, τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια των
πλόων και σύμφωνα προς τους όρους του
ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 9. Ισχύς της Ασφάλισης και τρόπος πληρωμής των
Ασφαλίστρων.
Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή, του λήπτη της
ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου καθορίζονται από:
• την Πρόταση Ασφάλισης,
• το Ασφαλιστήριο,
• τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και
• τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις
συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της
Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα
προαναφερθέντα τμήματα της σύμβασης δεν ισχύει. Οι
Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών.
Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή
της πρώτης δόσης, εφ’ όσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή
των ασφαλίστρων σε δόσεις κατά το χρόνο σύναψης της
9

Article 7. Indexation limits of liability clause.
It is agreed that in case of reduction in the above
coverage limits, the limits of Article 5 will apply in full for
accidents that may happen to the rest of the insurance
period provided payment of a premium equal to 50% of
the premium received for the initial coverage of the
vessel which caused the accident.

Article 8. Insurance Conditions.
This coverage will be valid provided that the conditions
complied with the applicable legislation and the
provisions relating to the license of the vessel are met.
For the strength of the cover, should the vessel at the
time of insurance, as well as throughout the period
mentioned in the Policy, to have all the legal documents
to be airworthy and suitable for the purpose and use for
which it is destined. The Insured must, under penalty of
revocation of the right to compensation, declare the
situation of the vessel at the time of submission of the
insurance application to the Insurer, to report in detail
any accidents or losses on the acquisition of ownership of
until the submission of the insurance application, as well
as the Governor's experience or Master in the
government or the handling of similar boats in the past.
Also, the vessel is required to be constantly in good
condition during the navigation can be properly manned.
The Insured is obliged to comply, on pain of nullity, all
manufacturer's instructions and the Competent
Authorities, the safety-related voyages and in accordance
with the terms of the policy.

Article 9. Validity of Insurance and method of payment
of premiums.
The obligations of the Insurer, the policyholder and / or
insured are determined by:
• Proposition Insurance,
• Insurance Policy,
• General and Specific Terms and
• the Additional Acts adopted under the agreed by both
Parties amendments of the Insurance Contract.
Term not included in any of the aforementioned parts of
the contract is not valid. The Special Conditions shall
prevail over the General.
In case of non-payment of the single premium or the first
installment, as long as it is agreed the payment of
premiums in installments at the time of conclusion of the
insurance, the Insurance Contract shall not enter into

ασφάλισης, η Ασφαλιστική Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ
και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Η
καθυστέρηση
καταβολής
μεταγενέστερης
ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή
να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με
γραπτή δήλωση στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον
ασφαλιζόμενο, στην οποία γνωστοποιείται ότι η
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου θα
επιφέρει μετά πάροδο ενός ( 1 ) μηνός από την
κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.
Άρθρο 10. Χαρτόσημα και Φόροι.
Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με τις βάσει της
παρούσης συμβάσεως δοσοληψίες της Εταιρίας με τον
ασφαλιζόμενο (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα
υπέρ τρίτων χαρτόσημα εξόφλησης αποζημίωσης και
λοιπά), βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλιζόμενο
ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται
με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την
έκδοση του ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 11. Τοπικά όρια ισχύος.
Η παρούσα ασφάλιση θα ισχύει εφ’ όσον το ζημιογόνο
γεγονός έλαβε χώρα μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής
Επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο
Ασφαλιστήριο, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης
του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, και με
την προηγούμενη καταβολή προσθέτων ασφαλίστρων.
Άρθρο 12. Ακύρωση Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί είτε από τον
Ασφαλιστή είτε από τον ασφαλιζόμενο για οποιονδήποτε
λόγο.
Όταν η ακύρωση γίνεται από τον Ασφαλιστή ασκείται με
έγγραφη συστημένη καταγγελία, τα αποτελέσματα της
οποίας δεν μπορούν να επέλθουν πριν την πάροδο
τριάντα ( 30 ) ημερών από την ημερομηνία που φέρει η
απόδειξη της κατάθεσής της σε Ταχυδρομικό Γραφείο.
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την
υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας
σχετική απόδειξη.
Εάν η ακύρωση ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης
ή/και τον ασφαλιζόμενο, ο Ασφαλιστής επιστρέφει
ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα
παρακρατώντας κατ’ ελάχιστον καθαρό ασφάλιστρο
6μηνης περιόδου κίνησης για την περίοδο που
λειτούργησε η Ασφάλιση.
Ιδιαίτερα μετά την αναγγελία ατυχήματος ο Ασφαλιστής
έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική
σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με συστημένη επιστολή
και ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατάθεσή της
στο ταχυδρομικό γραφείο. Σε μια τέτοια περίπτωση τα
ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το τέλος της
ασφαλιστικής περιόδου. Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων
ασφαλίστρων μετά την αναγγελία της ζημιάς ή
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force and therefore does not generate rights and
obligations.
The subsequent delay in paying overdue installment
entitles the insurer to terminate the contract. The
complaint is a written statement to the policyholder and
/ or insured, which disclosed that further delay in the
payment of the premium will result after one (1) month
from the notification of the declaration of termination.

Article 10. Stamps and Taxes.
Any taxes or fees related to the basis of the Company's
present contract dealings with the insured (such as taxes,
fees or other rights for third compensation payment
stamps and so on), borne solely by the insured as
appropriate, whether imposed by provisions adopted
before or after the issuance of the policy.

Article 11. Local power limits.
This insurance will be valid as long as the harmful event
took place only within the limits of the Greek Territory,
unless otherwise agreed in the Insurance Policy, upon
prior written request of the policyholder and / or insured,
with prior payment of additional premiums.
Article 12. Insurance Contract Cancellation.
The insurance contract may be canceled by either the
Insurer or by the insured for any reason.
When cancellation is made by the Insurer shall be
exercised by a written complaint registered, the results of
which cannot be made before the expiry of thirty (30)
days from the date shown on the proof of filing a Post
Office.
In this case, returned premiums attributable to the
remaining time of insurance. The policyholder and / or
the Insured is obliged to return the Insurance, against
receipt.
If the cancellation is requested by the policyholder and /
or the insured, the Insurer returns premiums, from the
next month of cancellation by retaining a minimum net
premium of 6 month working period the period the
insurance worked.
Especially after the announcement of an accident the
Insurer has the right to terminate the insurance contract.
The complaint made by registered letter and force fifteen
(15) days after being deposited in the post office. In such
a case the premium will be due by the end of the
insurance period. The collection of overdue premiums
after the announcement of the loss or any other act of
the Insurer shall not be construed as a waiver of the
Insurer of the right to complain.
Return premiums only in case of cancellation of the
policy, in accordance with the provisions of this Article.

οποιαδήποτε άλλη πράξη του Ασφαλιστή δεν μπορεί να
ερμηνευθεί ως παραίτηση του Ασφαλιστή από το
δικαίωμα καταγγελίας.
Επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση
ακύρωσης του ασφαλιστηρίου και σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές.
Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί
κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (
πολλαπλή ασφάλιση ), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως,
χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα
ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι
ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε
περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων
ασφαλίσεων κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, το
ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν
καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.
Ο Ασφαλιστής δικαιούται στην περίπτωση μη
γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει
την ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα
ασφάλιστρα.
Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της
Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα επιβαρύνει τον Ασφαλιστή
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στον
ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη
γνωστοποίηση με δόλο, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 2496/1997.
Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν
συναφθεί με κοινή συμφωνία με ή χωρίς κοινή
συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, ο Ασφαλιστής
ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτήν
ποσοστού ( συνασφάλιση)
Άρθρο 14. Διαδοχή στην Ασφαλιστική σχέση.
Σε περίπτωση μεταβολής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
ή/και στη διαχείριση του σκάφους η παρούσα
ασφαλιστική σύμβαση καθίσταται αυτομάτως άκυρη και
παύει να παράγει αποτελέσματα για τον ασφαλιζόμενο
από την ημερομηνία μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της
διαχείρισης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση με την
προσκόμιση
των
σχετικών
παραστατικών
θα
επιστρέφονται αναλογικά ασφάλιστρα για το υπόλοιπο
της διάρκειας του ασφαλιστηρίου.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτή την
ασφαλιστική σύμβαση δεν είναι ισχυρή για τον
Ασφαλιστή, εκτός αν ο Ασφαλιστής έχει συγκατατεθεί
εγγράφως.
Άρθρο 15. Εξαιρέσεις.
Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί
άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από
τα παρακάτω:
1. Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του
λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των
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Article 13. Insurance with more insurers.
If the insured interest is insured against the same risk in
several companies (multiple insurance), the policyholder
and / or the Insured must confirm in writing, without
delay, these insurance and pension funds. Most
insurance is strong to the extent of damage insurance.
Failure to notify the existence of other insurance at the
time of conclusion of the contract, the indemnity will be
limited to the extent not covered by previous insurance.
The Insurer is entitled to the lack of information about
other insurance, to terminate the insurance contract,
keeping premiums earned.
Any damage that may happens during the term of the
Insurance Contract, will be borne by the Insurer
according to the participation rate of the insured risk and
not severally. If the insured fails disclosure fraudulently,
the insurer is exempt from any liability under Article 15 of
Law. 2496/1997.
If most insurance contracts concluded by mutual
agreements with or without joint coordinator insurer, the
insurer liable in proportion of insured persons in this
percentage (coinsurance)

Article 14. Succession in Insurance relationship.
In case of a change in ownership and / or management of
the vessel this insurance contract becomes automatically
invalid and cease to have effect for the insured from the
date of transfer of ownership or management. In any
such case by producing the relevant documents will be
returned pro rata premium for the remainder of the term
of the policy.
Transfer of rights arising from the insurance contract is
not strong for the Insurer, unless the Insurer has
consented in writing.

Article 15. Exceptions.
They do not cover damage or loss caused directly or
indirectly by one or as a result of any of the following:
1. Acts or omissions caused by willful misconduct of the
policyholder or the insured or persons who cohabit with

προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νόμιμων
αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των
προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς.
2. Φαινόμενα που προκαλούνται από μετασχηματισμούς
του πυρήνα του ατόμου ή από τεχνητή επιτάχυνση
ατόμων. Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από
ραδιενέργεια προερχόμενη από πυρηνικό καύσιμο ή
κατάλοιπο. Ραδιενέργεια, τοξικότητα, έκρηξη ή άλλους
κινδύνους ή μολυσματικές ιδιότητες οιασδήποτε
πυρηνικής εγκατάστασης ή εξαρτήματος. Σχάση, τήξη του
πυρήνος σε πολεμικό όπλο ή από κάθε σχετική προς
τούτο αντίδραση ή ραδιενεργό δύναμη ή ουσία. Πόλεμο,
εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία, στάση ή
πολεμική διαμάχη ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από
ή κατά εμπόλεμης δύναμης. Κατάληψη, κατάσχεση,
σύλληψη ή κράτηση και οι συνέπειές τους ή κάθε σχετική
απόπειρα. Εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή
άλλα εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα. Απεργούς,
ανταπεργούς ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε εργατικές
ταραχές. Απεργίες, ανταπεργίες, εργατικές ταραχές,
στάσεις ή λαϊκές ταραχές. Ενέργειες οποιουδήποτε
τρομοκράτη ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί με
πολιτικά κίνητρα.
3. Αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης, ή ως συνέπεια
συμβατικής υποχρέωσης, ή και αφερεγγυότητα είτε του
Λήπτη της ασφάλισης, είτε του Ασφαλιζόμενου, είτε
συνδεδεμένων με αυτούς φορέων, π.χ. ταξιδιωτικών
πρακτόρων, tour operators κ.ά.
4. Πρόστιμα οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προελεύσεως
και αποθετικές ζημιές.
5. Γεγονότα ανωτέρας βίας.
6. Νομικά έξοδα που ο Ασφαλιζόμενος κατέβαλε χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή.
7. Ζημιές που τυχόν θα συμβούν από το ασφαλιζόμενο
σκάφος κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης και μεταφοράς με
οποιονδήποτε τρόπο ή ενώ βρίσκεται στην ξηρά ή επί
μεταφορικού μέσου.
8. Ζημιές που οφείλονται σε ελαττώματα του
ασφαλιζόμενου σκάφους για τα οποία υπεύθυνος είναι ο
κατασκευαστής ( Αστική Ευθύνη Προϊόντος ).
9. Σώστρα ή/και έξοδα διάσωσης, εφόσον αυτά αφορούν
το ίδιο το σκάφος.
10. Έξοδα για απομάκρυνση, ανέλκυση κλπ. ή για αμέλεια
ή παράλειψη απομάκρυνσης ή ανέλκυσης ναυαγίων,
εκτός εάν αυτά αποτελούν αναγκαίες δαπάνες για
περιορισμό ή αποφυγή ευθύνης.
11. Ατυχήματα που θα προκληθούν από το ασφαλιζόμενο
σκάφος κατά τη διάρκεια της παρούσας ασφάλισης ενώ
αυτό έχει πωληθεί ή παραχωρηθεί ή αλλάξει διαχείριση
πριν την ημερομηνία του ατυχήματος, εκτός εάν η
μεταβίβαση γίνει κατά τη διάρκεια πλου οπότε η κάλυψη
ισχύει μέχρι την άφιξη στο λιμένα προορισμού, εφόσον
αυτό ζητηθεί από τον Ασφαλιζόμενο.
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them or their legal representatives or their
representatives or persons who have servant of them.
2. Effects caused by the kernel transformations of the
individual or of artificial acceleration atoms. Ionizing
radiation or contamination by radioactivity from any
nuclear fuel or waste. Radioactivity, toxicity, explosion or
other hazards or contaminating properties of any nuclear
installation or equipment. Fission, fusion core into a
weapon of war or by any relevant to this reaction or
radioactive force or substance. War, civil war, revolution,
rebellion, attitude or controversy or any hostile act by or
against a belligerent power. Capture, seizure, arrest or
detention and their consequences or any such attempt.
Derelict mines, torpedoes, bombs or other derelict
weapons of war. Strike, lock or persons involved in social
unrest. Strikes, lockouts, labor disturbances, attitudes or
popular unrest. Actions of any terrorist or any person
acting with political motives.

3. A breach of contract, or as a result of a contractual
obligation or insolvency of either the policyholder or the
insured, or associated with these entities, eg travel
agents, tour operators etc.
4. Fines any cause or origin and consequential damages.
5. Events of force majeure.
6. Legal expenses paid by the Insured without the prior
written approval of the Insurer
7. Damage that may occur from the insured vessel during
towing and transporting in any manner or whilst on shore
or on a means of transport.
8. Damage caused by defects of the insured vessel for
which the responsibility of the manufacturer (Product
Liability).
9. Salvage and / or rescue costs if they relate to the vessel
itself.
10. Expenses for removal, hauling, etc. Or negligence or
omission removal or salvage shipwrecks, unless these
costs are necessary to limit or avoid liability.
11. Accidents caused by the insured vessel during this
lock while it has been sold or transferred or changed
management before the date of the accident, unless the
transfer is made during the voyage so the coverage is
valid until arrival at the destination port if requested by
the Insured.

12. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου εκτός εάν
πρόκειται για αδελφό πλοίο προς το ασφαλιζόμενο ( της
ιδίας πλοιοκτησίας ή διαχειρίσεως ).
13. Προϋπάρχοντα σωματικά ελαττώματα ή σωματικές
βλάβες ή προϋπάρχουσες ασθένειες.
14. Ηθική βλάβη εξ αιτίας παράνομης ή καταχρηστικής ή
άδικης σύλληψης, προσαγωγής, κράτησης, φυλάκισης.
15. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση,
επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση, επικρουστήρων,
πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους
εκρηκτικών, τοξικών αερίων ή ουσιών.
16. Από πράξη ή παράλειψη, η οποία συνιστά δυσφήμηση
( απλή ή συκοφαντική ) ή έχει ως αποτέλεσμα την
προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
17. Που προκαλούνται από εμπορεύματα ή προϊόντα
μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα οποία είτε ο
Ασφαλιζόμενος, είτε τρίτος για λογαριασμό του, πούλησε,
προμήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε, συντήρησε,
μεταποίησε ή επεξεργάσθηκε.
18. Αδυναμία προσφοράς υπηρεσιών και
εξυπηρετήσεων, διευκολύνσεων και ενδιαφερόντων.
19. Απώλεια ή στέρηση ή αναστολή άδειας άσκησης
επαγγέλματος του λήπτη της ασφάλισης ή/και του
ασφαλιζόμενου ή/ και του κυβερνήτη ή/και του
πλοιάρχου ή/και του πληρώματος.
20. Απώλεια χρημάτων, τίτλων, χρεογράφων, επιταγών,
συναλλαγματικών, τιμαλφών και αντικειμένων αξίας εφ’
όσον δεν έχουν παραδοθεί, προς φύλαξη, επί αποδείξει,
σε υπεύθυνο του πλοίου, εξαιρουμένης σε κάθε
περίπτωση της απώλειας αυτών συνεπεία κλοπής,
ληστείας ή πειρατείας.
21. Τις ζημιές οι οποίες προήλθαν εξαιτίας του χειριστή
του σκάφους, ο οποίος είτε δεν έχει νόμιμη και ισχύουσα
άδεια, είτε δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του ή συνέβησαν κατά τον χρόνο που τελούσε υπό την
επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.
22. Ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια αγώνων,
δοκιμών πριν από αγώνες και επιδείξεων.
23. Ατυχήματα ή ζημίες που θα συμβούν καθ’ όσον το
σκάφος
χρησιμοποιείται
για
την
διεξαγωγή
οποιουδήποτε θαλασσίου σπορ.
Οι εξαιρέσεις 22 και 23 θα ισχύουν πάντα, εκτός εάν ο
Ασφαλιστής έχει εγγράφως συμφωνήσει διαφορετικά και
έχει εισπράξει το επασφάλιστρο που θα συμφωνηθεί.
Άρθρο 16. Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη της
ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση
ζημιάς.
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης
ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει τον Ασφαλιστή, μέσα σε οκτώ ( 8 )
ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο
γεγονός.
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12. Damage to property of the recipient property data
security and / or the insured except for sibling ship to the
insured (the same ownership or management).
13. Pre-existing physical defect or injury or pre-existing
diseases.
14. Non-material damage because of unlawful or unfair
or unjust arrest, flow, detention, imprisonment.
15. Construction and / or production, storage, filling,
processing, transfer or use, strikers, ammunition,
nitroglycerin and any kind of explosives, toxic gases or
substances.
16. By act or omission which constitutes defamation
(simple or aggravated) or result in a breach of personality
or breach copyright.
17. Who caused by goods or products after delivery to
third parties, which either the Insured or third party on
behalf of, sold, supplied, manufactured, repaired,
preserved, processed or treated.
18. Lack of service, facilities and interests.
19. Loss or deprivation or suspension of license to
practice of the policyholder and / or insured and / or the
governor and / or the captain and / or crew.
20. Loss of money, securities, bonds, checks, bills, deposit
and valuables if they have not delivered on consignment
on receipt, in charge of the ship, except in each case of
the loss of such a result of theft, robbery or piracy.

21. The losses that emerged because the vessel operator
who either do not have legal and valid license or has not
completed 18 years of age or have occurred at the time
was under the influence of alcohol or toxic substances.
22. Damage caused during races, tests before
competitions and demonstrations.
23. Accidents or damage will occur inasmuch as the
vessel used to conduct any marine sports.
Exceptions 22 and 23 will always apply, unless the Insurer
has agreed otherwise in writing and has received the
premium to be agreed.
Article 16. General obligations of the policyholder and /
or the insured in case of damage.
If damage occurs, the policyholder and / or the Insured is
obliged to:
1. Notify the Insurer, within eight (8) days of being made
aware of the harmful event.

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο
γεγονός, να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό
της ζημιάς, καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή
πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς
προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά
έξοδα εφ’ όσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις
βαρύνουν τον Ασφαλιστή ακόμα και εάν υπερβαίνουν το
ασφαλιστικό ποσό. Σε περίπτωση που η αποζημίωση
καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, ο Ασφαλιστής
υποχρεούται να αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος των
εξόδων, εκτός εάν τα έξοδα δημιουργήθηκαν
αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.
3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη
βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες
του Ασφαλιστή, για τη διαπίστωση του ατυχήματος, την
εκτίμηση των ζημιών, τα αίτια της ζημιάς και τις
περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Ο
Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε άμεσο
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του Ασφαλιζόμενου και να ζητήσει από αυτόν να
προσκομίσει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονες
της, κάθε αποδεικτικό μέσο που είναι απαραίτητο ή και
χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της
ζημιάς.
4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που
σχηματίζεται μετά τη ζημιά χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του Ασφαλιστή.
5. Μέσα σε οκτώ ( 8 ) ημέρες από την επέλευση της
ασφαλιστικής περίπτωσης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και
ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον
Ασφαλιστή και γραπτή έκθεση ( δήλωση ζημιάς ) που να
περιλαμβάνει:
• την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη
ζημιά ή απώλεια.
• λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που
προκλήθηκαν.
• τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που
προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων,
το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν.
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο λήπτης της
ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση
να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς μια τέτοια
βεβαίωση να δεσμεύει τον Ασφαλιστή.
6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στον Ασφαλιστή,
οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση
αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό
συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει
να περιλαμβάνει γραπτά, όλες τις αναγκαίες
λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του
ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία που θα ζητήσει ο Ασφαλιστής.
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2. Regardless of the actions of the authorities, which the
latter must immediately just learned the harmful event,
to take any measures that would make for his interest, in
order to save or limit the damage, and any offense under
good faith and the trading patterns of a diligent person,
as if you were not insured. The costs as long as justified
by the circumstances shall be borne by the Insurer even if
they exceed the sum insured. If the compensation covers
only part of the damage, the Insurer shall only pay a
proportional part of expenses unless the expenses
created only after its own guidelines.

3. To facilitate and give all possible and reasonable
assistance to the representatives or experts to the
Insurer, for a finding of an accident, damage assessment,
the causes of the damage and the circumstances under
which this happened. The Insurer is entitled to make an
immediate check of the accounts of the policyholder and
/ or the Insured and ask him to furnish the offices or to
the experts, any means of proof that is necessary or
useful for the identification of causes and amount of
damage.

4. Do not change the actual situation formed after the
damage without the written consent of the Insurer.
5. Within eight (8) days from the occurrence of the
insured event the policyholder and / or the Insured is
obliged to deliver to the Insurer written report (loss
statement) that includes:
• the reason he assumes or finds potential for damage or
loss.
• a detailed description of the damage or losses caused.
• the names and addresses of those who caused the
damage, the victims or witnesses, the history and the
events that followed.
Where permitted by law, the policyholder and / or the
insured is obliged to certify under oath above, without
such a certificate to bind the Insurer.

6. immediately notify the Insurer, any event or any thirdparty claim or any incident involving claim the
compensation. The notification should include writing all
the necessary details for the determination of liability
and the amount of any claim and any other information
requested by the Insurer.

7. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ ( 8 ) ημέρες, στον Ασφαλιστή
κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την
επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται
αυτό.
8. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που
θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου
κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή. Ο
Ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά
την κρίση του, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και
του Ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό
απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό
του όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή
την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης,
μέχρι το όριο ευθύνης του και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων
ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης
της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει
κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που ο Ασφαλιστής θα
κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος παραβεί
οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις του ο
Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς του για
καταβολή αποζημίωσης.
Άρθρο 17. Διακανονισμός ζημιάς.
1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση
την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα,
κατά τον χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως
αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η
τρέχουσα (πραγματική) ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη
αξία αυτών (αγορά), στην κατάσταση που ευρίσκονταν
πριν το ατύχημα.
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς ο Ασφαλιστής έχει το
δικαίωμα :
α) Είτε να αποζημιώσει το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον
ασφαλιζόμενο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη
της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι των τρίτων.
β) Είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις
αξιώσεις τους, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει τον
Ασφαλιστή από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.
2. Ο Ασφαλιστής θα ευθύνεται για το υπερβάλλον της
τυχόν συμφωνηθείσας απαλλαγής ποσό.
3. Σε καμία περίπτωση ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να
πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το
ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κτλ.).
Άρθρο 18. Διαιτησία.
(Εφαρμογή κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρων 867
και επόμενων)
Σε περίπτωση που επέλθει ο Ασφαλιστικός κίνδυνος και
εφόσον δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ευθύνης του
Ασφαλιστή για αποζημίωση, διαφορές ως προς τον
προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας και το ύψος της
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7. To promote, within eight (8) days, the Insurer any
judicial or extrajudicial document related to the
contingency, from wherever it comes.
8. Do not make any form of energy, which would mean
accepting or repelling or recognition or compromise or
settlement of risk covered, without the written consent
of the Insurer. The Insurer is entitled to take over and
handle in his judgment, the recipient name of security
and / or the Insured, repel or claim settlement or to seek
in his name, but for its own benefit, compensation of any
damage or satisfaction of any claim for compensation, to
the limit of liability and after informing him about. It has
full discretion regarding the conduct of any litigation or
settlement of any claim. The policyholder and / or the
insured is obliged to provide any information or special
assistance that the Insurer deems necessary and will ask
him.

If the insured violates any of these obligations of the
Insurer shall be relieved of his obligation to pay
compensation.
Article 17. Settlement of damage.
1. The compensation shall be calculated and determined
by the value of the victim any objects at the time that the
insured risk occurs. The value of aggrieved objects
obtained the current (actual) or failing that, the usual
value of these (market), in the original condition before
the accident.
If a covered loss the Insurer has the right to:
a) Whether to compensate the policyholder and / or the
insured is exempt from any other responsibility, court or
out of court, towards third.
b) Whether to directly compensate third parties for their
claims, unless the policyholder and / or insured declares
in writing that exempt the Insurer from any obligation.
2. The Insurer shall be liable for the excess of any agreed
deductible.
3. In any case, the insurer is not required to pay any
amount greater than the insurance (eg interest, costs
etc.).
Article 18. Arbitration.
(Application of the Civil Procedure Code, Articles 867 and
following)
If that occurs, the Insurance risk and where there is
question of liability of the Insurer for compensation,
differences in determining the extent of damage and the

αποζημίωσης λύνονται μόνο διαιτητικά, σύμφωνα με
τους πιο κάτω όρους:
1) Σε περίπτωση διαιτησίας καθένας από τους
συμβαλλόμενους δικαιούται να απευθύνει στον άλλον,
συστημένη επιστολή, ζητώντας τη διαιτητική επίλυση της
διαφοράς προτείνοντας έναν διαιτητή. Ο αποδέκτης της
επιστολής οφείλει να γνωστοποιήσει, σε διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών, τον δικό του διαιτητή στον άλλο
συμβαλλόμενο καθώς και στο διαιτητή του τελευταίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο άλλος διαιτητής διορίζεται από
το Πρωτοδικείο του τόπου της διαιτησίας, ύστερα από
αίτηση του επισπεύδοντος. Ο Ασφαλιστής δεν
υποχρεώνεται να διορίζει διαιτητή εφόσον μέσα σ’
αυτήν την προθεσμία γνωστοποιήσει με έγγραφο στον
Ασφαλιζόμενο ότι δεν αποδέχεται την ύπαρξη ευθύνης
του για αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του
Ασφαλιστηρίου. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από τον διορισμό των διαιτητών,
σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός εάν αντικειμενικοί
λόγοι επιβάλουν την, για κάποιο διάστημα, παράταση
της προθεσμίας εφόσον συμφωνούν και οι δύο
διαιτητές.
2) Η διαιτησία διεξάγεται στον τόπο της έδρας του
Ασφαλιστή. Ύστερα από γραπτή αίτηση του
Ασφαλιζόμενου η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί σε
υποκατάστημα ή πρακτορείο του Ασφαλιστή που
βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του
Ασφαλιζομένου.
3) Εφόσον οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν, οφείλουν, σε
διάστημα δέκα (10) ημερών από τη διαφωνία, να
ορίζουν έναν επιδιαιτητή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για
το διορισμό του επιδιαιτητή μέσα στην προθεσμία αυτή,
τον επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο του τόπου
διεξαγωγής της διαιτησίας, ύστερα από αίτηση ενός
διαιτητή ή ενός από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των διαιτητών,
υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή.
4) Εάν ο διορισμένος διαιτητής δεν αναλάβει αμέσως το
έργο της διαιτησίας ή απουσιάζει δυο (2) φορές
συνεχόμενα από την προσδιορισθείσα συνεδρίαση ή
από άλλες αιτίες εμποδίζεται το έργο του, ο άλλος
διαιτητής οφείλει να το γνωρίσει αμέσως στους
ενδιαφερόμενους, προκειμένου αυτός να
αντικατασταθεί με πρωτοβουλία του μέρους που
επισπεύδει τη διαιτησία. Η αντικατάσταση γίνεται με την
ίδια διαδικασία του διορισμού. Η αντικατάσταση είναι
αναγκαία ακόμα και αν έχει διορισθεί επιδιαιτητής.
5) Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται αμέσως μετά την
έκδοσή της στα μέρη. Αυτή είναι αμετάκλητη,
υποχρεωτική και δεσμευτική και για τα δύο μέρη.
6) Η διαιτητική απόφαση αναφέρει υποχρεωτικά ποιος
επιβαρύνεται με την αμοιβή των διαιτητών, του
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amount of compensation solved only arbitration in
accordance with the following terms:
1) Where arbitration each party is entitled to address to
another, registered post, asking the arbitral settlement of
the dispute by proposing a referee. The recipient of the
letter must communicate, within fifteen (15) days, its
own arbitrator the other party and to the arbitrator of
the latter. Otherwise, the other referee appointed by the
Court of the place of arbitration, at the request of the
party. The Insurer is not obliged to appoint an arbitrator
if within this deadline communicated by letter to the
Insured that does not accept the existence of liability for
compensation under the terms of the Policy. The decision
is issued within fifteen (15) days of the appointment of
arbitrators in accordance with the above, unless there
are objective grounds to impose, for a time, extend the
period upon agreement of the two arbitrators.

2) The arbitration shall be conducted at the place of
domicile of the Insurer. At the written request of the
Insured the arbitration can be conducted in a branch or
agency of the Insurer closest to the Insured's place of
residence.
3) Should the arbitrators fail to agree, they shall, within
ten (10) days of the dispute, appoint an umpire. In case
of disagreement on the appointment of the umpire
within this period, the umpire shall designate the Court
of Arbitration venue, at the request of a referee or one of
the parties in accordance with the Article 878 of Civil
Procedure Code. In case of discrepancy of the arbitrators,
casting the arbitrator's opinion.

4) If the appointed referee fails to take immediately the
work of arbitration or absent two (2) times in a row from
the designated meeting or other causes is blocked, the
other referee work must be immediately known to the
parties concerned, in order for him to be replaced with
initiative of the party expedite the arbitration. The
replacement shall follow the same procedure of
appointment. Replacement is necessary even if
appointed arbitrator.
5) The arbitration award shall be notified immediately
after their adoption to the parties. This is irreversible,
mandatory and binding for both parties.
6) The arbitration decision necessarily indicate who
should bear the fees of the arbitrators, the umpire and

επιδιαιτητή καθώς και για όλα τα τέλη και τα έξοδα της
διαιτησίας, με βάση την αρχή της ήττας.
Άρθρο 19. Υποκατάσταση.
Ο Ασφαλιστής αποζημιώνοντας το λήπτη της ασφάλισης
ή/και τον ασφαλιζόμενο αποκτά όλα τα δικαιώματα που
αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι υπαίτιος της
ζημιάς, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.2496/97. Παράλληλα
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί
από τώρα στον Ασφαλιστή κάθε παρόμοιο δικαίωμά του
και δίνει σε αυτόν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα,
να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά για αποζημίωσή του
από τον τρίτο.
Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται στο μέτρο που από
υπαιτιότητα του Ασφαλιζόμενου ματαιώθηκε η άσκηση
του αναγωγικού του δικαιώματος.
Άρθρο 20. Δωσιδικία - Δίκαιο.
Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την ασφαλιστική
σύμβαση συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά τα
δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το
Ελληνικό.
Άρθρο 21. Διάρκεια ασφάλισης.
Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει
ορισθεί στο ασφαλιστήριο. Εάν πριν τις τελευταίες
τριάντα (30) ημέρες της ισχύος της κάποιο από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει το άλλο εγγράφως
περί του αντιθέτου η ασφαλιστική σύμβαση ανανεώνεται
αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά και επί
τη προκαταβολή των τότε οφειλόμενων ασφαλίστρων.
Άρθρο 22. Παραγραφή.
Η παραγραφή των δικαιωμάτων του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του Ασφαλιζόμενου, καθώς και του Ασφαλιστή
ορίζεται από τον νόμο.
Άρθρο 23. Γενικές Διατάξεις.
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει
την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για
την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμία
παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να
αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν
αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο
αυτό, δηλώνει τούτο στον Ασφαλιστή και λύνεται αμέσως
η ασφαλιστική σύμβαση για το υπόλοιπο διάστημα. Η
καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω
αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του Ασφαλιζόμενου δηλώνει ρητή αποδοχή του
νέου ασφαλίστρου και των όρων της σύμβασης.
3. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη της παρούσας ασφάλισης,
για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε άλλης
πράξης που πηγάζει από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση
( π.χ. χαρτόσημο αποζημίωσης ή άλλα έξοδα που τυχόν
προβλέπονται από διατάξεις νόμων, που ισχύουν κάθε
φορά), βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον
Ασφαλιζόμενο. Τον βαρύνουν επίσης και όλα τα έξοδα
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for all fees and expenses of arbitration, based on the
principle of defeat.
Article 19. Subrogation.
The insurer compensating the policyholder and / or
insured acquires all the rights it has against a third party,
is guilty of the damage, in accordance with Article 14
N.2496 / 97. Alongside the policyholder and / or the
insured assigns now to the Insurer any similar right and
gives him the right and the power of attorney, to act out
of court or pay for compensation from the third party.
The Insurer is exempt to the extent of liability of the
Insured aborted the exercise of reducing the right.

Article 20. Jurisdiction - Law.
For each action associated with the insurance contract is
agreed that exclusive jurisdiction of the courts of Athens.
The applicable law is Greek.
Article 21. Duration of insurance.
The insurance contract lasts for the time designated in
the policy. If before the thirty (30) days of entry of one of
the parties has notified the other in writing to the
contrary by the insurance contract was automatically
renewed for a similar period at a time and for the
advance of the then outstanding premiums.
Article 22. Limitation.
The limitation of the rights of the recipient of security
and / or the Insured and the Insurer defined by law.
Article 23. General Provisions.
1. The policyholder and / or the insured has a duty to
take reasonable precautions to prevent damage and to
comply without exception the laws and regulations in
force.
2. The Insurer reserves the right to adjust the premium
and terms. If the policyholder and / or the insured does
not accept the change made in this way, he indicates the
Insurer and immediately solved the insurance contract
for the remainder. However, the payment of premiums
after that adjustment on the part of the policyholder and
/ or the Insured declares explicit acceptance of the new
premium and conditions of the contract.

3. All costs for the preparation of this insurance, the
payment of any compensation or any other act that
stems from the insurance contract (eg stamp
compensation or other expenses that may be provided by
legal provisions in force each time) borne by the
policyholder and / or insured. They also charged all the
costs which will be presented the Insurer with any

στα οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλιστής από τις τυχόν
κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις
στα χέρια του, ως τρίτου.
4. Ο Ασφαλιζόμενος αποδέχεται ότι ο Ασφαλιστής τηρεί
και επεξεργάζεται Αρχείο με προσωπικά δεδομένα των
ασφαλισμένων του, στα οποία τυχόν να περιλαμβάνονται
και ευαίσθητα δεδομένα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία
και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των
προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων δύνανται να
είναι τα διαμεσολαβούντα για τη σύναψη της σύμβασης
ασφάλισης πρόσωπα, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών
του Νόμου ή Δικαστικών Αποφάσεων, η Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών, η Υ.Σ.Α.Ε., τα ασφαλιστικά
ταμεία, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές
συμβάσεις, πραγματογνώμονες, ιατροί, δικηγόροι,
δικαστικοί επιμελητές κ.λπ. Ο Ασφαλιζόμενος έχει το
δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του
και έναντι του ποσού που θα καθορίσει η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα
στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει
τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997, και πάντως
μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ο
Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα
προσωπικά δεδομένα του
κάθε ασφαλισμένου του, πλην των ευαίσθητων, για
προωθητικές ενέργειες, δικές του ή τρίτων, ο
Ασφαλιζόμενος όμως μπορεί να καταργήσει οποτεδήποτε
το ως άνω δικαίωμα του ασφαλιστή με γραπτή δήλωσή
του προς αυτόν.
Άρθρο 24. Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης κάθε
Αξίωσης Τρίτου – Claims made clause
Η υποχρέωση του Ασφαλιστή για καταβολή ασφαλιστικής
αποζημίωσης με βάση το παρόν γεννάται μόνον εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 3 προϋποθέσεις:
α) το ζημιογόνο γεγονός συνέβη εντός της συμβατικής
διάρκειας του παρόντος,
β) εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο
ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί αποδείξει
στην εταιρία για την επέλευση του κινδύνου και τις
πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος,
γ) εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα κίνδυνο.
Άρθρο 25. Προϋπόθεση Αξιοπλοΐας.
Απαράβατος όρος της παρούσης ασφάλισης είναι ότι τα
ασφαλισμένα
αντικείμενα
βρίσκονται
και
θα
διατηρούνται
συνεχώς
σε
καλή
κατάσταση,
συμπεριλαμβανομένης και της στεγανοποίησης του
ασφαλισμένου σκάφους. Καμιά απαίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή αν το ασφαλισμένο σκάφος δεν καλύπτει τις
προβλεπόμενες από την νομοθεσία απαιτήσεις και δεν
πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπλοΐας. Σκάφη με Ελληνική
ή χωρίς Σημαία πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του
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notified assignments or any seizures in his hands, as a
third party.
4. The Insured accepts that the insurer holds and uses
personal information with its members, which include
any sensitive data and, to the proper functioning and
performance of the insurance contract. Recipients of the
personal data of insured persons may be by intermediary
for the conclusion of the contract of insurance entities,
public authorities under requirements of the Law or
Judicial Decisions, the Association of Insurance
Companies, the Y.S.A.E., pension funds, those with rights
from insurance contracts, experts, doctors, lawyers,
bailiffs, etc. The Insured is entitled to receive, upon
written request of and for the sum fixed by the Authority
for the Protection of Personal Data, the data relating to
him personally or to forward any reasonable objection, in
accordance with the provisions laid down in Articles 12
and 13 of Law 2472/1997, and in any event within the
insurance contract. The Insurer has the right to use the
personal data of each insured person, with the exception
of sensitive, for promotions, own or third, but the Insured
may cancel at any time the above right of the insurer a
written statement to him.

Article 24. Notification Obligation Clause any third-party
claims - Claims made clause
The obligation of the Insurer to pay insurance
compensation to this basis arises only if conditional upon
the following three conditions:
a) the harmful event occurred within the contractual life
of this,
b) within the contractual duration of this the insured
notified in writing against receipt to the company for the
occurrence of the risk and the possible consequences of
the loss event,
c) within the contractual life of the insured currently
claimed by the company to pay insurance compensation
for the risk occurs.
Article 25. Requirement Airworthiness.
Inviolable term of this insurance is that the insured
objects are and will always be kept in good condition,
including the sealing of the vessel insured. No claim will
be accepted if the insured vessel shall not cover those
provided for by legislation requirements and does not
meet the airworthiness requirements. Boats with or
without Greek Flag must meet the requirements of the
Ministry of Merchant Marine on the class of cruisers.
Assumes full compliance of the insured on the conditions

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με την and obligations should bring and implement respectively,
κατηγορία των ταχύπλοων Σκαφών. Προϋποτίθεται η in accordance with current legislation.
απόλυτη συμμόρφωση του ασφαλιζόμενου σχετικά με τις
προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να
φέρει και να εφαρμόζει αντίστοιχα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Ελληνική.

ΤΜΗΜΑ 1: Αστική Ευθύνη Σκαφών έναντι Τρίτων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ / LICENSE – DIPLOMA WARRANTY
(Για χρήση μόνο με της Ρήτρες Ασφαλίσεως Θαλαμηγών Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου)
(For use with Institute Yacht Clauses.)
Ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος ναυσιπλοεί ή
έχει την ευθύνη του ασφαλιζόμενου
σκάφους με την άδεια του Ασφαλιζόμενου, πρέπει να
είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας ή
διπλώματος, όπως προβλέπεται από τον νόμο ή τις
διατάξεις της Πολιτείας, τα οποία θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Οποιαδήποτε παράβαση της συνθήκης αυτής
ανεξάρτητα εάν αυτή επηρεάζει το ατύχημα,
αυτόματα οδηγεί στην ακυρότητα αυτού του
ασφαλιστηρίου και στην απώλεια όλων των
δικαιωμάτων αποζημιώσεως από αυτό.
Όλοι οι άλλοι Όροι και Συνθήκες της ασφαλίσεως
παραμένουν αμετάβλητοι.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν
δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την
Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει
οπωσδήποτε το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική.

The Assured, or any person navigating or in charge of
the assured vessel with the Assured’s
permission must be in possession of a valid license or
diploma as provided by law or existing state regulations
issued by the competent authorities.
Any breach of this condition irrespective of whether
this effects the eventual incident, automatically leads to
the invalidity of this policy and all rights of
compensation thereto.
All other Terms and Conditions remain unchanged.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΤMHMA 2: Απώλειες, Ζημίες, Αβαρίες Σώματος Σκάφους

ΡΗΤΡΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του
Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το
Αγγλικό κείμενο.
ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Η ασφάλιση αυτή διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο και την
πρακτική
1. ΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πλοίο σημαίνει το σκάφος, ο μηχανικός εξοπλισμός,
η(οι) λέμβος(οι),εξοπλισμός και εφόδια, εκείνα τα οποία
θα επωλούντο συνήθως μαζί με το Πλοίο εάν αυτό
άλλαζε ιδιοκτησία.
2. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΠΛΙΣΟ
2.1 Το Πλοίο καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής
της ασφάλισης
2.1.1 όταν βρίσκεται σε υπηρεσία στη θάλασσα ή σε
κλειστά ύδατα ή εντός του λιμανιού, σε αποβάθρες,
μαρίνες, σε ναυπηγικές κλίνες, σχάρες, πλωτές
δεξαμενές, ή πάνω σε ξηρό ή λασπώδες έδαφος ή στο
μέρος της αποθήκευσής του στην ξηρά,
συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης ή της ανέλκυσης
και της καθέλκυσης, με άδεια απόπλου ή ναυσιπλοΐας με
ή χωρίς πιλότους, να κάνει δοκιμαστικούς πλόες και να
βοηθά και να ρυμουλκεί Πλοία ή Πλοι άρια που
βρίσκονται σε κίνδυνο, ή όπως συνηθίζεται, αλλά
δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι το πλοίο δεν θα
ρυμουλκηθεί, εκτός μόνο όπως συνηθίζεται ή όταν
χρειάζεται βοήθεια, ούτε θα αναλαμβάνει ρυμούλκηση ή
υπηρεσίες ναυαγιαιρεσίας με βάσει συμφωνητικό που
συνομολογείται προγενέστερα με τους Πλοιοκτήτες,
τους Πλοιάρχους, τους Διαχειριστές ή τους Ναυλωτές.
2.1.2 ενώ βρίσκεται παροπλισμένο εκτός ενεργού
υπηρεσίας όπως προβλέπεται παρακάτω στη ρήτρα4,
συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης ή της ανέλκυσης
και της καθέλκυσης, ενώ μετακινείται στο ναυπηγείο ή
την μαρίνα, της αποσυναρμολόγησης, συναρμολόγησης,
της ανακαίνισης, της συνήθους συντήρησης ή κατά τη
διάρκεια επιθεώρησης, (επίσης περιλαμβάνονται ο
δεξαμενισμός και ο απoδεξαμενισμός και οι περίοδοι
που τούτο είναι παροπλισμένο χωρίς να ανελκυθεί από
το νερό, σαν επακόλουθο του παροπλισμού του, ή για να
εξοπλισθεί με άδεια να μετακινηθεί ρυμουλκούμενο ή
με άλλο τρόπο από ή προς την κλίνη παροπλισμού του
αλλά όχι έξω από τα όρια του λιμανιού ή του τόπου που
παροπλίζεται το πλοίο) εξαιρουμένης όμως της περιόδου
που το πλοίο χρησιμοποιείται σαν κατοικία ή
εκτελούνται σε αυτό μεγάλες μετατροπές, εκτός αν έχει
δοθεί για αυτό προηγούμενη ειδοποίηση στους
Ασφαλιστές και έχει συμφωνηθεί το επασφάλιστρο που
ζητείται από αυτούς.

Institute Yacht Clauses (23 Articles) CL328
1.11.1985 (for use only with the new marine policy
form)

This insurance is subject to English law and practice
1. Vessel
Vessel means the hull, machinery, boat(s), gear and
equipment, such as would normally be sold with her if
she changed hands.
2. In Commission and Laid Up
2.1 The Vessel is covered subject to the provisions of
this insurance
2.1.1while in commission at sea or on inland waters or
in port, docks, marinas, on ways, gridirons, pontoons,
or on the hard or mud or at place of storage ashore,
including lifting or hauling out and launching, with
leave to sail or navigate with or without pilots, to go
on trial trips and to assist and to tow vessels or craft
in distress, or as is customary, but it is warranted that
the Vessel shall not be towed, except as is customary
or when in need of assistance, or undertake towage or
salvage services under a contract previously arranged
by Owners, Masters, Managers or Charterers.

2.1.2 while laid up out of commission as provided
for in Clause 4 below, including lifting or hauling out
and launching, while being moved in shipyard or
marina, dismantling, fitting out, overhauling, normal
maintenance or while under survey, (also to include
docking and undocking and periods laid up afloat
incidental to laying up or fitting out and with leave to
shift in tow or otherwise to or from her lay-up berth
but not outside the limits of the port or place in which
the Vessel is laid up) but excluding, unless notice be
given to the Underwriters and any additional premium
required by them agreed, any period for which the
Vessel is used as a houseboat or is under major repair
or undergoing alteration.
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2.2 Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2.1 παραπάνω τα
εξαρτήματα και ο εξοπλισμός,
συμπεριλαμβανομένων των εξωλέμβιων κινητήρων,
καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους της ασφάλισης
αυτής κατά το χρόνο της εναποθήκευσής τους ή της
επισκευής τους στην ξηρά.
3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
3.1 Δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι το Πλοίο δεν θα
πλέει εκτός των ορίων τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα του Συμβολαίου ή εφόσον δοθεί
προηγούμενη ειδοποίηση στους Ασφαλιστές, παραμένει
καλυμμένο με όρους οι οποί οι θα συμφωνηθούν.
3.2 Δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι το Πλοίο θα
χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτική αναψυχή και όχι για
ενοικίαση, ναύλο ή αμοιβή, εκτός μόνο κατόπιν ειδικής
συμφωνίας με τους Ασφαλιστές.
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι το Πλοίο θα είναι
παροπλισμένο εκτός υπηρεσίας όπως αναφέρεται στο
παράρτημα του Συμβολαίου ή θα θεωρείται καλυμμένο
υπό όρους οι οποίοι θα συμφωνηθούν με την
προϋπόθεση ότι θα δοθεί σχετική προειδοποίηση στους
Ασφαλιστές.
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ
5.1 Δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι η ανώτατη
σχεδιασμένη ταχύτητα του Πλοίου, ή του μητρικού
Πλοίου σε περίπτωση πλοίου που φέρει
λέμβο(λέμβους), δεν ξεπερνά τους 17 κόμβους.
5.2 Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές συμφωνήσουν
στη απάλειψη αυτής της δήλωσης-εγγύησης, θα ισχύουν
επίσης και οι όροι της παρακάτω ρήτρας περί ταχυπλόων
σκαφών Αριθμός19.
6. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ
Σε περίπτωση που το Πλοίο κατά τη λήξη της ασφάλισης
βρίσκεται στο πέλαγος ή σε κίνδυνο ή σε λιμάνι ή τόπο
καταφυγής ή προσέγγισης, θα θεωρείται καλυμμένο με
ασφάλιστρο που θα συμφωνηθεί μέχρις ότου το Πλοίο
αγκυροβολήσει ή προσδεθεί στο προσεχές λιμάνι
προσέγγισης κατά τρόπο ασφαλή, με την προϋπόθεση
ότι θα δοθεί άμεση ειδοποίηση στους Ασφαλιστές.
7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Καμία εκχώρηση της ασφαλίσεως ή κανενός
συμφέροντος συναφούς με την ασφάλιση, ή με
οποιαδήποτε χρήματα που είναι ή μπορούν να
καταστούν καταβλητέα δυνάμει αυτής δεσμεύουν τους
Ασφαλιστές ή αναγνωρίζονται από αυτούς, εκτός εάν
έχει επιδοθεί σχετική ειδοποίηση με βεβαιωμένη
ημερομηνία τέτοιας εκχωρήσεως ή συμφέροντος
υπογεγραμμένη από τον ασφαλιζόμενο και από τον
εκχωρητή σε περίπτωση επακόλουθης εκχωρήσεως και
έχει προσυπογραφεί με πρόσθετη πράξη του
Ασφαλιστηρίου, το δε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μαζί με
την πρόσθετη πράξη προσκομίζεται πριν από την

2.2 Notwithstanding Clause 2.1 above the gear and
equipment, including outboard motors, are covered
subject to the provisions of this insurance while in place
of storage or repair ashore.

3. Navigating and Charter Hire Warranties
3.1 Warranted not navigating outside the limits stated
in the Schedule to the policy or, provided previous notice is
given to the Underwriters, held covered on terms to be
agreed.
3.2 Warranted to be used solely for private pleasure
purposes and not for hire charter or reward, unless
specially agreed by the Underwriters.

4. Laid Up Warranty
Warranted laid up out of commission as stated in the
Schedule to the policy, or held covered on terms to
be agreed provided previous notice be given to the
Underwriters.

5. Speed Warranty
5.1 Warranted that the maximum designed speed of
the Vessel, or the parent Vessel in the case of a Vessel
with boat(s), does not exceed 17 knots.
5.2Where the Underwriters have agreed to delete this
warranty, the conditions of the Speedboat Clause 19
below shall also apply.

6. Continuation
Should the Vessel at the expiration of this insurance be at
sea or in distress or at a port or place of refuge or of call,
she shall, provided prompt notice be given to
the Underwriters, be held covered at a premium to be
agreed until anchored or moored at her next port of call
in good safety.
7. Assignment
No assignment of or interest in this insurance or in any
moneys which may be or become payable thereunder
is to be binding on or recognized by the Underwriters
unless a dated notice of such assignment or interest
signed by the Assured, and by the assignor in the case
of subsequent assignment, is endorsed on the policy
and the policy with such endorsement is produced
before payment of any claim or return of premium
thereunder.
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καταβολή οποιασδήποτε απαίτησης ή επιστροφής
ασφαλίστρου δυνάμει της ασφάλισης αυτής.
8. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η παρούσα ρήτρα 8 θα υπερισχύει ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη είτε χειρόγραφη είτε
δακτυλογραφημένη είτε έντυπη στην ασφάλιση αυτή.
8.1 Σε περίπτωση που το Πλοίο πουληθεί ή
μεταβιβαστεί σε νέα ιδιοκτησία, ή εφόσον το Πλοίο
ανήκει σε εταιρεία, στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή
σ’ αυτούς που ελέγχουν την εταιρία, τότε εκτός εάν οι
Ασφαλιστές συμφωνήσουν εγγράφως να συνεχίσουν την
ασφάλιση, η ασφάλιση αυτή θα καταστεί άκυρη από τη
στιγμή αυτής της πώλησης, μεταβίβασης ή αλλαγής και
θα δοθεί μια αναλογική ημερησία καθαρή επιστροφή
ασφαλίστρου ή οποία υπολογίζεται επί του
ασφαλίστρου που έχει χρεωθεί για την περίοδο της
ενεργούς υπηρεσίας ή / και την περίοδο του
παροπλισμού.
8.2 Εάν όμως το Πλοίο έχει αποπλεύσει από το
αγκυροβόλιο του ή ευρίσκεται στο πέλαγος κατά τον
χρόνο της πώλησης ή μεταβίβασης η ακύρωση αυτή θα
ανασταλεί μέχρι την άφιξη στο λιμάνι ή τόπο
προορισμού, αν αυτό ζητηθεί από τον Ασφαλισμένο.
9. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Υποκείμενη πάντοτε στις εξαιρέσεις αυτής της
ασφάλισης
9.1 Η ασφάλιση αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά στο
ασφαλιζόμενο αντικείμενο που προκαλείται από :
9.1.1 κινδύνους της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή
άλλων πλεύσιμων υδάτων
9.1.2 πυρκαγιά
9.1.3 εκβολή
9.1.4 πειρατεία
9.1.5 πρόσκρουση με τον εξοπλισμό ή τις
εγκαταστάσεις της αποβάθρας ή του λιμανιού, με
χερσαία μεταφορικά μέσα, αεροσκάφη ή παρόμοια
αντικείμενα ή αντικείμενα τα οποία πέφτουν από αυτά.
9.1.6 σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό
9.2 και, υπό την προϋπόθεση ότι η τέτοια απώλεια ή
ζημιά δεν προκύπτει από την έλλειψη οφειλόμενης
επιμέλειας από τους ασφαλισμένους πλοιοκτήτες ή
διαχειριστές, η ασφάλιση αυτή καλύπτει:
9.2.1 απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο αντικείμενο η
οποία προκαλείται από
9.2.1.1 ατυχήματα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή την
δια κίνηση εφοδίων, συνέργων,
εξοπλισμού, μηχανικού εξοπλισμού ή καυσίμων
9.2.1.2 εκρήξεις
9.2.1.3 κακόβουλες ενέργειες
9.2.1.4 την κλοπή ολόκληρου του Πλοίου ή της
λέμβου(λέμβων) του, ή
εξωλέμβιου(εξωλέμβιων) κινητήρα(κινητήρων) με την
προϋπόθεση ότι είναι ασφαλώς κλειδωμένα στο πλοίο ή
στη λέμβο(λέμβους) με αντικλεπτικό σύστημα επιπλέον

8. Change of Ownership
This Clause 8 shall prevail notwithstanding any provision
whether written typed or printed in this insurance
inconsistent herewith.
8.1 Should the Vessel be sold or transferred to new
ownership, or, where the Vessel is owned by a company,
should there be a change in the controlling interest(s) of
the company, then, unless the Underwriters agree in
writing to continue the insurance, this insurance shall
become cancelled from the time of such sale transfer or
change and a pro rata daily net return of premium be
made calculated on the premium charged for the in
commission and/or laid up period.

8.2 If however, the Vessel shall have left her moorings or
be at sea at the time of sale or transfer such cancellation
shall if required by the Assured be suspended until arrival
at port or place of destination

9. Perils
Subject always to the exclusions in this insurance
9.1 this insurance covers loss of or damage to the
subject-matter insured caused by
9.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable
waters
9.1.2 fire
9.1.3 jettison
9.1.4 piracy
9.1.5 contact with dock or harbor equipment or
installation, land conveyance, aircraft or similar objects
or objects falling therefrom
9.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning
9.2 and, provided such loss or damage has not resulted
from want of due diligence by the Assured Owners or
Managers, this insurance covers
9.2.1 loss of or damage to the subject-matter insured
caused by
9.2.1.1 accidents in loading, discharging or moving
stores, gear, equipment, machinery or fuel
9.2.1.2 explosions
9.2.1.3 malicious acts
9.2.1.4 theft of the entire Vessel or her boat(s), or
outboard motor(s) provided it is securely locked to the
Vessel or her boat(s) by an anti-theft device in addition
to its normal method of attachment, or, following upon
forcible entry into the Vessel or place of storage or
22

της κανονικής μεθόδου πρόσδεσης, ή την κλοπή μετά
από βίαιη είσοδο στο Πλοίο ή στον τόπο αποθήκευσης ή
επισκευής, του μηχανικού εξοπλισμού
περιλαμβανομένου (περιλαμβανομένων) του(των)
εξωλέμβιου(εξωλέμβιων) κινητήρα(κινητήρων), των
συνέργων ή των εφοδίων
9.2.2 απώλεια ή ζημιά του ασφαλισμένου αντικειμένου,
εκτός της μηχανής και των συνδέσεων της(αλλά όχι του
στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα ή της προπέλας) του
ηλεκτρικού εξοπλισμού και των μπαταριών και των
συνδέσεών τους, η οποία προκαλείται από
9.2.2.1 κρυφά ελαττώματα στο σκάφος ή στο μηχανικό
εξοπλισμό, θραύση των αξόνων ή
έκρηξη των λεβήτων(με εξαίρεση τα έξοδα και την αξία
αντικατάστασης ή επισκευής του
ελαττωματικού μέρους του σπασμένου άξονα ή του
λέβητα ο οποίος έχει εκραγεί)
9.2.2.2 την αμέλεια οποιουδήποτε ατόμου, αλλά
εξαιρείται το κόστος αποκατάστασης
ελαττώματος που προκύπτει είτε από αμέλεια είτε από
παράβαση συμβολαίου
αναφορικά με οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής ή
μετατροπής που εκτελούνται για
λογαριασμό του ασφαλισμένου ή και των πλοιοκτητών ή
που έχουν σχέση με τη
συντήρηση του Πλοίου.
9.3 η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα έξοδα επιθεώρησης
των υφάλων του Πλοίου μετά από προσάραξη, εάν αυτά
έχουν εύλογα πραγματοποιηθεί ειδικά για αυτό το
σκοπό, ακόμη και αν δεν εντοπίστηκε ζημιά.
10. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με
οποιαδήποτε
10.1 εξωλέμβιο κινητήρα που πέφτει στο Πλοίο ή στη
θάλασσα
10.2 λέμβο του Πλοίου η οποία έχει ανώτατη
σχεδιασμένη ταχύτητα που υπερβαίνει τους17 κόμβους,
εκτός αν η λέμβος αυτή έχει ειδικά καλυφθεί από το
ασφαλιστήριο αυτό και με την προϋπόθεση επίσης των
όρων της ρήτρας 19 περί ταχυπλόων σκαφών που
ακολουθεί είτε βρίσκεται πάνω στο μητρικό Πλοίο, είτε
βρίσκεται παροπλισμένη στη στεριά
10.3 λέμβο του Πλοίου που δεν έχει μόνιμα σημειωμένο
το όνομα του μητρικού Πλοίου
10.4 πανιά και προστατευτικά καλύμματα που έχουν
σκιστεί από τον άνεμο ή παρασύρθηκαν από αυτόν ενώ
είχαν απλωθεί, εκτός εάν σαν συνέπεια ζημιάς στους
ιστούς επάνω στους οποίους τα πανιά στηρίζονται, ή αν
προκλήθηκαν από προσάραξη ή σύγκρουση ή
πρόσκρουση του Πλοίου με οποιαδήποτε εξωτερική ύλη
(περιλαμβανομένου του πάγου) εκτός από το νερό
10.5 πανιά, ιστούς, αντενοκάταρτα ή σταθερά ή
κινούμενα ξάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων που
λαμβάνει μέρος το Πλοίο, εκτός εάν η απώλεια αυτή ή η

repair, theft of machinery including outboard motor(s),
gear or equipment

9.2.2 loss of or damage to the subject-matter insured,
excepting motor and connections (but not strut shaft
or propeller) electrical equipment and batteries and
connections, caused by
9.2.2.1 latent defects in hull or machinery, breakage
of shafts or bursting of boilers (excluding the cost and
expense of replacing or repairing the defective part
broken shaft or burst boiler)

9.2.2.2 the negligence of any person whatsoever, but
excluding the cost of making good any defect resulting
from either negligence or breach of contract in respect
of any repair or alteration work carried out for the
account of the Assured and/or the Owners or in respect
of the maintenance of the Vessel,

9.3 this insurance covers the expense of sighting the
bottom after a stranding, if reasonably incurred specially
for that purpose, even if no damage be found.
10. Exclusions
No claim shall be allowed in respect of any
10.1 outboard motor dropping off or falling overboard
10.2 ship’s boat having a maximum designed speed 17
knots, unless such boat is specially covered herein and
subject also to the conditions of the Speedboat Clause
19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore

10.3 ship’s boat not permanently marked with the
name of the parent Vessel
10.4 sails and protective covers split by the wind or
blown away while set, unless in consequence of damage to
the spars to which sails are bent, or occasioned by the
Vessel being stranded or in collision or contact with any
external substance (ice included) other than water

10.5 sails, masts, spars or standing and running rigging
while the Vessel is racing, unless the loss or damage is
23

ζημιά προκλήθηκε από προσάραξη του Πλοίου, βύθισή
του, καταστροφή του από πυρκαγιά, πυρκαγιά ή
σύγκρουσή του ή πρόσκρουσή του με κάποια εξωτερική
ύλη (περιλαμβανομένου του πάγου) εκτός από το νερό
10.6 προσωπικά αντικείμενα
10.7 αναλώσιμα εφόδια, εργαλεία αλιείας και σχοινιά
πρόσδεσης
10.8 επικάλυψη με φύλλα μετάλλου ή επισκευές σ’
αυτό, εκτός αν η απώλεια ή η ζημιά έχει προξενηθεί από
προσάραξη του Πλοίου, βύθισή του, καταστροφή του
από πυρκαγιά, πυρκαγιά ή σύγκρουσή του η
πρόσκρουσή του με οποιαδήποτε εξωτερική
ύλη(περιλαμβανομένου του πάγου) εκτός από το νερό
10.9 απώλεια ή χρηματική δαπάνη που έγινε για τη
διόρθωση ελαττώματος στο σχεδιασμό ή την κατασκευή
ή οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη που πραγματοποιήθηκε
για λόγους βελτίωσης ή μετατροπής του σχεδιασμού ή
της κατασκευής του Πλοίου
10.10 κινητήρα και τις συνδέσεις του(αλλά όχι το
εξωτερικό στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, του άξονα ή
της προπέλας) τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις
μπαταρίες και τις συνδέσεις τους, όταν η απώλεια ή η
ζημιά έχει προκληθεί από κακοκαιρία, εκτός εάν η
απώλεια ή η ζημιά έχει προκληθεί από επικάλυψη του
Πλοίου από νερά συνέπεια κακοκαιρίας, αλλά αυτή η
ρήτρα 10.10 δεν θα εξαιρεί απώλεια ή ζημιά η οποία
προκλήθηκε από προσάραξη του Πλοίου ή σύγκρουσή
του ή πρόσκρουσή του με άλλο Πλοίο, αποβάθρα ή
προκυμαία.
11. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η ρήτρα αυτή θα ισχύει μόνο όταν δηλώνεται ένα ποσό
για αυτό το σκοπό στο παράρτημα του συμβολαίου.
11.1 Οι Ασφαλιστές συμφωνούν να αποζημιώσουν τον
Ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία
μπορεί ο Ασφαλισμένος να καταστεί κατά νόμο
υπεύθυνος να καταβάλει και θα καταβάλει, εξ’ αιτίας
του εννόμου συμφέροντος που έχει στο ασφαλισμένο
Πλοίο και τα οποία προκύπτουν συνέπεια ατυχημάτων
τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσης
ασφάλισης, αναφορικά με:
11.1.1 απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε άλλο Πλοίο ή
περιουσία
11.1.2 απώλεια ζωής, τραυματισμό ή ασθένεια,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που γίνονται για
διάσωση ζωής, που προκαλείται επάνω ή κοντά στο
Πλοίο ή σε οποιοδήποτε άλλο Πλοίο
11.1.3 οποιαδήποτε απόπειρα ανέλκυσης ή ολοκλήρωση
ανέλκυσης, απομάκρυνση ή καταστροφή του ναυαγίου
του ασφαλισμένου Πλοίου ή του φορτίου του ή
οποιαδήποτε αμέλεια ή αποτυχία στην ανέλκυση,
απομάκρυνση ή καταστροφή του.

caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or
in collision or contact with any external substance (ice
included) other than water

11.2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11.2 Legal Costs

10.6 personal effects
10.7 consumable stores, fishing gear or moorings
10.8 sheathing, or repairs thereto, unless the loss or
damage has been caused by the Vessel being stranded,
sunk, burnt, on fire or in collision or contact with any
external substance (ice included) other than water

10.9 loss or expenditure incurred in remedying a
fault in design or construction or any cost or expense
incurred by reason of betterment or alteration in design
or construction
10.10 motor and connections (but not strut shaft
or propeller) electrical equipment and batteries and
connections, where the loss or damage has been caused by
heavy weather, unless the loss or damage has been caused
by the Vessel being immersed, but this
clause 10.10 shall not exclude loss or damage caused by
the Vessel being stranded or in collision or contact with
another vessel, pier or jetty.

11. Liabilities to Third Parties
This Clause is only to apply when a sum is stated for this
purpose in the Schedule to the policy.
11.1The Underwriters agree to indemnify the Assured
for any sum or sums which the Assured shall become
legally liable to pay and shall pay, by reason of interest in
the insured Vessel and arising out of accidents occurring
during the currency of this insurance, in respect of

11.1.1loss of or damage to any other vessel or property
whatsoever
11.1.2 loss of life, personal injury or illness, including
payments made for life salvage, caused on or near the
Vessel or any other vessel
11.1.3 any attempted or actual raising, removal or
destruction of the wreck of the insured Vessel or the
cargo thereof or any neglect or failure to raise, remove
or destroy the same.
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Οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν επίσης, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως ληφθεί η έγγραφη
συναίνεσή τους,
11.2.1 τα νομικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο
ασφαλισμένος ή τα οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να
υποχρεωθεί να καταβάλει όταν αμφισβητεί την ευθύνη
του ή σε περίπτωση όπου προβαίνει σε δικαστικό αγώνα
προκειμένου να περιορίσει την ευθύνη του
11.2.2 το κόστος παραστάσεως σε οποιαδήποτε
ιατροδικαστική εξέταση ή έρευνα θανατηφόρου
ατυχήματος.
11.3 ΡΗΤΡΑ ΑΔΕΛΦΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Στην περίπτωση που το ασφαλισμένο Πλοίο θα
συγκρουσθεί με άλλο ή θα δεχθεί υπηρεσίες
ναυαγιαιρεσίας από άλλο Πλοίο που ανήκει μερικά ή
ολικά στους ίδιους πλοιοκτήτες ή ευρίσκεται κάτω από
την ί δια διαχείριση, ο Ασφαλισμένος θα έχει τα ί δια
δικαιώματα κάτω από αυτήν την ασφάλιση τα οποία θα
είχε εάν το άλλο Πλοίο ήταν εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία
πλοιοκτητών οι οποί οι δεν έχουν κανένα συμφέρον στο
ασφαλισμένο με βάση την κάλυψη αυτή Πλοίο. Στις
περιπτώσεις όμως αυτές ο προσδιορισμός της ευθύνης
για τη σύγκρουση ή για το ποσό των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν θα ανατίθεται στην κρίση ενός και μόνο
διαιτητού που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ
των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζόμενου.
11.4 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Οι δια τάξεις της παρούσης ρήτρας11, θα επεκτείνονται
σε οποιοδήποτε άτομο που ναυσιπλοεί ή είναι υπεύθυνο
για το ασφαλιζόμενο Πλοίο με την άδεια του
ασφαλιζόμενου που κατονομάζεται στην ασφάλιση
αυτή(εκτός όμως από άτομο που διευθύνει, ή εργάζεται
για λογαριασμό της διεύθυνσης, ναυπηγείο, μαρίνα,
επισκευαστική μονάδα, ναυπηγική κλίνη, ναυτικό όμιλο,
πρακτορείο πωλήσεως σκαφών ή παρόμοιο οργανισμό)
και το οποίο άτομο κατά το διάστημα αυτής της
ναυσιπλοΐας ή κατά το χρόνο που είναι υπεύθυνο για το
Πλοίο θα καταστεί, σαν συνέπεια γεγονότος που
καλύπτεται από την παρούσα ρήτρα11, υπεύθυνο να
καταβάλει και θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά
σε οποιοδήποτε άτομο ή άτομα, αλλά από τον
Ασφαλιζόμενο που κατονομάζεται στην ασφάλιση αυτή,
αλλά η αποζημίωση με βάση τη ρήτρα αυτή θα
αποβαίνει σε όφελος του ασφαλιζόμενου και μόνο προς
άτομο που ναυσιπλοεί ή είναι υπεύθυνο για το Πλοίο
όπως παραπάνω περιγράφεται, μετά από έγγραφη
αίτηση του και μέσω του ασφαλιζόμενου. Η επέκταση
αυτής της κάλυψης δεν αυξάνει σε καμία περίπτωση την
ευθύνη των ασφαλιστών πέραν του ορίου της ευθύνης
που επιβάλλεται από την παραπάνω ρήτρα 11.8 και η
επέκταση αυτή υπόκειται σε όλους τους υπόλοιπους
γενικούς και ειδικούς όρους και εγγυήσεις της
ασφάλισης αυτής.

The Underwriters will also pay, provided their prior
written consent has been obtained,
11.2.1the legal costs incurred by the Assured or which
the Assured may be compelled to pay in contesting
liability or taking proceedings to limit liability

11.2.2 the costs for representation at any coroner’s
inquest or fatal accident enquiry.
11.3 Sistership
Should the Vessel hereby insured come into collision
with or receive salvage services from another vessel
belonging wholly or in part to the same Owners or
under the same management, the Assured shall have
the same rights under this insurance as they would have
been the other vessel entirely the property of Owners not
interested in the Vessel hereby insured; but in such cases
the liability for the collision or the amount payable for the
services rendered shall be referred to a sole arbitrator to
be agreed upon between the Underwriters and the
Assured.

11.4 Navigation by Other Persons
The provisions of this Clause 11 shall extend to any
person navigating or in charge of the insured Vessel
with the permission of the Assured named in this
insurance (other than a person operating, or employed
by the operator of, a shipyard, marina, repair yard,
slipway, yacht club, sales agency or similar organization)
and who while so navigating or in charge of the Vessel
shall in consequence of any occurrence covered by this
Clause 11 become liable to pay and shall pay any sum
or sums to any person or persons, other than to the
Assured named in this insurance, but indemnity under
this Clause shall inure to the benefit of the Assured and
only to a person navigating or in charge of the Vessel as
described above, at the written request of and through
the agency of the Assured. Nothing in this extension
shall increase the Underwriters’ liability beyond the
limitation of liability imposed by Clause 11.8 below
and this extension shall be subject to all other terms
conditions and warranties of this insurance.
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Τίποτα στη ρήτρα αυτή 11.4 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
υπερισχύει των διατάξεων της παραπάνω ρήτρας 3.2
11.5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει επίσης την καταβολή των
εξόδων, μετά την αφαίρεση των προσόδων της
ναυαγιαιρεσίας, για την απομάκρυνση του ναυαγίου του
Πλοίου από τοποθεσία που ανήκει, έχει μισθωθεί ή
κατέχεται από τον Ασφαλιζόμενο.
11.6 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της Ρήτρας αυτής 11 η
ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει οποιαδήποτε ευθύνη,
κόστος ή έξοδα τα οποία προκύπτουν σχετικά με
11.6.1 οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πληρωμή από τον
Ασφαλιζόμενο σύμφωνα με νομοθεσία σχετική με
εργοδοτική αποζημίωση εργατών ή ευθύνη των
εργοδοτών και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που απορρέει
από νόμο ή από εθιμικό δίκαιο σχετικά με ατυχήματα ή
ασθένεια εργατών ή άλλων ατόμων που απασχολούνται
με οποιαδήποτε ιδιότητα από τον Ασφαλιζόμενο ή από
οποιοδήποτε άτομο στο οποίο παρέχεται η προστασία
της ασφάλισης αυτής λόγω των διατάξεων της Ρήτρας
11.4 παραπάνω, μέσα, επάνω ή γύρω από ή σε σχέση με
το ασφαλιζόμενο Πλοίο, ή το φορτίο του, τα υλικά ή τις
επισκευές του
11.6.2 όποια λέμβος ανήκει στο Πλοίο και έχει ανώτατη
σχεδιασμένη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 17 κόμβους,
εκτός εάν αυτή η λέμβος έχει ειδικά καλυφθεί από την
ασφάλιση αυτή και υπόκειται επίσης στους όρους της
Ρήτρας Ταχυπλόων Σκαφών αρ. 19 παρακάτω, ή είναι επί
του μητρικού Πλοίου ή παροπλισμένη στην ξηρά
11.6.3 οποιαδήποτε ευθύνη προς κάποιο άτομο ή του
ατόμου αυτού που προκύπτει ενόσω ασχολείται με
θαλάσσιο σκι ή το σπορ της υδρολίσθησης ενώ έλκεται
από το Πλοίο ή προετοιμάζεται να ελκυσθεί από αυτό ή
μετά από την έλξη αυτή μέχρις ότου ευρεθεί ασφαλώς
επί του Πλοίου ή επί της ξηράς
11.6.4 οποιαδήποτε ευθύνη προς κάποιο άτομο ή του
ατόμου αυτού που προκύπτει ενόσω ασχολείται με σπορ
ή δραστηριότητα, εκτός από θαλάσσιο σκι ή
υδρολίσθηση, ενώ έλκεται από το Πλοίο ή
προετοιμάζεται να ελκυσθεί από αυτό ή μετά από την
έλξη του μέχρις ότου βρεθεί ασφαλώς επί του πλοίου ή
επί της ξηράς
11.6.5 ζημιές που έχουν την φύση παραδειγματισμού ή
τιμωρίας, όπως και αν περιγράφονται αυτές.
11.7 ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΣΚΙ
Σε περίπτωση κατά την οποία η Ρήτρα11.6.3 ή/ και η
Ρήτρα11.6.4 παραπάνω διαγραφούν, οι ευθύνες που
αναφέρονται στην(στις) ρήτρα(ρήτρες) αυτή(αυτές) θα
καλύπτονται υπό την ασφάλιση αυτή, υπό τις
προϋποθέσεις πάντοτε των εγγυήσεων, των όρων και
των ορίων ευθύνης της ασφάλισης αυτής.

Nothing in this Clause 11.4 shall be deemed to override the
provisions of Clause 3.2 above.
11.5 Removal of Wreck Extension
This insurance also to pay the expenses, after deduction
of the proceeds of the salvage, of the removal of the
wreck of the insured Vessel from any place owned,
leased or occupied by the Assured.

11.6 Liabilities Section Exclusions
Notwithstanding the provisions of this Clause 11 this
insurance does not cover any liability cost or expense
arising in respect of
11.6.1 any direct or indirect payment by the Assured
under workmen’s compensation or employers’ liability
acts and any other statutory or common law liability
in respect of accidents to or illness of workmen or any
other person employed in any capacity whatsoever by
the Assured or by any person to whom the protection
of this insurance is afforded by reason of the provisions
of Clause 11.4 above, in on or about or in connection
with the Vessel hereby insured or her cargo, materials
or repairs,

11.6.2any boat belonging to the Vessel and having a
maximum designed speed exceeding 17 knots, unless
such boat is specially covered herein and subject also to
the conditions of the Speedboat Clause 19 below, or is
in the parent Vessel or laid up ashore,
11.6.3 any liability to or incurred by any person
engaged in water skiing or aquaplaning, while being
towed by the Vessel or preparing to be towed or after
being towed until safely on board or ashore,

11.6.4 any liability to or incurred by any person
engaged in a sport or activity, other than water skiing
or aquaplaning, while being towed by the Vessel or
preparing to be towed or after being towed until safely
on board or ashore,

11.6.5 punitive or exemplary damages, however described.
11.7 Water-Skiers Liabilities
Should Clause 11.6.3 and or Clause 11.6.4 above be
deleted, the liabilities mentioned in such clause(s) shall
be covered hereunder, subject always to the warranties,
conditions and limits of this insurance.
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11.8 ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη των ασφαλιστών κάτω από την ρήτρα αυτή 11,
για οποιοδήποτε ατύχημα ή σειρά από ατυχήματα που
προκύπτουν από το ίδιο γεγονός, δεν θα ξεπερνά σε
καμία περίπτωση το ποσό το οποίο δηλώνεται γι’ αυτόν
τον σκοπό στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου, αλλά
όταν η ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έχει αμφισβητηθεί με
την γραπτή συναίνεση των Ασφαλιστών, οι Ασφαλιστές
θα πληρώσουν επίσης μια παρόμοια αναλογία από τα
έξοδα τα οποία θα υποστεί από αυτό ο Ασφαλιζόμενος ή
τα οποία θα υποχρεωθεί να πληρώσει.
12. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
12.1 Καμία απαίτηση που προκύπτει από ασφαλισμένο
κίνδυνο θα αποζημιούται κάτω από την ασφάλιση αυτή
παρά μόνο εφόσον το συνολικό ποσό όλων αυτών των
απαιτήσεων που προκύπτουν από κάθε ένα ξεχωριστό
ατύχημα ή γεγονός(περιλαμβανομένων των απαιτήσεων
κάτω από τις ρήτρες 11,14 και15) ξεπερνά το ποσό που
αναφέρεται για το σκοπό αυτό στο παράρτημα του
συμβολαίου, οπότε το ποσό αυτό θα εκπίπτει. Η Ρήτρα
αυτή12.1 δεν θα έχει εφαρμογή σε απαίτηση για ολική ή
τεκμαρτή ολική απώλεια του Πλοίου, ή στην περίπτωση
τέτοιας ζημιάς, σε οποιαδήποτε σχετιζόμενη απαίτηση
κάτω από τη ρήτρα15 που προκύπτει από το ίδιο
ατύχημα ή γεγονός.
12.2 Πριν από την εφαρμογή της παραπάνω ρήτρας 12.1
και επί πλέον των οριζόμενων σ’ αυτήν, είναι δυνατόν
κατά την διακριτική ευχέρεια των ασφαλιστών να
εκπίπτει ένα ποσό που να μην υπερβαίνει το 1/3 για
αντικατάσταση παλαιού μέρους με νέο αναφορικά με
απώλεια ή ζημιά
12.2.1 προστατευτικών καλυμμάτων, πανιών και
κινουμένων ξαρτιών
12.2.2 εξωλέμβιων κινητήρων είτε ασφαλίστηκαν με
ξεχωριστή αξία ή όχι κάτω από την ασφάλιση αυτή.
13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
13.1 Οι Ασφαλιστές πρέπει να ειδοποιηθούν πάραυτα σε
περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος το οποίο είναι
δυνατόν να δώσει αφορμή για να εγερθεί απαίτηση στα
πλαίσια της ασφάλισης αυτής και οποιαδήποτε κλοπή ή
κακόβουλη ζημιά πρέπει επίσης να αναφέρεται αμέσως
στην Αστυνομία.
13.2 Εάν προκλήθηκε απώλεια ή ζημιά, πρέπει να
ειδοποιηθούν οι Ασφαλιστές πριν από την
πραγματογνωμοσύνη και, εάν το Πλοίο βρίσκεται στο
εξωτερικό, πρέπει επίσης να ειδοποιηθεί ο πλησιέστερος
Πράκτορας των LLOYD’S ώστε να διορισθεί
πραγματογνώμονας που να αντιπροσωπεύει τους
Ασφαλιστές εάν αυτοί το επιθυμούν.
13.3 Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να αποφασίσουν σε
ποιο Λιμάνι θα κατευθυνθεί το Πλοίο για δεξαμενισμό ή
επισκευή(τα πραγματικά πρόσθετα έξοδα του ταξιδιού
που θα προκύψουν από τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις των Ασφαλιστών θα επιστραφούν στον

11.8 Limit of Liability
The liability of the Underwriters under this Clause 11, in
respect of any one accident or series of accidents arising
out of the same event, shall in no case exceed the sum
stated for this purpose in the Schedule to the policy, but
when the liability of the Assured has been contested with
the consent in writing of the Underwriters, the
Underwriters will also pay a like proportion of the costs
which the Assured shall thereby incur or be compelled to
pay.
12. Excess and Deductible
12.1No claim arising from a peril insured against shall
be payable under this insurance unless the aggregate of
all such claims arising out of each separate accident or
occurrence (including claims under Clauses 11,14 and
15) exceeds the amount stated for this purpose in the
Schedule to the policy, in which case this sum shall be
deducted. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for
total or constructive total loss of the Vessel or, in the event
of such a claim, to any associated claim under Clause 15
arising from the same accident or occurrence.

12.2 Prior to the application of Clause 12.1 above and in
addition thereto, deductions new for old not exceeding
one-third may be made at the Underwriters’ discretion
in respect of loss of or damage to

12.2.1protective covers, sails and running rigging
12.2.2 outboard motors whether or not insured by
separate valuation under this insurance.
13. Notice of Claim and Tenders
13.1 Prompt notice shall be given to the Underwriters
in the event of any occurrence which may give rise to a
claim under this insurance, and any theft or malicious
damage shall also be reported promptly to the Police.

13.2 Where loss or damage has occurred, notice shall
be given to the Underwriters prior to survey and, if
the Vessel is abroad, also to the nearest Lloyd’s Agent
so that a surveyor may be appointed to represent the
Underwriters should they so desire.

13.3 The Underwriters shall be entitled to decide the
port to which the Vessel shall proceed for docking or
repair (the actual additional expense of the voyage
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Ασφαλιζόμενο) και θα έχουν δικαίωμα
αρνησικυρίας(βέτο) αναφορικά με τον τόπο επισκευής ή
με την επισκευαστική μονάδα.
13.4 Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να λάβουν
προσφορές ή να ζητήσουν να ληφθούν προσφορές για
την επισκευή του Πλοίου.
14. ΕΞΟΔΑ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΙΑΣ
Υπό την αίρεση οποιασδήποτε ρητής διάταξης της
ασφάλισης αυτής, τα έξοδα ναυαγιαιρεσίας που
πραγματοποιήθηκαν για να αποφευχθεί απώλεια από
ασφαλισμένους κινδύνους μπορούν να αποζημιωθούν
σαν απώλεια από τους κινδύνους αυτούς.
15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
15.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή
ατυχήματος είναι υποχρέωση του ασφαλιζόμενου και
των υπ’ αυτών και των υπαλλήλων και πρακτόρων του
να λάβουν τέτοια μέτρα που θα εθεωρούντο εύλογα
προς το σκοπό της αποτροπής ή ελαχιστοποίησης μίας
απώλειας η οποία θα ήταν αποζημιωτέα κάτω από την
ασφάλιση αυτή.
15.2 Υπό την αίρεση των παρακάτω διατάξεων και της
Ρήτρας12 οι ασφαλιστές θα συνεισφέρουν τις εύλογες
και ενδεδειγμένες δαπάνες που έγιναν γι’ αυτά τα μέτρα
από τον Ασφαλιζόμενο, τους υπ’ αυτόν και τους
πράκτορές του. Η Γενική Αβαρία, τα έξοδα
ναυαγιαιρεσίας, έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο
Ασφαλιζόμενος σχετικά με την υπεράσπιση ή την
προβολή υποθέσεων συγκρούσεως και έξοδα σχετικά με
την αμφισβήτηση ευθύνης η οποία καλύπτεται από τη
Ρήτρα 11.2 δεν καλύπτονται με τη Ρήτρα αυτή 15.
15.3 Ο Ασφαλιζόμενος θα παρέχει στους Ασφαλιστές
κάθε δυνατή βοήθεια για την απόκτηση πληροφοριών
και αποδεικτικών στοιχείων εάν οι Ασφαλιστές θελήσουν
να λάβουν δραστικά μέτρα με τα δικά τους έξοδα και
προς δικό τους όφελος στο όνομα του Ασφαλιζόμενου
για να επανεισπράξουν αποζημίωση που πλήρωσαν ή να
εξασφαλίσουν την καταβολή αποζημίωσης από
οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με οτιδήποτε καλύπτεται
από την ασφάλιση αυτή.
15.4 Μέτρα τα οποία έλαβε ο Ασφαλιζόμενος ή οι
Ασφαλιστές με αντικειμενικό σκοπό τη διάσωση,
προστασία ή επανάκτηση του ασφαλισμένου
αντικειμένου δεν θα θεωρούνται σαν αποποίηση ή
αποδοχή της εγκατάλειψης ή ότι με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο επηρεάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε εκ των
δύο μερών.
15.5 Το ποσό που μπορεί να καταβληθεί σύμφωνα με τη
ρήτρα αυτή15 θα είναι επιπλέον της απώλειας που
αποζημιούται με άλλο τρόπο δυνάμει της ασφάλισης
αυτής άλλα σε καμία περίπτωση τα ποσά τα οποία
καταβάλλονται σύμφωνα με τη ρήτρα 15.2 δεν θα
υπερβαίνουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κάτω από
αυτήν την ασφάλιση σχετικά με το Πλοίο.

arising from compliance with Underwriters’ requirements
being refunded to the Assured) and shall have a right of
veto concerning a place of repair or a repairing firm.
13.4 The Underwriters may also take tenders or may
require tenders to be taken for the repair of the Vessel.
14. Salvage Charges
Subject to any express provision in this insurance,
salvage charges incurred in preventing a loss by perils
insured against may be recovered as a loss by those
perils.
15. Duty of Assured
15.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of
the Assured and their servants and agents to take such
measurers as may be reasonable for the purpose of
averting or minimizing a loss which would be recoverable
under this insurance.

15.2 Subject to the provisions below and to Clause 12
the Underwriters will contribute to charges properly and
reasonably incurred by the Assured their servants or
agents for such measurers. General average, salvage
charges, collision defense or attack costs and costs
incurred by the Assured in contesting liability covered by
Clause 11.2 are not recoverable under this Clause 15.

15.3 The Assured shall render to the Underwriters
all possible aid in obtaining information and evidence
should the Underwriters desire to take proceedings at
their own expense and for their own benefit in the name of
the Assured to recover compensation or to secure an
indemnity from any third party in respect of anything
covered by this insurance.

15.4 Measurers taken by the Assured or the Underwriters
with the object of saving, protecting or recovering the
subject-matter insured shall not be considered as a waiver
or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the
rights of either party.

15.5 The sum recoverable under this Clause 15 shall
be in addition to the loss otherwise recoverable under
this insurance but in no circumstances shall amounts
recoverable under Clause 15.2 exceed the sum insured
under this insurance in respect of the Vessel.
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16. ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ
16.1 Το μέτρο της αποζημίωσης σχετικά με τις
απαιτήσεις για ανεπισκεύαστη ζημιά θα είναι η εύλογη
υποτίμηση στην αγοραία αξία του Πλοίου κατά τη στιγμή
που η ασφάλιση αυτή λήγει και η οποία προκύπτει εξ’
αιτίας της ανεπισκεύστης ζημιάς, αλλά η οποία δεν
υπερβαίνει το εύλογο κόστος των επισκευών.
16.2 Σε καμία περίπτωση οι Ασφαλιστές θα είναι
υπεύθυνοι για ανεπισκεύαστη ζημιά σε περίπτωση που
ήθελε συμβεί Ολική Απώλεια(είτε καλύπτεται είτε όχι
από την ασφάλιση αυτή) η οποία προέκυψε κατά την
περίοδο που καλύπτει η ασφάλιση αυτή ή οποιαδήποτε
επέκτασή της.
16.3 Οι Ασφαλιστές δεν θα ευθύνονται σχετικά με
ανεπισκεύαστη ζημιά για ποσά που υπερβαίνουν την
ασφαλιζόμενη αξία κατά τη στιγμή της λήξης της
ασφάλισης αυτής.
17. ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
17.1 Για την εξακρίβωση του κατά πόσο το Πλοίο είναι
τεκμαρτή ολική απώλεια, η ασφαλιζόμενη αξία θα
ληφθεί ως η επισκευαθείσα αξία και δεν θα ληφθεί
καθόλου υπόψη η αξία του Πλοίου στην κατάσταση
ζημιάς ή η αξία διάθεσης προς διάλυση του Πλοίου ή του
ναυαγίου.
17.2 Καμία απαίτηση για τεκμαρτή ολική απώλεια που
βασίζεται στο κόστος επανάκτησης ή / και επισκευής του
Πλοίου θα είναι αποζημιωτέα από την κάλυψη αυτή
εκτός εάν το κόστος αυτό ξεπερνά την ασφαλιζόμενη
αξία. Για την κατάρτιση αυτού του προσδιορισμού, θα
λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος το οποίο αναφέρεται
σε ένα μεμονωμένο ατύχημα ή σειρά ζημιών που
προκύπτουν από το ίδιο ατύχημα.
18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δηλώνεται σαν απαράβατος όρος ότι κανένα ποσό δεν
θα ασφαλισθεί με τον όρο ότι το ασφαλιστήριο αποτελεί
τεκμήριο της υπάρξεως ασφαλιστικού συμφέροντος ή με
τον όρο ότι γίνεται παραδεκτή η ύπαρξη ασφαλιστικού
συμφέροντος στο ακέραιο για λογαριασμό του
Ασφαλιζόμενου, των Ενυπόθηκων Δανειστών ή των
πλοιοκτητών αναφορικά με δαπάνες, προμήθειες, κέρδη
ή άλλα ενδιαφέροντα ή υπερβάλλουσες αξίες ή
υπεραξίες του Πλοίου ή του μηχανικού εξοπλισμού με
οποιονδήποτε τρόπο και εάν περιγράφονται εκτός εάν η
ασφαλισμένη αξία του πλοίου υπερβαίνει τις ₤50.000
και τότε δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού
ασφαλιζόμενου ποσού του Πλοίου όπως αναγράφεται
στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Υπό την προϋπόθεση όμως πάντοτε ότι η παράβαση
αυτής της εγγύησης δεν θα παρέχει στους Ασφαλιστές
οποιαδήποτε προστασία σχετικά με απαίτηση από
ενυπόθηκο δανειστή ο οποίος αποδέχθηκε την
ασφάλιση αυτή χωρίς να είχε γνώση της παράβασης
αυτής.

16. Unrepaired Damage
16.1The measure of indemnity in respect of claims for
unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in
the market value of the Vessel at the time this insurance
terminates arising from such unrepaired damage, but not
exceeding the reasonable cost of repairs.
16.2 In no case shall the Underwriters be liable for
unrepaired damage in the event of a subsequent total
loss (whether or not covered under this insurance)
sustained during the period covered by this insurance
or any extension thereof.
16.3 The Underwriters shall not be liable in respect of
unrepaired damage for more than the insured value at
the time this insurance terminates.

17. Constructive Total Loss
17.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive
total loss, the insured value shall be taken as the
repaired value and nothing in respect of the damaged
or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken
into account.
17.2 No claim for constructive total loss based upon
the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be
recoverable hereunder unless such cost would exceed
the insured value. In making this determination, only
the cost relating to a single accident or sequence of
damages arising from the same accident shall be taken
into account.
18. Disbursements Warranty
Warranted that no amount shall be insured policy proof
of interest or full interest admitted for account of the
Assured, Mortgagees or Owners on disbursements,
commission, profits or other interests or excess or
increased value of hull or machinery however described
unless the insured value of the Vessel is over £50,000
and then not to exceed 10 per cent of the total amount
insured in respect of the Vessel as stated in the
schedule to the policy. Provided always that a breach
of this warranty shall not afford the Underwriters any
defense to a claim by a Mortgagee who has accepted
this insurance without knowledge of such breach.
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19. ΡΗΤΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΡΗΤΡΑ 19 ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΗΤΡΩΝ
19.1 Αποτελεί όρο της ασφάλισης αυτής ότι όταν το εν
λόγω Πλοίο βρίσκεται εν πλω ο Ασφαλιζόμενος που
κατονομάζεται στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ή άλλο ικανό(α) άτομο(άτομα) θα
βρίσκεται(βρίσκονται) επάνω σ’ αυτό και θα το
έχει(έχουν) υπό τον έλεγχό του(τους).
19.2 Καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με
απώλεια ή ζημιά του Πλοίου ή ευθύνη προς
οποιονδήποτε τρίτο ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες
ναυαγιαιρεσίας
19.2.1 όταν προξενείτε ή προκύπτει από το γεγονός ότι
το Πλοίο προσάραξε, βυθίστηκε, πλημμύρισε,
επικαλύφθηκε από νερά ή ήτο έρμαιο των κυμάτων,
κατά το χρόνο που αφέθηκε προσδεμένο ή
αγκυροβολημένο χωρίς παρακολούθηση στα ανοικτά
μιας εκτεθειμένης παραλίας ή ακρογιαλιάς
19.2.2 όταν προκύπτει κατά το χρόνο που το Πλοίο
συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές ταχύτητας, ή
οποιεσδήποτε συναφείς δοκιμές.
19.3 Καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με το
πηδάλιο το στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, του άξονα
ή της προπέλας
19.3.1 Υπό τις ρήτρες 9.2.2.1 και9.2.2.2
19.3.2 Σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
προκαλείται από κακοκαιρία, νερό ή πρόσκρουση εκτός
από όταν είναι με άλλο Πλοίο, προκυμαία ή προβλήτα,
αλλά η ρήτρα αυτή
19.3.2 δεν θα εξαιρεί απώλεια η οποία προεκλήθη από
επικάλυψη του Πλοίου με νερά σαν αποτέλεσμα
κακοκαιρίας.
19.4 Αν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με εσωλέμβια/ες
μηχανή/ες η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει καμία
απαίτηση που προκαλείται ή προκύπτει από πυρκαγιά ή
έκρηξη, εκτός εάν το Πλοίο είναι εφοδιασμένο στο
μηχανοστάσιο(ή στο χώρο της μηχανής) το χώρο της
δεξαμενής και του μαγειρείου, με σύστημα πυρόσβεσης
που λειτουργεί αυτόματα ή που έχει σύστημα ελέγχου
στη θέση οδήγησης και που είναι σωστά εγκατεστημένο
και συντηρείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
20. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Η ασφάλιση αυτή μπορεί να ακυρωθεί από τους
Ασφαλιστές σε οποιονδήποτε χρόνο με την προϋπόθεση
προειδοποίησης 30 ημερών προς τον ασφαλιζόμενο ή
κατόπιν κοινής συμφωνίας, οπότε δίδεται αναλογική
ημερήσια επιστροφή του καθαρού ασφαλίστρου
υπολογισμένη επί των ασφαλίστρων που έχουν χρεωθεί
για την περίοδο της ενεργούς υπηρεσίας ή / και
παροπλισμού.

19. Speedboat Clause
Where this clause 19 applies it shall override any
conflicting provisions in the clauses above.
19.1 It is a condition of this insurance that when
the Vessel concerned is under way the Assured
named in the Schedule to the policy or other
competent person(s) shall be on board and in
control of the Vessel.
19.2No claim shall be allowed in respect of loss of or
damage to the Vessel or liability to any third party or
any salvage services
19.2.1 caused by or arising from the Vessel being
stranded sunk swamped immersed or breaking adrift,
while left moored or anchored unattended off an
exposed beach or shore

19.2.2 arising while the Vessel is participating in racing
or speed tests, or any trials in connection therewith.
19.3No claim shall be allowed in respect of rudder strut
shaft or propeller
19.3.1under Clauses 9.2.2.1 and 9.2.2.2
19.3.2for any loss or damage caused by heavy weather,
water or contact other than with another vessel, pier or
jetty, but this Clause 19.3.2 shall not exclude damage
caused by the Vessel being immersed as a result of
heavy weather.

19.4 If the Vessel is fitted with inboard machinery no
liability shall attach to this insurance in respect of any
claim caused by or arising through fire or explosion
unless the Vessel is equipped in the engine room
(or engine space) tank space and galley, with a fire
extinguishing system automatically operated or having
controls at the steering position and properly installed
and maintained in efficient working order.

20. Cancellation and Return of Premium
This insurance may be cancelled by the Underwriters
at any time, subject to 30 days’ notice to the Assured or
by mutual agreement, when a pro rata daily net return
of premium shall be made calculated on the premium
charged for the in commission and/or laid up period.
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΤΡΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΟΡΟΥ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗ
21. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από την ασφάλιση
αυτή η απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή έξοδα που
προκαλούνται από
21.1 πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία,
εξέγερση ή πολιτικές ταραχές που απορρέουν από αυτά,
ή από οποιαδήποτε εχθρική πράξη που προέρχεται από
εμπόλεμη δύναμη ή εκδηλώνεται εναντίον αυτής
21.2 σύλληψη, κατάληψη, κράτηση, παρεμπόδιση πλου,
προσωρινή κράτηση(εξαιρουμένης της ναυταπάτης και
της πειρατείας), και των συνεπειών τους ή
οποιασδήποτε απόπειρας αυτών
21.3 εγκαταλειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες, ή άλλα
εγκαταλειμμένα πολεμικά όπλα
22. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από την ασφάλιση
αυτή η απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή έξοδα που
προκαλούνται από
22.1 απεργούς, ανταπεργούς, ή από άτομα που
συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές, στάσεις ή λαϊκές
εξεγέρσεις
22.2 οποιονδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε άτομο
που ενεργεί με πολιτικό κίνητρο.
23. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σε καμία περίπτωση η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει
απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή έξοδο που προκύπτει από
23.1 οποιοδήποτε πολεμικό όπλο το οποίο κάνει χρήση
ατομικής ή πυρηνικής σχάσης ή / και τήξης ή άλλης
παρόμοιας αντίδρασης ή ραδιενεργού δύναμης ή ύλης
23.2 ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από
ραδιενέργεια που προέρχεται από οποιοδήποτε
πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο από τήξη
πυρηνικών καυσίμων
23.3 ραδιενεργές, τοξικές εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες
ιδιότητες οποιουδήποτε πυρηνικού εκρηκτικού
μηχανισμού ή πυρηνικού συστατικού μέρους αυτού.

The following clauses shall be paramount
and shall override anything contained in this
insurance inconsistent therewith.
21. War Exclusion
In no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense caused by
21.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil
strife arising therefrom, or any hostile act by or against a
belligerent power
21.2 capture seizure arrest restraint or detainment
(barratry and piracy excepted), and the consequences
thereof or any attempt thereat
21.3 derelict mines torpedoes bomb or other derelict
weapons of war.
22. Strikes and Political Acts Exclusion
In no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense caused by
22.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking
part in labor disturbances, riots or civil commotions
22.2any terrorist or any person acting from a political
motive.
23. Nuclear Exclusion
In no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense arising from
23.1 any weapon of war employing atomic or nuclear
fission and/or fusion or other like reaction or radioactive
force or matter.
23.2 ionizing radiations from or contamination
by radioactivity from any nuclear fuel or from any
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous
properties of any explosive nuclear assembly or nuclear
component thereof.
23.3the radioactive, toxic, explosive or other hazardous
properties of any explosive nuclear assembly or nuclear
component thereof.
1/11/85
CL328 © Copyright The Institute of London Underwriters

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
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ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ CL. 370 10.11.03
INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE CL. 370 10.11.03
Η παρούσα ρήτρα είναι υπεράνω και θα υπερισχύει
οποιασδήποτε διάταξης η οποία
περιέχεται στην παρούσα ασφάλιση και η οποία
αντίκειται προς αυτήν.
1. Σε καμία περίπτωση η παρούσα ασφάλιση δεν
καλύπτει απώλεια, ζημία, ευθύνη
ή δαπάνη η οποία άμεσα ή έμμεσα προκλήθηκε ή στην
οποία συνετέλεσαν ή η οποία
προέκυψε από τα κάτωθι:
1.1. από ιονίζουσα ακτινοβολία από ραδιενέργεια ή
ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε
πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο ή από την
καύση πυρηνικού καυσίμου
1.2. από ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες
επικίνδυνες ή μολυσματικές ιδιότητες
οποιασδήποτε
πυρηνικής
εγκαταστάσεως,
αντιδραστήρος ή πυρηνικού συγκροτήματος ή
τμήματος αυτών
1.3. από οποιοδήποτε πολεμικό όπλο που χρησιμοποιεί
ατομική ή πυρηνική σχάση και/ή
σύντηξη ή άλλες παρόμοιες αντιδράσεις ή ραδιενεργό
δύναμη ή ύλη
1.4. από ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες
μολυσματικές ιδιότητες οποιασδήποτε
ραδιενεργής ύλης. Η εξαίρεση σε αυτή την υπο-ρήτρα
δεν επεκτείνεται σε ραδιενεργά
ισότοπα, εκτός του πυρηνικού καυσίμου, όταν αυτά τα
ισότοπα έχουν προετοιμαστεί,
μεταφερθεί, αποθηκευτεί ή χρησιμοποιηθεί για
εμπορική, αγροτική, ιατρική, επιστημονική ή
για άλλους παρόμοιους ειρηνικούς σκοπούς.
1.5. από οποιοδήποτε χημικό, βιολογικό, βιο-χημικό ή
ηλεκτρομαγνητικό όπλο

This clause shall be paramount and shall override
anything contained in this insurance inconsistent
therewith
1. In no case shall this insurance cover loss damage
liability or expense directly or indirectly caused by or
contributed to by or arising from

1.1. ionising radiations from or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear
waste or from the combustion of nuclear fuel
1.2. in the radioactive, toxic, explosive or other
hazardous or contaminating properties of any
nuclear installation, reactor or other nuclear assembly
or nuclear component thereof
1.3. any weapon of war employing atomic or nuclear
fission and/or fusion or other like reaction
or radioactive force or matter
1.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous
or contaminating properties of any radioactive matter.
The exclusion in this sub-clause does not extend to
radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when
such isotopes are being prepared, carried, stored, or
used for commercial, agricultural, medical, scientific or
other similar peaceful purposes

1.5. any chemical, biological, bio-chemical, or
electromagnetic weapon.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ CL. 380 10.11.03
INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE CL. 380 10.11.03
Η παρούσα ρήτρα είναι υπεράνω και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που περιλαμβάνεται
στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση και είναι
αντίθετη με τα ακόλουθα:
1.1. Με την αίρεση μόνο της παρακάτω Ρήτρας 1.2, σε
καμία περίπτωση η παρούσα Ασφάλιση δεν καλύπτει
ζημιά, απώλεια, ευθύνη ή δαπάνη που αμέσως ή
εμμέσως, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με άλλα αίτια,
αποτελεί επακόλουθο συνέπεια ή προκύπτει από
τη χρήση ή τη λειτουργία, ως μέσου για την πρόκληση
βλάβης, οποιουδήποτε υπολογιστή, υπολογιστικού
συστήματος, προγράμματος/λογισμικού ηλεκτρονικού
υπολογιστή, εχθρικού λογισμικού, ιού ή διαδικασίας
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου
ηλεκτρονικού συστήματος.
1.2. Σε περίπτωση που η παρούσα Ρήτρα
ενσωματώνεται σε συμβόλαια, τα oποία
καλύπτουν κινδύνους πολέμου, εμφύλιου πολέμου,
επανάστασης, ανταρσίας, στάσης, ή πολιτικής
αναταραχής που απορρέει σαν συνεπακόλουθο αυτών,
ή οποιαδήποτε εχθρική πράξη που προέρχεται από
εμπόλεμο εξουσία ή εκδηλώνεται ενάντια σε αυτή, ή
οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, ή οποιοδήποτε
άτομο το οποίο ενεργεί από πολιτικά κίνητρα, η Ρήτρα
1.1 δεν εξαιρεί ζημίες (οι οποίες άλλως καλύπτονται)
που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε
υπολογιστή, υπολογιστικού συστήματος,
προγράμματος/λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού συστήματος, στο
σύστημα εκτόξευσης ή/και καθοδήγησης, ή/και
πυροδότησης του μηχανισμού οποιουδήποτε όπλου ή
πυραύλου.

This clause shall be paramount and shall override
anything contained in this insurance inconsistent
therewith:
1.1. Subject only to Clause 1.2 below, in no case shall
this Contract cover loss damage liability or expense
directly or indirectly caused by or contributed to by or
arising from the use or operation, as a means for
inflicting harm, of any computer, computer system,
computer software programme, malicious code,
computer virus or process or any other electronic
system.

1.2. Where this Clause is endorsed on policies covering
risks of war, civil war, revolution,
rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom,
or any hostile act by or against a belligerent power, or
terrorism or any person acting from a political motive,
Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which
would otherwise be covered) arising from the use of
any computer, computer system or computer software
programme or any other electronic system in the
launch and/or guidance system and/or firing
mechanism of any weapon or missile.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.

ΡΗΤΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ / TOTAL ASBESTOS EXCLUSION
Είναι κατανοητό και συμφωνείται ότι η παρούσα
ασφαλιστική σύμβαση δεν θα εφαρμόζεται
και δεν θα καλύπτει καμία πραγματική ή δεδηλωμένη
ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για οποιαδήποτε
απαίτηση ή απαιτήσεις σχετικά με απώλεια ή απώλειες
που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται, ή απορρέουν, ή
είναι συνέπεια ή αποτέλεσμα ή με οποιονδήποτε
τρόπο περιλαμβάνουν αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά
που να περιλαμβάνουν αμίαντο σε οποιαδήποτε
μορφή ή ποσότητα.

It is hereby understood and agreed that this contract
shall not apply to and does not cover
any actual or alleged liability whatsoever for any claim
or claims in respect of loss or losses
directly or indirectly arising out of, resulting from or in
consequence of, or in any way involving asbestos, or
any materials containing asbestos in whatever form or
quantity.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
JOINT EXCESS OF LOSS COMMITTEE ELECTRONIC DATE RECOGNITION ENDORSEMENT
Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαίτηση
This policy does not cover claim of any nature, which
οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται
is directly or indirectly caused or raised
ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται or born from or consisted in or attributed to the
στην αδυναμία οποιουδήποτε “Ηλεκτρονικού &
inability of any “Electronic & Electric Equipment» (as
Ηλεκτρικού Εξοπλισμού” (όπως ορίζεται παρακάτω και
defined hereunder and regardless whether this is the
ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ιδιοκτησίας του
property of the Assured or not) to:
Ασφαλιζόμενου ή όχι) να:
α) αναγνωρίσει, χειριστεί ή μεταφέρει οποιαδήποτε
a) recognize, treat or transfer any calendar date,
ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο
week-day or time -period in the right
με τον ορθό τρόπο ή ως την ορθή ημερομηνία, ημέρα
manner or as the right calendar date, week-day or
της εβδομάδας ή χρονική περίοδο και / ή
time-period and/or
β) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί,
b) capture, save, retain. treat, interpret, transfer,
ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή επεξεργαστεί με
calculate or process in the right manner
τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή any data or information or command or instruction as
εντολή ή οδηγία ως αποτέλεσμα του χειρισμού
a result of treating any calendar
οποιασδήποτε ημερομηνίας, ημέρας της εβδομάδας ή
date, week-day or time- period otherwise than as its
χρονικής περιόδου με τρόπο άλλο από ό,τι ως την ορθή
true calendar date, week-day or
ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο
time-period otherwise than as its true calendar date,
και / ή γ) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί,
week-day or time-period and/or
ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή επεξεργαστεί με
c) capture, save, retain, treat, interpret, transfer,
τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή calculate or process in the right manner
εντολή ή οδηγία ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης, με τρόπο any data or information or command or instruction as
που προκαλεί την απώλεια ή διαγραφή ή παραμόρφωση a result of the execution, in a
δεδομένων ή πληροφοριών, οποιασδήποτε εντολής ή
manner which caused the loss or erasure or distortion
λογικής η οποία έχει προγραμματιστεί ή ενσωματωθεί
of data or information, of any
σε οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στον παρακάτω
command or rationale which has been programmed
ορισμό “Ηλεκτρονικού & Ηλεκτρικού Εξοπλισμού” είτε
or incorporated to anything contained in the
τα παραπάνω ενδεχόμενα (α) και / ή (β) και / ή (γ)
definition hereunder “Electronic & Electric
συμβούν πριν ή μετά το έτος 2000 είτε κατά τη διάρκειά Εquipment” whether the aforementioned possibilities
του.
(a) and/or (c) occur before or after the Year 2000 or
Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ο όρος
during its duration.
“Ηλεκτρονικός & Ηλεκτρικός Εξοπλισμός” θα σημαίνει
For the purposes of this exclusion, the term
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή “Electronic & Electric Equipment» shall mean any
σύστημα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή
Computer, or other device or system for processing
λήψης δεδομένων ή πληροφοριών και θα περιλαμβάνει - storage, drawing or receiving of data or
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - το μηχανοτεχνικό
information and will include - indicatively not
εξοπλισμό (hardware), τα ενσωματωμένα και
restrictively- the hardware, the incorporated
ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τους
and integrated electronic circuits, the
μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα και τον εξοπλισμό
microprocessors, the telecommunication systems and
τηλεπικοινωνιών κάθε είδους και τις άλλες συναφείς ή
equipment of any kind and the other like or similar
παρόμοιες συσκευές καθώς και το κάθε είδους
devices, as well as any kind of software,
λογισμικό (Software), τα προγράμματα και τα μέσα ή
the programs, and the means or systems used in
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με
connection with any of the above.
οποιοδήποτε από τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που ελέγχεται και/ή
παρακολουθείται η λειτουργία του ηλεκτρονικά.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1.1.02
GRADUAL POLLUTION EXCLUSION CLAUSE 1.1.02
Αυτό το Ασφαλιστήριο εξαιρεί όλες τις απώλειες που
This Policy excludes all losses arising from pollution or
προήλθαν από ρύπανση ή μόλυνση,
contamination except, unless otherwise
εξαιρουμένης εκτός εάν άλλως εξαιρείται,
excluded, destruction of or damage to the property
καταστροφής ή ζημιάς στην ασφαλιζόμενη
insured caused by:
περιουσία που προκαλείται από:
- pollution or contamination which is caused by a
- ρύπανση ή μόλυνση που προήλθε από αιφνίδιο,
sudden, unintended and unexpected happening during
ακούσιο ή απρόσμενο γεγονός κατά τη
the period of this insurance and which itself results
διάρκεια αυτής της ασφάλισης και η οποία προέρχεται from a peril insured against.
από ασφαλισμένο κίνδυνο.
- any peril insured against which itself results from a
- οποιονδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο ο οποίος είναι
pollution or contamination.
αποτέλεσμα ρύπανσης ή μόλυνσης.
This Policy also excludes liability in respect of disposal
Αυτό το Ασφαλιστήριο επίσης εξαιρεί ευθύνη που
of or dumping of any waste of materials or substances.
αφορά απόρριψη ή εκφόρτωση οποιουδήποτε
This Policy does not cover fines, penalties, punitive or
κατάλοιπου υλικών ή αντικειμένων.
exemplary damages.
Αυτό το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει πρόστιμα, ποινές,
ζημιές τιμωρίας ή παραδειγματισμού.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1.1.02
Ανεξάρτητα από κάθε τι που είναι αντίθετο σε αυτή
την Ασφάλιση ή σε κάθε προσάρτημα αυτής,
συμφωνείται ότι αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει
απώλεια ή ζημία δαπάνη ή έξοδο οποιασδήποτε
φύσεως που προεκλήθη άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας, ως
αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε τρομοκρατική
ενέργεια ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία ή γεγονός
που συνεισέφερε ταυτοχρόνως ή σε κάθε άλλη
ακολουθία στην απώλεια.
Για τον σκοπό αυτού του προσαρτήματος
τρομοκρατική ενέργεια σημαίνει μια ενέργεια, που
περικλείει αλλά δεν περιορίζεται σε χρήση της
δύναμης, βίας, ατομικών/ βιολογικών/χημικών όπλων,
όπλων μαζικής καταστροφής, διατάραξη, ή
υπονόμευση της επικοινωνίας και της υποδομής του
συστήματος πληροφοριών, και/ή του περιεχομένου
αυτών, δολιοφθορά ή την χρήση οποιουδήποτε άλλου
μέσου για να προξενήσει ή να έχει πρόθεση να
προξενήσει βλάβη οποιασδήποτε μορφής και/ή την
απειλή από οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες
ενέργειες από κάθε άτομο ή ομάδα(ες) από άτομα που
ενεργούν από μόνοι ή για λογαριασμό ή σε σχέση με
οποιονδήποτε οργανισμό (ους) που για πολιτικούς /
θρησκευτικούς/ ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς
συμπεριλαμβανομένης και της πρόθεσης να επηρεάσει
κάθε κυβέρνηση και/ή να εκφοβήσει το κοινό ή
οποιονδήποτε τομέα του κοινού.
Αυτό το προσάρτημα επίσης εξαιρεί απώλεια, ζημία,
δαπάνη ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης που
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας, ως αποτέλεσμα
ή σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια έγινε για να
ελεγχθεί, να αποφευχθεί, να κατασταλεί, να
περιορισθεί, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σχετίζεται
με οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη όπως
ερμηνεύεται ανωτέρω.
Εάν ο Ασφαλιστής ισχυριστεί ότι εξαιτίας αυτής της
εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος ή
δαπάνη δεν καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση, το
βάρος της απόδειξης για το αντίθετο θα επιβαρύνει τον
Ασφαλιζόμενο.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτού του
προσαρτήματος βρεθεί άκυρο ή ανενεργό, το
υπόλοιπο θα παραμένει εξολοκλήρου σε ισχύ.

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE
1.1.02
Νotwithstanding anything to the contrary contained in
this Insurance or in any endorsement thereto it is
hereby agreed that this Insurance does not cover any
loss, damage, cost or expense of whatsoever nature
directly or indirectly caused by, resulting from or in
connection with any act of terrorism regardless of any
other cause or event contributing concurrently or
in any other sequence to the loss.
For the purpose of this endorsement an act of terrorism
means an act, including but not limited to the use of
force, violence, atomic / biological / chemical weapons,
weapons of mass destruction, disruption or subversion
of communication and information system
infrastructures and/or its content thereof, sabotage or
the use of any other means to cause or to be intended
to cause harm of whatever nature and/or the threat of
any of the aforementioned acts, of any persons or
group(s) of persons, whether acting alone or on behalf
of or in connection with any organization(s), committed
for political, religious, ideological or similar
purposes including the intention to influence any
government and/or to put the public, or
any section of the public, in fear.
This endorsement also excludes loss, damage, cost or
expense of whatsoever nature directly or indirectly
caused by, resulting from or in connection with any
action taken in controlling, preventing, suppressing,
minimizing or in any way relating to any act of terrorism
as defined above.
If the Insurer alleges that by reason of this exclusion,
any loss, damage, cost, or expense is not covered by
this Insurance, the burden of proving the contrary shall
be upon the Assured.
In the event any portion of this endorsement is found
to be invalid or unenforceable, the remainder shall
remain in full force and effect.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ 1.8.73 Cl. 54
INSTITUTE POLLUTION HAZARD CLAUSE A 1.8.73 Cl.54
Σύμφωνα με τους Όρους και τις συνθήκες αυτού του
Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημιά ή
απώλεια στο σκάφος προερχόμενη απευθείας από
Κρατική Αρχή η οποία ενεργεί κάτω από την ισχύ που
της παρέχεται για ν ’αποφευχθεί ή να περιοριστεί ο
κίνδυνος ρύπανσης ή η απειλή από αυτόν, η οποία
ρύπανση θα προέρχεται απευθείας από ζημία του
σκάφους για την οποία οι Ασφαλιστές είναι υπεύθυνοι
κάτω από το παρόν ασφαλιστήριο, υπό την
προϋπόθεση ότι η τοιαύτη ενέργεια της Κρατικής
Αρχής δεν προέρχεται από την έλλειψη οφειλόμενης
επιμέλειας από τον Ασφαλιζόμενο, τους Ιδιοκτήτες ή
τους Διαχειριστές του σκάφους η οποιονδήποτε από
αυτούς, για ν’ αποφύγουν ή να περιορίσουν
αυτόν τον κίνδυνο ή την απειλή. Κυβερνήτες,
Αξιωματικοί, Πλήρωμα ή Πλοηγοί δεν θα θεωρούνται
Ιδιοκτήτες, καθώς υπό την έννοια αυτής της ρήτρας
αυτοί θα πρέπει να κατέχουν μερίσματα επί του
σκάφους.
Όλοι οι άλλοι Όροι και Συνθήκες της ασφαλίσεως
παραμένουν αμετάβλητοι.

Subject to the Terms and Conditions of this Policy, this
insurance covers loss of or damage
to the Vessel directly caused by any governmental
authority acting under the powers vested
in them to prevent or mitigate a pollution hazard, or
threat thereof, resulting directly from
damage to the Vessel for which the Underwriters are
liable under this Policy, provided such
act of governmental authority has not resulted from
want of due diligence by the Assured,
the Owners, or Managers of the Vessel or any of them
to prevent or mitigate such hazard or
threat. Masters, Officers, Crew or Pilots not to be
considered Owners within the meaning of
this clause should they hold shares in the Vessel.
All other Terms and Conditions remain unchanged.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ
ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 1.11.85 Cl. 332
INSTITUTE YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE ΕXTENSION CLAUSE 1.11.85 Cl.332
(Για χρήση μόνο με το νέο τύπο θαλάσσιου
ασφαλιστηρίου)
Ανεξάρτητα των προβλέψεων των Ρητρών 9.2.2.1,
9.2.2.2 και 10.10 του Ινστιτούτου για ασφάλιση
Θαλαμηγών (I.Y.C.) 1/11/85 αλλά πάντοτε κάτω από
τους όρους αυτής της ασφάλισης, η κάλυψη
επεκτείνεται στην κάλυψη της απώλειας ή της ζημίας
του κινητήρα και των συνδέσεών του, τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τις μπαταρίες και τις
συνδέσεις, όταν προκαλουμένων από:
1. Κρύφια ελαττώματα στο σκάφος ή την μηχανή,
θραύση των αξόνων ή τη διάρρηξη
των λεβήτων (με εξαίρεση τα έξοδα και την αξία
αντικατάστασης ή επισκευής του
ελαττωματικού μέρους, του σπασμένου άξονα ή του
λέβητα, ο οποίος έχει διαρραγεί).
2. Την αμέλεια οιουδήποτε προσώπου, αλλά
εξαιρουμένου του κόστους αποκατάστασης
ελαττώματος που προέρχεται από την αμέλεια ή
παράβαση συμβολαίου, αναφορικά
με οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή μετατροπής που
εκτελείται για λογαριασμό του
ασφαλισμένου ή και των πλοιοκτητών ή αναφορικά με
την συντήρηση του σκάφους.
3. Κακοκαιρία.

(For use only with the new marine policy form)
Notwithstanding the provisions of clauses 9.2.2.1,
9.2.2.2 and 10.10 of the Institute Yacht
Clauses 1/11/85, but subject always to the terms and
conditions of this insurance, cover is extended to
include loss of or damage to motor and connections
electrical equipment and batteries and connections
caused by:
1. latent defects in hull or machinery, breakage of
shafts or bursting of boilers (excluding
the cost and expense of replacing or repairing the
defective part, broken shaft or burst
boiler).
2. the negligence of any person whatsoever, but
excluding the cost of making good any
defect resulting from either negligence or breach of
contract in respect of any repair or alteration work
carried out for the account of the Assured and/or the
Owners or in respect of the maintenance of the Vessel.

3. heavy weather

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
“ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ” 1.11.85
INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES YACHTS 1.11.85
1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Με την αίρεση πάντοτε των εξαιρέσεων που
αναφέρονται στη συνέχεια, η ασφάλιση αυτή
καλύπτει ζημία ή απώλεια στο πλοίο προκαλούμενη
από:
1.1 Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία,
στάση, ή πολιτική αναταραχή που
απορρέει σαν συνεπακόλουθο αυτών, ή οποιαδήποτε
εχθρική πράξη που προέρχεται
από εμπόλεμο εξουσία ή εκδηλώνεται ενάντια σε
αυτή.
1.2 Άλωση, κατάληψη, κατάσχεση, περιορισμό ή
κατακράτηση καθώς και των συνεπειών
τους ή της απόπειρας αυτών.
1.3 Εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή
άλλα πολεμικά όπλα ή μέσα.
1.4 Απεργούς, ανταπεργούς ή άτομα που συμμετέχουν
σε εργατικές αναταραχές, εξεγέρσεις ή πολιτικές
αναστατώσεις.
1.5 Οποιοδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε άτομο το
οποίο ενεργεί από πολιτικά κίνητρα.
1.6 Δήμευση ή απαλλοτρίωση.
Με την αίρεση ότι η κάλυψη κατά των κινδύνων της
Ρήτρας 1. παραπάνω (με εξαίρεση την Ρήτρα 1.4) δεν
θα έχει ισχύ πριν το σκάφος καθελκυστεί ή ενόσω
βρίσκεται στην ξηρά.
2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ
Οι ρήτρες του Ινστιτούτου για την ασφάλιση σκαφών
αναψυχής με ημερομηνία 1/11/85 εξαιρέσει των
Ρητρών 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 19, 20, 21, 22 και 23
θα θεωρούνται ότι προσαρτώνται στην ασφάλιση αυτή
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των
ρητρών αυτών και με την προϋπόθεση ότι
οποιαδήποτε αποζημίωση σχετικά με οποιοδήποτε
ποσό ή ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος είναι δυνατό
να καταστεί κατά νόμο υπεύθυνος να καταβάλλει για
οποιοδήποτε ατύχημα ή σειρά από ατυχήματα που
προκύπτουν από το ίδιο γεγονός, θα περιορίζεται στο
ποσό το οποίο αναφέρεται για αυτό το λόγο στη
παρούσα ασφάλιση, ή αν δεν αναφέρεται τέτοιο, στο
ποσό του Ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του σκάφους
3. ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ
Στη περίπτωση κατά την οποία το πλοίο θα είναι
αντικείμενο άλωσης, κατάληψης, κατάσχεσης,
περιορισμού, κατακράτησης, δήμευσης ή
απαλλοτρίωσης και ο ασφαλισμένος θα έχει κατά
συνέπεια χάσει την ελεύθερη χρήση και διάθεση του

1. PERILS
Subject always to the exclusions hereinafter referred
to, this insurance covers loss of or
damage to the Vessel caused by
1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or
civil strife arising therefrom or any
hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and
the consequences thereof or any
attempt thereat
1.3 derelict mines torpedoes bomb or other derelict
weapons of war
1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking
part in labor disturbances, riots or civil
commotions
1.5 any terrorist or any person acting from a political
motive
1.6 confiscation or expropriation.
Provided that the insurance against the perils under
Clause 1 above (with the exception of Clause
1.4) shall not apply before the Vessel has been
launched or whilst she is hauled out ashore.
2. INCORPORATION
The Institute Yacht Clauses 1/11/85 except Clauses 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 19, 20, 21,
22 and 23 are deemed to be incorporated in this
insurance in so far as they do not conflict
with the provisions of these clauses and providing that
any indemnity in respect of any sum
or sums for which the Assured may become legally
liable in respect of any one accident or
series of accidents arising out of the same event shall
be limited to the sum stated for this
purpose in this insurance or, if no such amount is
stated, to the sum insured in respect of
the Vessel
3. DETAINMENT
In the event that the Vessel shall have been the subject
of capture seizure arrest restraint
detainment confiscation or expropriation, and the
Assured shall thereby have lost the free
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πλοίου για συνεχή περίοδο 12 μηνών, τότε προς το
σκοπό της επιβεβαίωσής του κατά πόσο το πλοίο είναι
τεκμαρτή ολική απώλεια θα θεωρείται ότι ο
ασφαλιζόμενος έχει χάσει τη κυριότητά του πλοίου
άνευ οιασδήποτε πιθανότητας προς επανάκτηση.
4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφάλιση αυτή εξαιρεί:
4.1 Ζημία ή απώλεια, ευθύνη ή έξοδα τα οποία
προκύπτουν από:
4.1.1. οποιαδήποτε εκπυρσοκρότηση οιουδήποτε
πολεμικού όπλου το οποίο κάνει χρήση ατομικής ή
πυρηνικής σχάσεως ή/και τήξης, ή άλλης παρόμοιας
αντίδρασης ή ραδιενεργού δύναμης ή υλικού,
καλουμένου εν συνεχεία πυρηνικού πολεμικού
όπλου.
4.1.2. την κήρυξη πολέμου (είτε υπάρχει επίσημη
κήρυξη του πολέμου είτε όχι) μεταξύ οιουδήποτε από
τα αναφερόμενα κράτη:
Ηνωμένου Βασιλείου, Η.Π.Α., Γαλλίας, Ε.Σ.Σ.Δ., Λ.Δ. της
Κίνας.
4.1.3. επίταξη ή προαγορά (δικαίωμα
προαγοράς/προκάτοχής).
4.1.4. άλωση, κατάληψη, κατάσχεση, περιορισμό,
κατακράτηση, δήμευση ή απαλλοτρίωση υπό ή
σύμφωνα με διαταγές της Κυβέρνησης ή
οποιασδήποτε Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής του
κράτους στο οποίο το σκάφος ανήκει ή είναι
νηολογημένο.
4.1.5. κατάσχεση, περιορισμό, κατακράτηση, δήμευση
ή απαλλοτρίωση σύμφωνα με κανονισμούς δημόσιας
υγιεινής ή εξαιτίας παραβίασης εμπορικών ή
τελωνειακών κανονισμών.
4.1.6. τη λειτουργία συνήθων δικαστικών διαδικασιών,
αδυναμία κατάθεσης εγγύησης ή πληρωμής
οιουδήποτε προστίμου ή ποινής ή άλλης οικονομικής
αιτίας.
4.1.7. πειρατεία (αλλά η εξαίρεση αυτή δεν θα
επηρεάσει την κάλυψη κάτω από τη Ρήτρα 1.4)
4.2. Ζημία ή απώλεια, ευθύνη ή έξοδα τα οποία
καλύπτονται από τις Ρήτρες του Ινστιτούτου για σκάφη
αναψυχής με ημερομηνία 1.11.85 ή τα οποία θα
καλύπτονται από αυτές αν δεν υπήρχε η Ρήτρα 12.
4.3. Οποιαδήποτε απαίτηση για οποιοδήποτε ποσό
που καλύπτεται κάτω από οποιαδήποτε άλλη
ασφάλιση επί του πλοίου ή το οποίο θα καλύπτετε
κάτω από μία τέτοια ασφάλιση, αν δεν υπήρχε η
κάλυψη αυτή.
4.4. Οποιαδήποτε απαίτηση για έξοδα που
προκύπτουν από αργοπορία εκτός από τέτοια έξοδα τα
οποία θα καλύπτονται κατ’ αρχήν σύμφωνα με τον
Αγγλικό Νόμο και την πρακτική κάτω από τους κανόνες
Υόρκης-Αμβέρσας του 1974.

use and disposal of the Vessel for a continuous period
of 12 months then for the purpose of
ascertaining whether the Vessel is a constructive total
loss the Assured shall be deemed to
have been deprived of the possession of the Vessel
without any likelihood or recovery.
4. EXCLUSIONS
This insurance excludes:
4.1 loss damage liability or expense arising from
4.1.1 any detonation of any weapon of war employing
atomic or nuclear fission and/or fusion or other like
reaction or radioactive force or matter, hereinafter
called a nuclear weapon of war.

4.1.2 the outbreak of war (whether there be a
declaration of war or not) between any of the following
countries: United Kingdom, United States of America,
France, the Union of Soviet Socialist Republics, the
People’s Republic of China.
4.1.3 requisition or pre-emption
4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment
confiscation or expropriation by or under the order of
the government or any public or local authority of the
country in which the Vessel is owned or registered

4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or
expropriation under quarantine regulations or by
reason of infringement of any customs or trading
regulations
4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure
to provide security or to pay any fine or penalty or any
financial cause
4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover
under Clause 1.4)
4.2 loss damage liability or expense covered by the
Institute Yacht Clauses 1/11/85 or which would be
recoverable thereunder but for Clause 12 thereof
4.3 any claim for any sum recoverable under any other
insurance on the Vessel or which would be recoverable
under such insurance but for the existence of this
insurance
4.4 any claim for expenses arising from delay except
such expenses as would be recoverable in principle in
English law and practice under the York-Antwerp Rules
1974.
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5. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5.1. Η ασφάλιση αυτή είναι δυνατό να ακυρωθεί είτε
υπό των Ασφαλιστών είτε από τον Ασφαλιζόμενο
δίνοντας 7 ημέρες προειδοποίηση (η ακύρωση αυτή
λαμβάνει χώρα κατά τη στιγμή της λήξης 7 ημερών από
τα μεσάνυχτα της ημέρας κατά την οποία δίδεται η
ειδοποίηση ακύρωσης από τους ασφαλιστές ή προς
αυτούς). Οι ασφαλιστές συμφωνούν όμως να
επαναφέρουν την ασφάλιση σε ισχύ με την
προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ των ασφαλιστών και
του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη της
ειδοποίησης της ακύρωσης αναφορικά με νέο ποσοστό
ασφαλίστρου ή/και των όρων κάλυψης ή/και
δηλώσεων-εγγυήσεων (WARRANTIES).
5.2. Είτε δοθεί είτε όχι τέτοια ειδοποίηση ακύρωσης, η
ασφάλιση αυτή θα ΛΗΞΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
5.2.1. αμέσως μόλις συμβεί οποιαδήποτε εχθρική
ανάφλεξη οποιουδήποτε πυρηνικού πολεμικού όπλου
όπως καθορίζεται στην Ρήτρα 4.1.1. οπουδήποτε και
οποτεδήποτε συμβεί τέτοια ανάφλεξη, είτε το πλοίο
αναμιγνύεται είτε όχι.
5.2.2. αμέσως μετά την κήρυξη πολέμου (είτε υπάρχει
επίσημη κήρυξη πολέμου είτε όχι) μεταξύ
οποιουδήποτε από τα παρακάτω κράτη: Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Γαλλία, Ε.Σ.Σ.Δ., Λ.Δ. της Κίνας.
5.2.3. στην περίπτωση κατά την οποία το πλοίο
επιτάσσεται, είτε για λόγους κυριαρχίας τίτλου είτε για
χρήση.
5.3. Στην περίπτωση είτε της ακύρωσης κατόπιν
προειδοποίησης είτε της αυτόματης λήξης της
ασφάλισης αυτής εξαιτίας της εφαρμογής της Ρήτρας
5, είτε λόγω πώλησης του πλοίου θα είναι πληρωτέα
στον ασφαλιζόμενο, αναλογική ημερήσια επιστροφή
μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
Η παρούσα ασφάλιση δεν θα τεθεί εν ισχύει αν, μετά
την αποδοχή της από τους ασφαλιστές και προ του
προτιθεμένου χρόνου της έναρξής της, έχει επέλθει
οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα ακύρωνε αυτόματα
την κάλυψη κάτω από τους όρους της ανωτέρω Ρήτρας
5.

5. TERMINATION
5.1 This insurance may be cancelled by either the
Underwriters or the Assured giving 7 days’ notice (such
cancellation becoming effective on the expiry of 7 days
from midnight of the day on which notice of
cancellation is issued by or to the Underwriters). The
Underwriters agree however to reinstate this insurance
subject to agreement between the Underwriters and
the Assured prior to the expiry of such notice of
cancellation as to new rate of premium and/or
conditions and/or warranties.

5.2 Whether or not such notice of cancellation has been
given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY
5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of
any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1
whosesoever or whensoever such detonation may
occur and whether or not the Vessel may be involved
5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a
declaration of war or not) between any of the following
countries: United Kingdom, United States of America,
France, the Union of Soviet Socialist Republics, the
People’s Republic of China
5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned,
either for title or use.
5.3 in the event either of cancellation by notice or of
automatic termination of this insurance by reason of
the operation of this Clause 5, or of the sale of the
Vessel, pro rata net return of premium shall be payable
to the Assured.
This insurance shall not become effective if, subsequent
to its acceptance by the Underwriters and prior to the
intended time of its attachment, there has occurred any
event which would have automatically terminated this
insurance under the provisions of Clause 5 above.

Με την προϋπόθεση πάντοτε ότι η ασφάλιση υπό την Ρήτρα 1 ανωτέρω (με εξαίρεση της Ρήτρας 1.4) δε θα ισχύει ενώ το σκάφος είναι έξω από το νερό.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΤΜΗΜΑ 4: ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1.11.85 Cl. 333
INSTITUTE SPEEDBOAT CLAUSES 1.11.85 Cl. 333
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ)
1. Είναι όρος της ασφάλισης αυτής ότι όταν το υπόψη
πλοίο βρίσκεται σε κίνηση ο ασφαλιζόμενος που
κατονομάζεται στο παράρτημα του Συμβολαίου ή άλλο
ικανό πρόσωπο ή πρόσωπα θα βρίσκεται επί του
σκάφους και θα έχει τον έλεγχο αυτού.
2. Καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με
απώλεια ή ζημία του πλοίου ή Αστική Ευθύνη προς
Τρίτους ή υπηρεσίες διάσωσης:
2.1 που προξενείται ή προέρχεται από το γεγονός ότι
το πλοίο προσάραξε, πλημμύρισε,
βυθίστηκε, ημιβυθίστηκε, ή παρασύρθηκε κατά το
χρόνο που αφέθηκε προσδεμένο ή αγκυροβολημένο
χωρίς επίβλεψη στα ανοιχτά μίας εκτεθειμένης
παραλίας ή ακρογιαλιάς.
2.2 Όταν προέρχεται κατά το χρόνο που το πλοίο
λαμβάνει μέρος σε αγώνες ή διαγωνισμούς ταχύτητας
ή συναφείς δοκιμές.
3. Επιπλέον, και χωρίς να μειώνεται η σημασία των
παραπάνω καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή
σχετικά με την απώλεια ή τη ζημία της μηχανής και των
συνδέσεών της, του πηδαλίου, του εξωτερικού
στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα ή της προπέλας,
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και των μπαταριών
και των συνδέσεων εκτός αν αυτή η ζημιά ή απώλεια
προκλήθηκε:
3.1 από το γεγονός ότι το σκάφος ημιβυθίστηκε σαν
αποτέλεσμα κακοκαιρίας
3.2 από το γεγονός ότι το σκάφος προσάραξε,
βυθίστηκε, κάηκε ή έπιασε φωτιά, ή συνεκρούσθη με
άλλο πλοίο, ή ήρθε σε επαφή με άλλο πλοίο,
προκυμαία, ή προβλήτα.
3.3 κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης από το πλοίο ή της
τοποθέτησης πάνω σε αυτό.
3.4 από κλοπή ολοκλήρου του σκάφους ή κλοπή που
είναι επακόλουθο βίαιας εισόδου στο πλοίο ή στον
τόπο αποθήκευσης ή επισκευής.
3.5 από κλοπή του εξωλέμβιου κινητήρα (κινητήρων)
υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλώς προσδεμένα
στο πλοίο ή στις λέμβους του με αντικλεπτικό σύστημα
σαν συμπλήρωμα της κανονικής μεθόδου πρόσδεσης.
3.6 από πυρκαγιά στο μέρος της αποθήκευσης ή της
επισκευής στην ξηρά
3.7 από κακόβουλες ενέργειες.
4. Καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή σχετικά με
οποιαδήποτε ευθύνη προς, ή ευθύνη του ιδίου του
προσώπου που ασχολείται με θαλάσσιο σκι ή
υδρολίσθηση (aquaplaning),ενόσω ρυμουλκείται από

(SPECIAL CONDITIONS AND FURTHER EXCLUDED
RISKS)
1. It is a condition of this insurance that when the
vessel concerned is under way the
Assured named in the Schedule to the policy or other
competent person(s) shall be on
board and in control of the vessel.
2. No claim shall be allowed in respect of loss of or
damage to the vessel or liability to any
third party or any salvage services.
2.1 caused by or arising from the vessel being stranded
sunk swamped immersed breaking adrift, while left
moored or anchored unattended off an exposed beach
or shore.

2.2 arising while the vessel is participating in racing or
speed tests, or any trials in connection therewith.
3. Further, and without derogation from the above, no
claim shall be allowed in respect of loss of or damage to
motor and connections rudder strut shaft or propeller,
electrical equipment and batteries and connections
unless the loss or damage is caused:

3.1 by the vessel being immersed as a result of heavy
weather.
3.2 by the vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or
in collision or contract with another vessel pier or jetty.

3.3 whilst being removed from or placed in the vessel.
3.4 by theft of the entire vessel or by theft following
upon forcible entry into the vessel or place of storage
or repair.
3.5 by theft of outboard motor(s) provided it is securely
locked to the vessel or her boat(s) by an anti-theft
device in addition to its normal method of attachment.
3.6 by fire in the place of storage or repair ashore.
3.7 by malicious acts.
4. No claim shall be allowed in respect of any liability to
or incurred by any person engaged in water-skiing or
aquaplaning, while being towed by the vessel or
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το πλοίο ή προετοιμάζεται να ρυμουλκηθεί ή μετά από
τη ρυμούλκηση μέχρι την ασφαλή επάνοδό του στο
πλοίο ή επί της ξηράς.
5. Καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή σχετικά με
οποιαδήποτε ευθύνη προς, ή προκαλούμενη από,
οποιοδήποτε άτομο που ασχολείται με ένα σπορ ή
ασχολία, εκτός από σκι ή υδρολίσθηση (aquaplaning),
ενόσω ρυμουλκείται από το σκάφος ή
προετοιμάζεται για να ρυμουλκηθεί, ή μετά τη
ρυμούλκηση μέχρι την ασφαλή επάνοδό του επί του
πλοίου ή στην ξηρά.
6. Αν το σκάφος είναι εφοδιασμένο με εσωλέμβιο
κινητήρα, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει καμία
απαίτηση σχετικά με οποιαδήποτε ζημία που
προκαλείται ή προέρχεται από φωτιά ή έκρηξη, εκτός
αν το πλοίο είναι εφοδιασμένο στο μηχανοστάσιο ή
στο χώρο της μηχανής), το χώρο της δεξαμενής και το
μαγειρείο, με πυροσβεστικό σύστημα που λειτουργεί
αυτόματα ή ελέγχεται από τη θέση οδήγησης και που
είναι σωστά τοποθετημένο και συντηρημένο σε καλή
κατάσταση απόδοσης.

preparing to be towed or after being towed until safely
on board or ashore.
5. No claim shall be allowed in respect of any liability to
or incurred by any person engaged in a sport or activity,
other than water-skiing or aquaplaning, while being
towed by the vessel or preparing to be towed or after
being towed until safely on board or ashore.

6. If the vessel is fitted with inboard machinery no
liability shall attach to this insurance in respect of any
claim caused by or arising through fire or explosion
unless the vessel is equipped in the engine room (or
engine space) tank space and galley, with a fire
extinguishing system automatically operated or having
controls at the steering position and properly installed
and maintained in efficient working order.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική

ΤΜΗΜΑ 4: ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1.2.80 Cl. 122
INSTITUTE YACHT CLAUSES TRANSIT CLAUSE 1.2.80 Cl.122
Με την πληρωμή προσθέτου ασφαλίστρου
συμφωνείται να επεκταθεί η παρούσα ασφάλιση
να καλύπτει το σκάφος κατά την οδική,
σιδηροδρομική, ατμοπλοϊκή ή αεροπορική μεταφορά
του, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και
εκφόρτωσης, εντός των ορίων TΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Αλλά καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με:
(α) Εκδορά, χτύπημα ή/και βαθούλωμα που
δημιουργήθηκε κατά την μεταφορά την οποία
καλύπτει αυτή η Ρήτρα και το κόστος της
συνακόλουθης βαφής ή λουστραρίσματος.
(β) Ευθύνη προς τρίτα πρόσωπα προερχόμενη από
οποιοδήποτε ατύχημα ενώ το σκάφος
ρυμουλκείται ή είναι εναποτεθειμένο σε μηχανοκίνητο
όχημα ή ελευθερώνεται ή
αποσπάται από ένα μηχανοκίνητο όχημα.

In consideration of the payment of an additional
premium it is agreed to extend this insurance to cover
the Vessel in transit by road, rail, car-ferry or air,
including loading and unloading from the conveyance,
within GREECE.
Βut no claim shall be allowed in respect of:
(a) Scratching, bruising and/or denting arising during
transit covered by this Clause and the
cost of consequent repainting or revarnishing.
(b) Liability to third parties arising from any accident
while the Vessel is being towed by or is
attached to a motor vehicle or has broken away or
become accidentally detached from a
Motor vehicle.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΤΜΗΜΑ 4: ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ 1.11.85 Cl. 330
INSTITUTE YACHT CLAUSES RACING RISK EXTENSION CLAUSE 1.11.85 Cl.330
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΥΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ)
(Για χρήση μόνο με τις Ρήτρες του Ινστιτούτου για
ασφάλιση Θαλαμηγών 1/11/85)
1. Με την πληρωμή ενός προσθέτου ασφαλίστρου
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του συμβολαίου
συμφωνείται ότι, παρά τις διατάξεις των Ρητρών 10.4
και 10.5 των Ρητρών για Ασφάλιση Θαλαμηγών του
Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου 1/11/85:
1.1 Η αξία αντικαταστάσεως ιστίων, καταρτιών,
αντενοκαταρτιών, ξαρτιών που χάθηκαν,
καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από ασφαλιζόμενο
κίνδυνο όταν το σκάφος που ασφαλίζεται με το παρόν
παίρνει μέρος σε αγώνες ταχύτητος θα
αποζημιώνονται από το παρόν, μέχρι μόνο του ορίου
των 2/3 της αξίας του (χωρίς να εφαρμόζεται η Ρήτρα
12 αφαιρετέας απαλλαγής των Ρητρών των
Θαλαμηγών του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου
1/11/85 στην ασφάλιση αυτή), εκτός εάν η απώλεια ή
βλάβη προήλθε από προσάραξη, βύθιση, καταστροφή
από πυρκαγιά, σύγκρουση ή πρόσκρουση με
οποιαδήποτε εξωτερική ύλη (περιλαμβανομένου του
πάγου) εκτός από νερό οπότε η αξία αντικαταστάσεως
ή επισκευής θα αποζημιώνεται στο ακέραιο,
υποκείμενο μόνο στην απαλλαγή (καινουργές ή
παλαιό) και στην αφαιρετέα απαλλαγή που
προβλέπεται στην αναφερόμενη Ρήτρα 12 στην
ασφάλιση αυτή.
Αποτελεί εγγύηση ότι δεν έχει συναφθεί ή θα
συναφθεί πρόσθετη ασφάλιση η οποία θα καλύπτει
οποιοδήποτε μέρος της αξίας αντικαταστάσεως ή
επισκευής που δεν αποζημιώνεται από την
προηγούμενη Ρήτρα 1.1.
1.2 Η ευθύνη των Ασφαλιστών από την Ρήτρα 1.1 ως
παραπάνω, η οποία προκύπτει από οποιοδήποτε
γεγονός ενώ γίνονται αγώνες ταχύτητος, θα
υπολογίζεται με βάση ότι η πλήρης αξία
αντικαταστάσεως όλων των ιστίων που μεταφέρονται
επάνω στο σκάφος είτε έχουν απλωθεί είτε όχι,
καταρτιών, αντενοκαταρτιών και ξαρτιών, δεν
θα υπερβαίνει το ποσόν π ου έχει δηλωθεί για τον
σκοπό αυτό στο παράρτημα του συμβολαίου

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY
FORM)
(for use only with the Institute Yacht Clauses 1/11/85)
1. In consideration of the payment of an additional
premium as stated in the Schedule to the policy it is
agreed that, notwithstanding the provisions of Clauses
10.4 and 10.5 of the Institute Yacht Clauses 1/11/85:
1.1 The cost of replacing or repairing sails, masts, spars,
standing and running rigging lost or damaged by an
insured peril whilst the Vessel hereby insured is racing
shall be recoverable hereunder, to the extent only of
2/3rds of such cost (without application of Clause
12 Excess and Deductible of the Institute Yacht Clauses
1/11/85 in this insurance), unless the loss or damage be
caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt on
fire, in collision or in contact with any external
substance (ice included) other than water, when the
cost of replacement or repair shall be recoverable in
full, subject only to the deduction new for old and to
the excess or deductible in the said Clause 12 in this
insurance.
Warranted that no additional insurance is or shall be
placed covering any part of the cost of
replacement or repair not recoverable under the
foregoing Clause 1.1.

1.2 The Underwriters’ liability under Clause 1.1 above
arising out of any one occurrence whilst racing shall be
calculated upon the basis that the full replacement cost
of all sails carried whether set or not, masts, spars,
standing and running rigging shall not exceed the sum
stated for this purpose in the Schedule to the policy.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΤΜΗΜΑ 4: ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONAL
EFFECTS CLAUSES

INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONAL EFFECTS CLAUSES CL.331
(Για χρήση μόνο με τις ρήτρες του Ινστιτούτου για σκάφη
αναψυχής ημερομηνίας 1.11.85 επί ασφαλίσεων που
καλύπτουν σκάφη με χώρους ενδιαίτησης οι οποίοι
κλειδώνουν)
H παρακάτω επέκταση θα εφαρμόζεται με τον όρο ότι
υπάρχει ξεχωριστή ασφαλιζόμενη αξία, σχετικά με τα
προσωπικά είδη, που αναφέρεται στο παράρτημα
συμβολαίου.

(For use only with the new marine policy form)
(For use only with the Institute Yacht Clauses 1/11/85 in
insurances covering Vessels with lockable cabin
accommodation)
The following extension shall apply provided that a
separate amount insured in respect of
Personal Effects is stated in the Schedule to the policy.

1. H ασφάλιση αυτή επεκτείνεται, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις αυτής, να καλύπτει (χωρίς αναφορά
σε οποιοδήποτε υπερβάλλον και απαλλαγή της ρήτρας
12.1 των ρητρών του Ινστιτούτου για σκάφη αναψυχής
με ημερομηνία 1.11.85), όλους τους κινδύνους ζημιάς
ή απώλειας σε προσωπικά είδη, που είναι προσωπική
περιουσία του ασφαλισμένου ή/και της οικογενείας
του, στον ρουχισμό του πληρώματος που
προμηθεύεται από τους πλοιοκτήτες, εν όσο βρίσκεται
επί του πλοίου ή χρησιμοποιείται σχετικά με το
ασφαλιζόμενο σκάφος, περιλαμβανομένης και της
μεταφοράς του από το μέρος της διαμονής του
ασφαλισμένου μέχρι το ασφαλισμένο σκάφος, και
μέχρι της επιστροφής στο εν λόγω μέρος διαμονής,
αλλά ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ:
1.1 Τη φυσιολογική φθορά, τη βαθμιαία χειροτέρευση,
την υγρασία, τη μούχλα, τη μυκητίαση, τα ζωύφια, τον
σκόρο και τον μηχανικό αποσυγχρονισμό.
1.2 Θραύση αντικειμένων που είναι από την φύση τους
εύθραυστα, εκτός αν προκλήθηκε από
το γεγονός ότι το πλοίο προσάραξε, βυθίστηκε, κάηκε ή
έπιασε φωτιά, ή συνεκρούσθη, ή από κακοκαιρία, ή
από διαρρήκτες ή από κλέφτες.
1.3 Απώλεια χρημάτων, συναλλάγματος,
τραπεζογραμματίων ή ταξιδιωτικών επιταγών
(TRAVELLERS CHEQUES).
1.4 Απώλεια των σκι ή του καταδυτικού εξοπλισμού,
εκτός αν είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς ή ολικής
απώλειας του σκάφους ή κλοπής που επακολούθησε
την βίαια είσοδο.
1.5 Κινδύνους που εξαιρούν τα άρθρα 21, 22 και 23
των ρητρών του Ινστιτούτου για σκάφη αναψυχής με
ημερομηνία 1.11.85.
2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Η ασφάλιση αυτή υπόκειται στους όρους της
Αναλογικής Ρήτρας, δηλαδή αν η περιουσία που
καλύπτεται από την επέκταση αυτή βρεθεί κατά την

1. Subject always to its terms and conditions, this
insurance is extended to cover (without
reference to any excess and deductible in Clause 12.1
of the Institute Yacht Clauses
1/11/85), all risks of loss or damage to Personal Effects,
being the personal property of
the Assured and/or of the Assured’s family, and crew’s
clothes provided by the Owners,
while on board or in use in connection with the insured
Vessel, including while in transit
from the Assured’s place of residence to the insured
Vessel, and until return to such
place of residence, but EXCLUDING CLAIMS ARISING
FROM:

1.1 wear and tear, gradual deterioration, damp, mold,
mildew, vermin, moth and mechanical derangement.
1.2 breakage of articles of a brittle nature, unless
caused by the vessel being stranded, sunk,
burnt, on fire or in collision, or by stress of weather,
burglars or thieves.
1.3 loss of cash, currency, banknotes or travelers
cheques.
1.4 loss of water-skis or diving equipment, unless as a
result of fire or theft following forcible
entry or of total loss of the Vessel.
1.5 perils excluded by Clauses 21, 22 and 23 of the
Institute Yacht Clauses 1/11/85.
2. AVERAGE
This insurance is subject to the condition of average,
that is to say, if the property covered by this extension
shall at the time of any loss be of greater value than the
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στιγμή οποιασδήποτε ζημιάς να είναι αξίας
μεγαλύτερης από το ποσό που έχει ασφαλισθεί από το
παρόν για αυτόν τον σκοπό, ο ασφαλιζόμενος θα
δικαιούται να επανακτήσει μόνο μία τέτοια
αναλογία της εν λόγω ζημιάς, όπως το ασφαλιζόμενο
ποσόν φέρει σε σύγκριση με την ολική αξία της εν
λόγω περιουσίας.
3. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζημιά ή απώλεια η
οποία κατά την στιγμή της επέλευσης αυτής της ζημιάς
ή απώλειας είναι, ή θα ήταν, αν δεν υπήρχε η παρούσα
ασφάλιση, καλυμμένη από άλλη αντίστοιχη ασφάλιση.
Θα καλύπτεται όμως το υπερβάλλον πέραν του ποσού
το οποίο θα ήταν πληρωτέο από μία άλλη αντίστοιχη
ασφάλιση, αν η παρούσα ασφάλιση δεν ήταν σε ισχύ.
4. ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Το ποσό που είναι επανακτήσιμο κάτω από την
επέκταση αυτή των προσωπικών ειδών θα περιορίζεται
στο ποσό που έχει ασφαλισθεί για τον σκοπό αυτό,
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του Συμβολαίου (θα
πρέπει να δηλώνεται ειδικά, οποιοδήποτε
μεμονωμένο αντικείμενο αξίας ΕΥΡΩ 250 και πάνω).

amount insured hereunder in respect thereof, the
Assured shall only be entitled to recover such
proportion of the said loss as such amount insured
bears to the total value of the said
property.

3. NON-CONTRIBUTION
This insurance does not cover any loss or damage which
at the time of the happening of
such loss or damage is or would, but for the existence
of this insurance, be insured under any such insurance,
except in respect of any excess beyond the amount
which would have been payable under such other
insurance had this insurance not been effected.
4. LIMIT OF INDEMNITY
The amount recoverable under this Personal Effects
extension shall be limited to the
amount insured in respect thereof, as stated on the
Schedule to the policy (any single
article valued at EURO 250 or more to be specially
declared).

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Αγγλική.
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ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικοί Όροι Ιδίων Ζημιών Σκαφών Αναψυχής

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Αρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ.
Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα έγγραφα που
επισυνάπτονται σε αυτό ( πλέον όσων αναφέρονται στους
ανωτέρω Γενικούς Όρους ) καλούνται :
1.1 «ΣΚΑΦΟΣ/ΠΛΟΙΟ» , νοείται αποκλειστικά αυτό που
περιγράφεται στο ασφαλιστήριο και είναι το
ασφαλιζόμενο.
1.2. « ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» , νοούνται όλα τα
πράγματα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της
ασφάλισης και περιγράφονται στο ασφαλιστήριο στα
οποία περιλαμβάνονται το σκάφος, οι μηχανές του, ο
εξοπλισμός και τα συνήθη εφόδια του και εφόσον
ασφαλίζεται τέτοιο, το τρέιλερ.
1.3. «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ» , είναι η αξία των
ασφαλιζομένων αντικειμένων ( σκάφους, μηχανών,
εξοπλισμού κ.τ.λ. ) μέχρι της οποίας ανέλαβε την κάλυψή
τους ο Ασφαλιστής με βάση τη δήλωση του
Ασφαλιζόμενου στην πρόταση ασφάλισης, ότι αυτή
αποτελεί την τρέχουσα εμπορική αξία αυτών
(ασφαλιζομένων πραγμάτων) κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης.
1.4. «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» , είναι το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί από την έναρξη έως τη λήξη της
ασφάλισης, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν
ασφαλιστήριο.
1.5. «ΑΞΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (HULL)» , είναι η αξία του
σκάφους χωρίς τις προωστήριες μηχανές του, τον τυχόν
πρόσθετο εξοπλισμό του, και τα προσωπικά αντικείμενα
του Ασφαλιζόμενου, του πληρώματος και/ή των
επιβαινόντων.
1.6. «ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ Η ΜΗΧΑΝΩΝ» , είναι η αξία της
κύριας προωστήριας μηχανής του σκάφους ή των κύριων
προωστήριων μηχανών αυτού, εφόσον φέρει πάνω από
μία.
1.7. «ΑΞΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ» , είναι η αξία των
ηλεκτρονικών οργάνων ναυσιπλοΐας, επικοινωνίας και
δορυφορικής εύρεσης στίγματος, που τυχόν φέρει το
σκάφος.
1.8. «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ» , εφόσον ορίζεται
τέτοια, είναι το καθοριζόμενο χρονικό διάστημα της
περιόδου ασφάλισης, κατά τη διάρκεια του οποίου έχει
συμφωνηθεί, ότι το σκάφος θα παραμένει εκτός
λειτουργίας στην ξηρά ή στη θάλασσα, στους χώρους που
περιγράφονται για τον σκοπό αυτό στο ασφαλιστήριο, και
δεν θα εκτελεί οποιασδήποτε μορφής ταξίδια ή
μετακινήσεις στη θάλασσα.
1.9. «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» , είναι εκείνο το μέρος της
ασφαλιστικής περιόδου, για το οποίο δεν έχει
συμφωνηθεί, ότι το σκάφος θα παραμένει παροπλισμένο
εκτός λειτουργίας.
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Article 1. DEFINITIONS.
The text of the Policy and the documents attached to
it (most of those mentioned in these General Terms)
are called:
1.1
« YACHT / VESSEL 'means exclusively the one
described in the insurance contract.
1.2 «Object of insurance» means all the things that
are subject of this insurance and are described in the
policy to which included, the machinery, equipment
and standard supplies and if it is insured, the trailer.

1.3 «Insured value» is the value of the insured objects
(vessel, machinery, equipment, etc.) to which the
Insurer undertook their coverage by the Insureds
declaration on the insurance proposal, that this is the
current market value (insured things) at the time of
binding the coverage.

1.4 «PERIOD OF INSURANCE» is the interval from the
beginning to the end of the insurance, as defined in
this policy.
1.5 «VESSELS VALUE (HULL)», is the value of the
vessel without propulsion engines, any additional
equipment and personal belongings of the Insured,
crew and / or passengers.
1.6 «ENGINES VALUE» is the value of the main
propulsive engine of the vessel or the main propulsion
engines if it has more than one.
1.7 «NAVIGATION INSTRAMENTS VALUE» is the
value of electronic navigation instruments,
communication systems and satellite position finding,
the boat has.
1.8 «LAID UP PERIOD 'if defined such, is the period
specified in the insurance contract, during which it
has been agreed that the vessel will remain off on
land or at sea, in the premises described for this
purpose in the policy, and will not conduct any form
of travel or travel at sea.

1.9 «IN COMMISSION PERIOD» is that part of the
insurance period for which it is agreed that the vessel
would remain in commission.

1.10 «ΧΡΗΣΗ» , είναι αυτή που αποκλειστικά θα γίνεται
στο ασφαλιζόμενο σκάφος καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου ασφάλισης και η οποία συμφωνήθηκε κατά την
κατάρτιση του ασφαλιστηρίου και καθορίζεται σ’ αυτό. Η
αλλαγή χρήσης του σκάφους οδηγεί σε αυτόματη λύση
της σύμβασης.
1.11 «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΛΕΥΣΗΣ» , είναι τα
καθοριζόμενα στο παρόν ασφαλιστήριο γεωγραφικά
όρια, εντός των οποίων παρέχεται η συμφωνηθείσα
ασφαλιστική κάλυψη. Η μετακίνηση και χρήση του
σκάφους εκτός των συμφωνημένων γεωγραφικών ορίων
πλεύσης, οδηγεί σε αυτόματη λύση της ασφαλιστικής
σύμβασης.
1.12 «ΝΟΜΙΜΑ ΟΡΙΑ ΠΛΟΩΝ» , είναι αυτά που ορίζουν
τη μέγιστη επιτρεπόμενη απομάκρυνση του σκάφους από
τις ακτές, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ισχύοντες
Νόμους ή/και Κανονισμούς για την κατηγορία, το είδος
και τον τύπο των σκαφών όπως το ασφαλιζόμενο.
1.13 «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ» , είναι το πρόσωπο ( φυσικό ή
νομικό ) το οποίο αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική
σύμβαση διότι είναι το πρόσωπο που θα θιγεί άμεσα από
τον
ασφαλιστικό
κίνδυνο
σε
περίπτωση
πραγματοποίησης του.
1.14 «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» , είναι το συμπληρωμένο
έντυπο ή έγγραφο που περιλαμβάνει τις προ συμβατικές
δηλώσεις και ανακοινώσεις του Ασφαλιζόμενου ή του
αντιπροσώπου του προς τον Ασφαλιστή, με την μορφή
γραπτών απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του
τελευταίου, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την
κατάρτιση της ασφάλισης.

1.10 «USE» is the use that exclusively has the insured
vessel throughout the period of insurance and agreed
during the preparation of the policy specified therein.
The change of use of the vessel leads to automatic
termination of the contract.

Άρθρο 2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Καμία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά με
οποιαδήποτε :
2.1 εξωλέμβιο κινητήρα που πέφτει στο Πλοίο ή στη
θάλασσα,
2.2 λέμβο του Πλοίου η οποία έχει ανώτατη σχεδιασμένη
ταχύτητα που υπερβαίνει τους 17 κόμβους, εκτός αν η
λέμβος αυτή έχει ειδικά καλυφθεί από το ασφαλιστήριο
αυτό και με την προϋπόθεση επίσης των όρων της ρήτρας
19 περί ταχυπλόων σκαφών που ακολουθεί είτε βρίσκεται
πάνω στο μητρικό Πλοίο, είτε βρίσκεται παροπλισμένη
στη στεριά,
2.3 λέμβο του Πλοίου που δεν έχει μόνιμα σημειωμένο το
όνομα του μητρικού Πλοίου,
2.4 πανιά και προστατευτικά καλύμματα που έχουν
σκιστεί από τον άνεμο ή παρασύρθηκαν από αυτόν ενώ
είχαν απλωθεί, εκτός εάν σαν συνέπεια ζημιάς στους
ιστούς επάνω στους οποίους τα πανιά στηρίζονται, ή αν
προκλήθηκαν από προσάραξη ή σύγκρουση ή
πρόσκρουση του Πλοίου με οποιαδήποτε εξωτερική ύλη
(περιλαμβανομένου του πάγου ) εκτός από το νερό,
2.5 πανιά, ιστούς, αντενοκάταρτα ή σταθερά ή κινούμενα
ξάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων που λαμβάνει μέρος το

2. Exclusions
No claim shall be allowed in respect of any
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1.11 «SAILING GEOGRAPHIC LIMITS» is defined
herein insurance geographical boundaries within
which is provided the agreed insurance coverage. The
movement and use of the vessel outside the agreed
cruising geographical limits, leads to automatic
termination of the insurance contract.
1.12 «SAILING LEGAL LIMITS» is the definition of
maximum departure of the vessel from the coast, as
defined by applicable laws and / or regulations for the
category, type and type of vessels as the insured.
1.13 «INSURED» is the person (natural or legal) which
benefits from insurance contracts because is the
person who would be directly affected by the
insurance risk in case of realization.
1.14 «Proposal Form» is the completed form or
document includes the pre-contractual declarations
and announcements of the Insured or his
representative to the Insurer, in the form of written
answers to specific questions of the latter, during
negotiations for the establishment of insurance.

2.1 outboard motor dropping off or falling overboard,
2.2 ship’s boat having a maximum designed speed 17
knots, unless such boat is specially covered herein and
subject also to the conditions of the Speedboat Clause
19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore,

2.3 ship’s boat not permanently marked with the
name of the parent Vessel,
2.4 sails and protective covers split by the wind or
blown away while set, unless in consequence of
damage to the spars to which sails are bent, or
occasioned by the Vessel being stranded or in collision
or contact with any external substance (ice included)
other than water
2.5 sails, masts, spars or standing and running rigging
while the Vessel is racing, unless the loss or damage is

Πλοίο, εκτός εάν η απώλεια αυτή ή η ζημιά προκλήθηκε
από προσάραξη του Πλοίου, βύθισή του, καταστροφή του
από πυρκαγιά, πυρκαγιά ή σύγκρουσή του ή πρόσκρουσή
του με κάποια εξωτερική ύλη (περιλαμβανομένου του
πάγου) εκτός από το νερό,
2.6 προσωπικά αντικείμενα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
αλλιώς,
2.7 αναλώσιμα εφόδια, εργαλεία αλιείας και σχοινιά
πρόσδεσης,
2.8 επικάλυψη με φύλλα μετάλλου ή επισκευές σ’ αυτό,
εκτός αν η απώλεια ή η ζημιά έχει προκληθεί από
προσάραξη του Πλοίου, βύθισή του, καταστροφή του από
πυρκαγιά, πυρκαγιά ή σύγκρουσή του ή πρόσκρουσή του
με οποιαδήποτε εξωτερική ύλη ( περιλαμβανομένου του
πάγου ) εκτός από το νερό,
2.9 απώλεια ή χρηματική δαπάνη που έγινε για τη
διόρθωση ελαττώματος στο σχεδιασμό ή την κατασκευή
ή οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη που πραγματοποιήθηκε
για λόγους βελτίωσης ή μετατροπής του σχεδιασμού ή
της κατασκευής του Πλοίου,
2.10 κινητήρα και τις συνδέσεις του ( αλλά όχι το
εξωτερικό στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, του άξονα ή
της προπέλας ), τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις
μπαταρίες και τις συνδέσεις τους, όταν η απώλεια ή η
ζημιά έχει προκληθεί από κακοκαιρία, εκτός εάν η
απώλεια ή η ζημιά έχει προκληθεί από επικάλυψη του
Πλοίου από νερά συνέπεια κακοκαιρίας, αλλά αυτή η
ρήτρα 10.10 δεν θα εξαιρεί απώλεια ή ζημιά η οποία
προκλήθηκε από προσάραξη του Πλοίου ή σύγκρουσή
του ή πρόσκρουσή του με άλλο Πλοίο, αποβάθρα ή
προκυμαία.
2.11 Πρόστιμα οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προελεύσεως
και αποθετικές ζημιές.
2.12.1. Δεν γεννιέται δικαίωμα αποζημίωσης και ούτε
ασφαλιστική υποχρέωση για ζημιές ή απώλειες :
2.12.2. που σημειώνονται στα πλαίσια εκτέλεσης πλου
5.1.1.1. καθ’ υπέρβαση των νόμιμων ορίων πλόων,
εφόσον όμως η ζημιά ή απώλεια συνδέεται αιτιωδώς,
ακόμη και έμμεσα, με την εκτέλεση του υπερβατικού
πλου,
2.12.3. υπό το κράτος καιρικών συνθηκών, που καθιστούν
απαγορευτικό τον πλου για τα επιβατηγά πλοία της
ακτοπλοΐας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή με
διαταγή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εφόσον η ζημιά ή
η απώλεια συνδέεται αιτιωδώς, ακόμη και έμμεσα, με την
εκτέλεση του πλου, υπό τις άνω απαγορευτικές συνθήκες,
2.12.4. που οφείλονται ή συνίστανται σε κλοπή ή
απόπειρα κλοπής ολόκληρου του σκάφους, των μηχανών
του ( κύριων ή βοηθητικών ) ή άλλων αντικειμένων του
σταθερού ή κινητού εξοπλισμού του κατά το χρόνο που
είναι αφημένα ή σταθμευμένα, ή εγκαταλελειμμένα σε
απερίφρακτο και μη φυλασσόμενο υπαίθριο χώρο, δρόμο
ή πεζοδρόμιο, οικόπεδο, αγρό ή παραλία με ή χωρίς το
τυχόν τρέιλερ,
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caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on
fire or in collision or contact with any external
substance (ice included) other than water,

2.6 personal effects, unless otherwise agreed,
2.7 consumable stores, fishing gear or moorings,
2.8 sheathing, or repairs thereto, unless the loss or
damage has been caused by the Vessel being
stranded, sunk, burnt, on fire or in collision or contact
with any external substance (ice included) other than
water,
2.9 loss or expenditure incurred in remedying a
fault in design or construction or any cost or expense
incurred by reason of betterment or alteration in
design or construction,
2.10 motor and connections (but not strut shaft
or propeller) electrical equipment and batteries and
connections, where the loss or damage has been
caused by heavy weather, unless the loss or damage
has been caused by the Vessel being immersed, but
this clause 10.10 shall not exclude loss or damage
caused by the Vessel being stranded or in collision or
contact with another vessel, pier or jetty.

2.11 Fines any cause or origin and consequential
damages.
2.12.1. Not compensation right is born and no liability
insurance for damage or loss:
2.12.2. occurring within voyage execution 5.1.1.1. in
excess of the legal voyage limits, but if the damage or
loss is causally connected, even indirectly, with the
execution of transcendental voyage
2.12.3. under the rule of the weather, making
prohibitive navigation for ships of cabotage in the
marine area by order of the competent Port
Authority, if the damage or loss causally linked, even
indirectly, with the execution of navigation in the
upper prohibitive conditions,
2.12.4. due or consisting of theft or attempted theft
of the entire board, the engine (main or auxiliary) or
other items of fixed or mobile equipment at the time
it is-let or parked or abandoned or unfenced and
unguarded outdoor space, driveway or pavement,
plot, field or beach with or without any trailer,

2.12.5. που οφείλονται στη δράση των φυσικών ή
καιρικών φαινομένων, πλην σεισμού, ηφαιστειακής
έκρηξης ή κεραυνών, κατά το χρόνο που το σκάφος
βρίσκεται στην ξηρά,
2.12.6. που σημειώνονται κατά το χρόνο που το
ασφαλιζόμενο σκάφος μεταφέρεται με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσον, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί τέτοια
κάλυψη συμπληρωματικά,
2.12.7. που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων
με τους οποίους ο Ασφαλιζόμενος έχει συνάψει σύμβαση
για πραγματοποίηση εργασιών στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα, ή τη φύλαξη ή την επιμέλειά τους, στην
οποία περιέχεται ρήτρα απαλλαγής της ευθύνης του
τρίτου συμβασιούχου για ζημιές ή απώλειες σ’ αυτά,
2.12.8. που οφείλονται σε παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά τρίτου κατά του οποίου δεν έχουν ληφθεί
έγκαιρα τα κατάλληλα νόμιμα μέτρα για την εξασφάλιση
και προστασία του δικαιώματος αποζημίωσης.

2.12.5. due to the action of natural or weather
phenomena other than earthquakes, volcanic
eruption or lightning at the time that the vessel is in
land,
2.12.6. marked at the time of the insured vessel is
transported by any means of transport, unless
otherwise agreed such additional coverage,

Άρθρο 3. Κλοπή
3.1 Κάλυψη κλοπής ή τυχόν ζημιών συνέπεια κλοπής ή
απόπειρας κλοπής παρέχεται μόνο εφόσον το σκάφος
βρίσκεται ελλιμενισμένο εντός αναγνωρισμένου λιμένα
ή ή αλιευτικού καταφύγιου ή μαρίνας και να είναι
ασφαλώς δεμένο σε προβλήτα /ντόκο (όχι αρόδου)
εκτός εάν οι ασφαλιστές έχουν συναινέσει εγγράφως
διαφορετικά. Δεν καλύπτεται σε περίπτωση που
βρίσκεται αγκυροβολημένο σε ρεμέντζο εντός λιμένα ή
μαρίνας ή αλιευτικού καταφύγιου εκτός εάν οι
ασφαλιστές έχουν συναινέσει εγγράφως διαφορετικά.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια που το σκάφος είναι παροπλισμένο
ή εκτός υπηρεσίας πρέπει να είναι εντός θαλάσσης ως
ανωτέρω ή εκτός θαλάσσης ασφαλώς αποθηκευμένο
εντός των εγκαταστάσεων, εφόσον υφίσταται, του
αναγνωρισμένου λιμένα ή αλιευτικού καταφυγίου ή σε
ναυπηγείο, ή σε στεγασμένο και κλειδωμένο χώρο ή σε
οργανωμένο και φυλασσόμενο παρκινγκ (parking)
σκαφών.
Η δήλωση από τον Ασφαλισμένο της μόνιμης θέσης
ελλιμενισμού ή/και του τόπου παροπλισμού ή/και
αποθηκεύσεως του σκάφους δεν συνιστά εκ μέρους των
Ασφαλιστών παραίτηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από τις διατάξεις αυτού του όρου. Ο
Ασφαλισμένος οφείλει να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του παρόντος όρου.
Δεν καλύπτονται:
3.2 Σκάφη παροπλισμένα σε δρόμους, και γενικά
ανοιχτούς μη φυλασσόμενους χώρους δεν καλύπτονται.
Οι εξωλέμβιοι κινητήρες και γενικά εξοπλισμός που δεν
είναι μόνιμα εγκατεστημένος πάνω στο σκάφος πρέπει
να αφαιρείται και να φυλάσσεται σε κλειστό χώρο με
ευθύνη του ιδιοκτήτη όταν το σκάφος δεν βρίσκεται σε
περίοδο χρήσης.

Article 3. Theft
3.1 Theft Coverage or any damage consequence of
theft or attempted theft is granted only if the vessel is
docked in an approved and / or guarded Port or
Marina or fishing shelter being safely tied to a
pier/dock unless otherwise agreed in writing from the
insurance company. She is not covered if she is
anchored in a render in an approved and / or guarded
Port or Marina or fishing shelter being safely tied to a
pier/dock unless otherwise agreed in writing from the
insurance company.
During decommission or out of service period the
vessel must be within the sea with safety measures as
described above or offshore safely stored within the
port facility or in a recognized marina or yard or in a
sheltered and enclosed locked area or in an organized
and guarded Parking for boats.
Declaration of the permanent berthing position and /
or the place of decommissioning and / or storage of
the vessel by the Insured does not constitute for the
Insurers a waiver of the rights deriving from the
provisions of this term. The Insured must comply with
the provisions of this term.
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2.12.7. caused by acts or omissions of third parties
with whom the Insured has contracted to carry out
work on the insured objects or for storage or custody,
which will include an exemption clause of
responsibility of the third contract for damages or
losses to them,
2.12.8. due to wrongful conduct third party against
whom not promptly take appropriate legal measures
to ensure and protect the right to compensation.

Not covered:
3.2 Boats decommissioned in roads, and generally
open non guarded areas not covered.
Outboard engines and general equipment not
permanently installed on board must be removed and
stored indoors at the owner's responsibility when the
vessel is not in use period.

3.3 Δεν καλύπτεται η κλοπή της εξωλέμβιας μηχανής,
εκτός αν η κλοπή είναι αποτέλεσμα διάρρηξης του
σκάφους ή του τόπου αποθήκευσης της.
3.4 Δεν καλύπτεται η κλοπή ή η απλή εξαφάνιση των
προσωπικών αντικειμένων, σε περίοδο χρήσεως του
σκάφους εκτός αν η κλοπή είναι αποτέλεσμα διάρρηξης
του σκάφους ή του τόπου αποθήκευσης των.
3.5 Εξαιρείται η κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή
εξαρτημάτων του ή προσωπικών ειδών ή του τρέιλερ,
εφ’ όσον αυτό εγκαταλείπεται σε μη φυλασσόμενο
χώρο, οικόπεδο, αγρό ή παραλία.

3.3 Do not cover the theft of outboard engine, unless
the theft is a result of burglary of the vessel or the
storage site.
3.4 Not covered theft or simple disappearance of
personal items in the period of use of the vessel,
unless the theft is the result of burglary of the vessel
or the storage site.
3.5 Excluding the theft of the entire board or parts or
personal effects or trailer, as long as it is abandoned
in unsecured space, plot, field or beach.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης :
Περιέχεται στο κύριο σώμα του ασφαλιστηρίου, στις
τυχόν πρόσθετες πράξεις του, στους έντυπους όρους της
Ρήτρας Θαλαμηγών Σκαφών του Ινστιτούτου των
Ασφαλιστών του Λονδίνου 1/11/85 ( Institute Yacht
Clauses 1/11/85 ), με τις τυχόν συμφωνημένες σ’ αυτούς
αλλαγές και διαγραφές που μνημονεύονται στο κύριο
σώμα του ασφαλιστηρίου και τους παρόντες όρους.
Αμφότερες οι πιο πάνω δύο ομάδες όρων και ρητρών
ενσωματώνονται στο ασφαλιστήριο και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του.
Διέπεται και ερμηνεύεται από το Αγγλικό δίκαιο και την
αγγλική συναλλακτική πρακτική στις ναυτικές
ασφαλίσεις.
Αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο ( και τις τυχόν
πρόσθετες πράξεις του ) το οποίο εκδίδεται από την
Εταιρία.
Μπορεί να εκδοθεί και να παραδοθεί στον Ασφαλιζόμενο
ή τον αντιπρόσωπό του, είτε κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης ή μετά απ’ αυτήν, χωρίς αυτό όμως να
επηρεάζει την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.

Article 4. CONTENT INSURANCE CONTRACT
This insurance contract:
Contained in the main body of the policy on any
additional acts, in the printed conditions of Institute
Yacht Clause of the Institute of London Insurers
1/11/85 (Institute Yacht Clauses 1/11/85), with any
agreed to these changes and deletions mentioned in
the main body of the policy and these terms. Both the
above two terms and clauses groups are incorporated
in the policy and are an integral part.
Governed and construed by English law and the
English market practice on maritime security.
Evidenced by the insurance (and any additional
actions) issued by the Company.
May be issued and delivered to the Insured or his
representative, either in the agreement concluded, or
after that, without this affecting the commencement
of insurance cover.

Άρθρο 5. ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
5.1. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στα πλαίσια τήρησης
καλής πίστης ο Ασφαλιζόμενος οφείλει:
5.2. Πριν από την κατάρτιση της σύμβασης και
συγκεκριμένα κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψή
της :
5.2.1. να ανακοινώσει στον Ασφαλιστή και να μην
αποκρύψει ή αποσιωπήσει απ’ αυτόν, κάθε περιστατικό
που είναι ουσιώδες για την ασφάλιση και τον προς
ασφάλιση κίνδυνο και κάθε στοιχείο και πληροφορία που
βρίσκεται, ή που θα όφειλε να βρίσκεται στην κατοχή του
( Ασφαλιζόμενου ), η οποία είναι ικανή να επηρεάσει τον
Ασφαλιστή κατά την εκ μέρους του εκτίμηση του
προτεινόμενου κινδύνου, τη διαμόρφωση της απόφασής
του να αναλάβει ή να απορρίψει την προτεινόμενη
ασφάλιση, τον καθορισμό των όρων της ασφάλισης και
την τιμολόγηση του ασφαλίστρου,

Article 5. Duties and Responsibilities of the Insured
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5.1. Indicatively but not limited to compliance with
good faith the Insured must:
5.2. Before the establishment of the contract, during
the negotiations for binding coverage:
5.2.1. to announce to the Insurer and not to conceal
or keep silent, about every event that is essential to
the Insurance and to the insurance risk and any data
and information which is, or ought to be in the
possession of (Insured), which is liable to affect the
Insurer on its assessment of the proposed risk,
formulating his decision to take or reject the
proposed insurance, laying down the conditions of
insurance and premium pricing,

5.2.2. κάθε δήλωση του προς τον Ασφαλιστή, είτε αυτή
γίνεται υπό τη μορφή γραπτής απάντησης σε
συγκεκριμένο ερώτημα, που περιέχεται στην έντυπη
φόρμα πρότασης ασφάλισης του Ασφαλιστή, είτε στα
πλαίσια συμμόρφωσης του προς την υποχρέωση του για
προ συμβατικές ανακοινώσεις, θα είναι απολύτως
ειλικρινής και ακριβής. Όλα τα ερωτήματα που
περιέχονται στην έντυπη φόρμα πρότασης ασφάλισης
αφορούν ουσιώδη περιστατικά και οι απαντήσεις που
δίνονται σ ’αυτά, είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο, είτε
από τρίτο πρόσωπο που μεσολαβεί για λογαριασμό του
στην ασφάλιση, αποτελούν το θεμέλιο της ασφάλισης.
5.2.3. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, να
ενημερώνει τον Ασφαλιστή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του
ασφαλιζόμενου σκάφους, ή στο καθεστώς που το διέπει,
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επίταση του κινδύνου,
που έχει αναλάβει ο Ασφαλιστής.
5.2.4 Κατά την εκ μέρους του αναγγελία ζημιάς και
προβολή απαίτησης για αποζημίωση, να συνεργάζεται
πλήρως με τον Ασφαλιστή και/ή τους τεχνικούς, νομικούς
και λοιπούς συμβούλους αυτού και να παρέχει σ ’αυτούς
όλες τις τυχόν ζητούμενες γραπτές αναφορές και
εκθέσεις, πληροφορίες, ειδήσεις και έγγραφα που
αφορούν τον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο και/ή τα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα και/ή την ασφαλιστική
περίπτωση, και/ή το εύρος και φύση της ζημιάς, τα οποία
κατέχει ο Ασφαλιζόμενος, ή βρίσκονται στην κατοχή
τρίτων, αλλά μπορεί ο ίδιος να εξασφαλίσει, και να
παρέχει σ’ αυτούς, όποτε του ζητηθεί, εξουσιοδότηση για
την υποβολή αιτήσεων στο όνομα του και λήψη
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πληροφοριών και
εγγράφων από οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα,
που κρίνονται απαραίτητα για την εκ μέρους του
Ασφαλιστή εκτίμηση της ευθύνης του κάτω από το
ασφαλιστήριο.
Η αθέτηση των ανωτέρω από το ένα συμβαλλόμενο
μέρος, παρέχει το δικαίωμα στο άλλο να θεωρήσει τη
σύμβαση αναδρομικά άκυρη και να ελευθερωθεί πλήρως
από τις υποχρεώσεις του κάτω απ’ αυτήν, χωρίς να
αποκλείεται το δικαίωμα του να αξιώσει αποζημίωση για
κάθε θετική και αποθετική του ζημία, που συνδέεται
αιτιωδώς με την αθέτηση του πιο πάνω καθήκοντος από
τον αντισυμβαλλόμενό του.

5.2.2. any statement to the Insurer, whether it is in
the form of a written answer to a specific question,
which is contained in the printed insurance proposal
form of the Insurer, or within compliance of the
obligation for prior conventional communications will
be absolutely truthful and accurate. All questions
contained in the printed insurance proposal form
related essential facts and the answers given to them,
either by the same Insured, or by a third person
intervenes on behalf of the insurance, are the
foundation of security.

Άρθρο 6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ.
6.1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη χρονική στιγμή
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και εφόσον έχει
καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της
τμηματικής καταβολής, εάν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί.

Article 6. PAYMENT OF PREMIUMS.
6.1. The insurance coverage begins at the time stated
in the insurance contract, if the payment of the single
premium or the first installment of payment in
installments, if this has been agreed, has been paid.

5.2.3. During the insurance period, inform the Insurer
without undue delay of any change in the condition of
the insured vessel, or the arrangements governing it,
which can lead to aggravation of the risk assumed by
the insurer.
5.2.4 In the part of the damage announcement and
promotion requirement for compensation, to
cooperate fully with the Insurer and / or the technical,
legal and other advisors that and provide them all
possible requested written reports and reports,
information, news and documents concerning himself
Insured and / or the insured objects and / or the
insured event, and / or the extent and nature of the
damage, which holds the Insured, or held by third
parties, but may itself be secured, and provide them,
on request, a warranty for applications in the name of
and obtaining certificates, certificates, information
and documents from any public or private institution,
which are necessary for the adoption by the Insurer's
assessment of liability under the policy.
The breach of the above by one party, entitles the
other to consider the contract retroactively null and
fully released from its obligations under from this,
without excluding the right to claim compensation for
any loss of damage which is causally linked to the
breach of the above task from the other party.

6.2. Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται η χρονική διάρκεια 6.2. In the policy indicated the duration of the
της ασφαλιστικής κάλυψης (διάρκεια ασφάλισης).
insurance coverage (insurance period).
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6.3. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται
αποκλειστικά και µόνο µε απόδειξη, που εκδίδεται από
την εταιρία.
6.4. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης
ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην εταιρία να
καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει
αποτελέσματα µετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τότε
που θα περιέλθει στον ασφαλισμένο ή λήπτη της
ασφάλισης και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί µέχρι
τότε.
6.5. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νοµίµως πριν από
την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η εταιρία
δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
6.6. Αν ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης ή
δικαιούχος του ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της
σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε
ήδη επέλθει, η εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και
δικαιούται, εφόσον δε γνώριζε την επέλευση του
κινδύνου, το ασφάλιστρο µέχρι του τέλους της διάρκειας
ασφάλισης.

6.3. The payment of the premium is demonstrated
solely with proof, issued by the company.

Άρθρο 7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ.
7.1. Η ασφαλιστική αποζημίωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς, ούτε και
το ασφαλιστικό ποσό. Το ανώτατο όριο ευθύνης του
Ασφαλιστή για ζημιά ή απώλεια σε οποιοδήποτε τμήμα
του σκάφους, για το οποίο γίνεται ξεχωριστή αποτίμηση
αξίας στο ασφαλιστήριο θα περιορίζεται στο ποσό της
ασφαλιζόμενης γι’ αυτό αξίας.
7.2. Η ζημιά ή απώλεια, πληρώνεται ακέραια από τον
Ασφαλιστή ( αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα»
απαλλαγή» ), εφόσον η αξία που εκτιμήθηκε για το
σύνολο των ασφαλισμένων αντικειμένων, είναι ίση ή
μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό. Αν όμως η αξία αυτή
είναι συνολικά μεγαλύτερη του ασφαλιστικού ποσού,
τότε ο Ασφαλιζόμενος, θεωρείται ως ασφαλιστής του
εαυτού του, για το ποσό το μεγαλύτερο από το
ασφαλιστικό και με την ιδιότητα αυτή, συμμετέχει
αναλογικά στη ζημιά. Κάθε ποσό που αναφέρεται στο
παρόν ασφαλιστήριο, αν υπάρχουν περισσότερα από
ένα, υπόκειται στις πρόνοιες του όρου αυτού, ξεχωριστά.
7.3. Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς ή απώλειας
ολόκληρου του σκάφους ή αυτοτελούς τμήματος αυτού,
για το οποίο γίνεται ξεχωριστή αποτίμηση αξίας στο
ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής θα δικαιούται αντί για την
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης να προβαίνει σε
αυτούσια αντικατάσταση του σκάφους ή του αυτοτελούς
τμήματος αυτού, που ζημιώθηκε ή απωλέσθηκε, με άλλο
του αυτού είδους και γένους και της ίδιας ή καλύτερης
κατάστασης, ηλικίας και εμπορικής αξίας. Η
αδικαιολόγητη άρνηση του Ασφαλιζόμενου να αποδεχτεί
την προσφερόμενη αντικατάσταση θα οδηγεί στον
καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης, στο ποσό με
το οποίο θα επιβαρυνόταν ο Ασφαλιστής για την

Article 7. INSURER MAXIMUM LIABILITY LIMIT
7.1. The insurance indemnity cannot exceed the
amount of the insurance loss, nor the sum insured.
The upper limit of the Insurer's liability for loss or
damage to any part of the vessel for which is separate
revaluation in the policy will be limited to the insured
amount for this value.
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6.4. The delay in payment of due premium installment
entitles the company to terminate the contract in
writing. The denunciation takes effect after one (1)
month since it will revert to the insured or the
policyholder and if the dose has not been paid until
then.
6.5. If the insurance contract is lawfully terminated
before the originally agreed duration, the company is
entitled to the earned premium.
6.6. If the insured or policyholder or beneficiary of the
indemnity, upon binding the coverage, knew that the
insurance case had already occurred, the company is
not required to provide coverage, since didn’t know
the occurrence of the risk, and is entitled to premium
until the end of insurance period.

8.2. The damage or loss, paid whole by the Insurer
(after deduction of any agreed» exemption» ) if the
value estimated for the whole of the insured objects
is equal to or less than the sum insured. However, if
that value is higher overall insurance amount, then
the Insured shall be considered as an insurer himself,
the amount the greater of insurance and as such,
participates proportionally in damage. Each amount
specified in this Policy, if there is more than one,
subject to the provisions of this condition separately.

7.3. If the covered damage or loss of the entire board
or a separate part thereof, for which is separate value
valuation in the policy, the Insurer shall be entitled
instead to pay compensation to make on their own
replacement board or a separate part thereof, which
has been or lost, with another of the same species
and genus of the same or better condition, age and
market value. Unjustified refusal of the Insured to
accept the offered replacement will lead to the fixing
of the compensation due, the amount which would be
charged to the Insurer as such replace the self-insured
object, which suffered damage or lost.

αυτούσια αντικατάσταση του αυτοτελώς ασφαλιζόμενου
αντικειμένου, που έπαθε τη ζημιά ή απωλέσθηκε.
7.4. Εκτός από τη ζημιά ή απώλεια του ίδιου του σκάφους,
των μηχανών, εξοπλισμού και εφοδίων του, των εξόδων
διάσωσης αυτών από καλυπτόμενο κίνδυνο και την τυχόν
εύλογη δαπάνη του Ασφαλιζόμενου για την αποτροπή ή
ελαχιστοποίηση ζημιάς των άνω από ασφαλιζόμενο
κίνδυνο, καμία άλλη περιουσιακή ή μη ζημιά ή απώλεια
του Ασφαλιζόμενου δεν καλύπτεται με το παρόν
ασφαλιστήριο. Η αποζημίωση της εμπορικής αξίας του
σκάφους εξαιτίας προηγούμενης επισκευασμένης ζημίας,
η τυχόν αποθετική ζημιά του εξαιτίας της ασφαλιστικής
περίπτωσης, ή της απώλειας χρήσης του σκάφους κλπ.
αποτελούν, ενδεικτικά μη καλυπτόμενες περιπτώσεις.
7.5. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ο
Ασφαλιζόμενος θα ενεργεί ως ΣΥΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ
και θα φροντίζει να παίρνει τα εύλογα κατά την εκάστοτε
περίσταση μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό
ζημιάς ή απώλειας του σκάφους και των λοιπών με αυτό
ασφαλιζομένων
αντικειμένων
από
τη
δράση
οποιουδήποτε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
7.5.1. Ενδεικτικά, δεν θα παραλείπει να συντηρεί και
όπου απαιτείται, δεν θα καθυστερεί να επισκευάζει το
σκάφος του, τις μηχανές και τα παραρτήματα του και να
το έχει κατάλληλα εφοδιασμένο, με όλα τα μέσα και
εφόδια που προβλέπονται από τους ισχύοντες
κανονισμούς γι’ αυτόν τον τύπο σκάφους, ή που κρίνονται
αναγκαία για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους
οποίους αυτά εκάστοτε εκτίθενται από τον Ασφαλιζόμενο
ή με τη συναίνεσή του. Ούτε θα παραλείπει να το έχει
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για τον συγκεκριμένο
τύπο σκάφους έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα πρέπει
να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της
ασφαλιστικής
περιόδου,
χωρίς
ληξιπρόθεσμες
παρατηρήσεις.
7.5.2. Στην περίπτωση ζημιάς ή απώλειας του σκάφους ή
των λοιπών μαζί μ’ αυτό ασφαλιζομένων αντικειμένων
από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ο οποίος δεν θα είχε δράσει
και δεν θα είχε επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, χωρίς
τη συνδρομή της παράλειψης του Ασφαλιζόμενου να
συμμορφωθεί προς τις πιο πάνω υπό 6.5 και 8.5
υποχρεώσεις του θα παρέχει στον Ασφαλιστή το
διαζευκτικό δικαίωμα είτε να απαλλαγεί πλήρως από την
προς αποζημίωση του Ασφαλιζόμενου υποχρέωση του
εφόσον η σοβαρότητα των παραλείψεων του
Ασφαλιζόμενου έχει οδηγήσει σε επίταση του κινδύνου,
είτε να μειώσει το τυχόν οφειλόμενο ποσό αποζημίωσης,
κατά το ποσό επαύξησης της οικονομικής επιβάρυνσης
του Ασφαλιστή, εφόσον οι παραλείψεις του
Ασφαλιζόμενου έχουν οδηγήσει σε επαύξηση της ζημιάς.
7.6. Το κόστος αποκατάστασης καλυπτόμενης ζημιάς θα
υπολογίζεται με βάση το εύλογο κόστος αποκατάστασης
τέτοιου τύπου φύσης και έκτασης ζημιάς κατά τις
ισχύουσες στην αγορά τιμές στον τόπο των επισκευών και
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7.4. Apart from the damage or loss of the vessel itself
and its machinery, equipment and supplies, rescue
costs thereof from risk covered and any reasonable
costs of the Insured to prevent or minimize damage,
no other asset or damage or loss of the Insured is
covered by this insurance. The compensation of the
market value of the vessel because of prior damage
repaired, any consequential damage as a result of the
insured event or the use of a vessel loss etc.
indicatively are not covered cases.

7.5. During the insurance period the Insured acting as
prudent uninsured and will attempt to take
reasonable measures in the circumstances for the
prevention or damage, limitation or loss of the vessel
and objects connected with it, from the action of any
of the insured risks.
7.5.1. Indicatively, shouldn’t fails to maintain and,
where required, will not be delayed to repair the
vessel, its machinery and its appendices, and has
properly equipped with all the tools and supplies
provided by the regulations in force for this type of
board, or deemed necessary to address the risks to
which each exposed by the Insured or with his
consent. Neither will fail to have it stocked with
provisions for this type of vessel documents and
certificates, which will be in force throughout the
duration of the insurance period, without overdue
comments.

7.5.2. In case of damage or loss of the vessel or all
other objects along with the insured objects of risk
insured, who would not act and would not result in
any damage, without the assistance of the failure of
the Insured to comply with the above under 6.5 and
8.5 his obligations will provide the Insurer the
disjunctive right to either be completely free from
compensate the Insured, if the severity of the
Insureds failures has led to intensification of the risk,
either to reduce any amount due allowance, by the
amount of increase of the financial burden of the
Insurer, if the Insured omissions have led to increase
the damage.

7.6. The covered damage remediation costs will be
calculated based on the reasonable cost of repairing
such a nature and extent of damage type at prevailing
market prices at the place of repair and will not

δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν δαπάνες του include any of the Insured costs in the form of fees
Ασφαλιζόμενου με τη μορφή αμοιβών και δαπανών και and costs and any gratuities to experts, technicians’
τυχόν φιλοδωρημάτων σε πραγματογνώμονες, τεχνικούς consultants or other persons.
συμβούλους του ή άλλων προσώπων.
Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ.
8.1. Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενης ζημιάς ο
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:
8.1.1. να ενημερώνει άμεσα και χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση τις αρμόδιες Λιμενικές ή Αστυνομικές
Αρχές, εφόσον συντρέχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωσή
του. Τέτοια υποχρέωση θεωρείται, ότι συντρέχει σε
περιπτώσεις ναυτικού ατυχήματος ή κλοπής του
σκάφους, των μηχανών του ή άλλων αντικειμένων του
ασφαλιζόμενου εξοπλισμού ή εφοδίων του,
8.1.2. να φροντίζει, με αίτησή του, για την καταχώρηση
του αναγγελλόμενου συμβάντος στο τηρούμενο από την
Αρχή ημερολόγιο συμβάντων
9.1.3.να χορηγεί στον Ασφαλιστή αντίγραφο της γραπτής
δήλωσης του προς την Αρχή και του ημερολόγιου
συμβάντος στην οποία η τελευταία καταχώρησε το
συμβάν,
8.1.4. να λαμβάνει ο ίδιος, ή οι απ’ αυτόν προεστημένοι
ή/και οι αντιπρόσωποί του έγκαιρα κάθε πρόσφορο
μέτρο, προς αποφυγή ή περιορισμό επικείμενης ζημιάς,
εξ αφορμής επέλευσης ασφαλιζόμενου με το παρόν
περιστατικού, που θα μπορούσε να συνεπάγεται ευθύνη
του Ασφαλιστή για την καταβολή αποζημίωσης,
8.1.5. με την επιφύλαξη του παραπάνω όρου 8.1.4, να
απέχει από οποιαδήποτε εργασία επισκευής, ή αλλαγής
της κατάστασης των ασφαλιζομένων πραγμάτων που
έχουν πάθει ζημιά από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή και σε
κάθε περίπτωση πριν από την επιθεώρηση των ζημιών
από τεχνικούς συμβούλους ή πραγματογνώμονες, που θα
διορίζει ο Ασφαλιστής,
8.1.6. να διατηρεί και να προσφέρει προς επιθεώρηση
όποτε και όπως του ζητηθεί από τον Ασφαλιστή όλα τα
ζημιωθέντα αντικείμενα, μέχρι την οριστική εκκαθάριση
της απαίτησής του, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει γραπτά
συναινέσει σε προηγούμενο γραπτό αίτημα του
Ασφαλιζόμενου ν’ απαλλαγεί οριστικά αυτός απ’ αυτά.
8.1.7. να παίρνει μέτρα για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων του Ασφαλιστή κατά οποιουδήποτε τρίτου,
υπαίτιου για ζημιά ή απώλεια των ασφαλιζομένων
πραγμάτων για την οποία ο Ασφαλιστής ενδέχεται να
κληθεί να καταβάλει αποζημίωση.
8.2. Η παράλειψη προσήκουσας συμμόρφωσης του
Ασφαλιζόμενου προς οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
υποχρεώσεις του παρέχει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή
να απαλλαγεί από την τυχόν προς αποζημίωση ευθύνη
του στο σύνολο της ή να προβεί σε μείωση της
οφειλόμενης αποζημίωσης κατά το μέτρο, που επιτάθηκε
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Article 8. INSUREDS OBLIGATIONS IN CASE OF
DAMAGE.
8.1. In case of occurrence of the covered damage the
Insured shall:
8.1.1. inform immediately and without delay the
relevant Port or police authorities, where lawful to
that obligation. Such obligation is considered to exist
in cases of marine casualty or theft of the vessel,
machinery or other items of equipment or the
insured's stores,
8.1.2. be sure to request that, for the inclusion of the
reported incident kept by the Authority Event
calendar
8.1.3. to provide the Insurer a copy of the written
statement to the Authority and the calendar event to
which the latter entered the event,
8.1.4. himself, or from him appointed to do so, and /
or its representatives promptly take all appropriate
measures to avoid or imminent damage limitation, in
connection with the insured occurrence to this
incident, which could entail liability of the Insurer for
compensation,
8.1.5. subject to clause 8.1.4 above, to be located
away from any repair work, or change the status of
insured things that have suffered from risk insured
damage, without the prior written consent of the
Insurer and in any case before the inspection of the
damage from technical advisers and experts, who will
appoint the insurer,
8.1.6. maintain and provide for inspection as and
when requested by the Insurer all injured objects,
until the final settlement of his claim, unless the
Insurer has written consent in a previous written
request of the insured to get rid definitively one of
them.
8.1.7. to take measures to safeguard the rights of the
Insurer against any third party, liable for damage or
loss of insured things for which the insurer may be
obliged to pay compensation.
8.2. The appropriate non-compliance of the Insured to
any of the above obligations entitles the Insurer to be
exempted from any liability compensation in whole or
make a reduction in the compensation due to the
extent to which exacerbated the damage or the

η ζημιά ή που η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του fulfillment of the obligations of the Insurer under the
Ασφαλιστή κάτω από τη σύμβαση έγινε επαχθέστερη.
contract became onerous.
Άρθρο 9. ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ.
9.1. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που
ασφαλίζονται με το παρόν είναι περισσότερα του ενός, οι
από κοινού Ασφαλιζόμενοι ( Συνασφαλιζόμενοι) :
9.1.1. Θα είναι αλληλέγγυοι και εις ολόκληρο υπόχρεοι
για την καταβολή των ασφαλίστρων.
9.1.2. Κάθε ένας από τους Συνασφαλιζόμενους θα
βλάπτεται και θα ωφελείται από τη συμπεριφορά και τις
ενέργειες του άλλου, σχετικά με θέματα που μπορούν να
οδηγήσουν σε εξαίρεση απαιτήσεων ή σε απαλλαγή του
Ασφαλιστή από την ευθύνη του, ή σε λύση ή αναδρομική
ακύρωση της σύμβασης ή τέλος σε περιορισμό της
οφειλόμενης από αυτόν αποζημίωσης.

Article 9. CO INSUREDS.
9.1. In the event that the persons insured with the
present policy, is more than one, the joint insureds
(co insureds):
9.1.1. It will be jointly and severally liable for the
payment of premiums.
9.1.2. Each of co insureds will be hurt and will be
benefit from the behavior and actions of the other, on
matters that may lead to exclusion of claims or to
discharge the Insurer from liability, or in solution or
retroactive cancellation of the contract or end in
limitation in the amount of this compensation.

Άρθρο 10. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ.
1.Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εκ μέρους
του Ασφαλιστή λήψη της έγγραφης αναγγελίας ζημιάς
από τον Ασφαλιζόμενο, ο Ασφαλιστής θα αποστείλει
τεχνικό ή άλλο σύμβουλο της επιλογής του με στόχο την
πιστοποίηση αυτής ( ζημιάς ή απώλειας ), τη διακρίβωση
των συνθηκών και αιτίων της, την επιθεώρηση των
ασφαλιζομένων αντικειμένων και την εξακρίβωση της
φύσης και έκτασης της ζημιάς που έχουν τυχόν υποστεί,
την εκτίμηση του κόστους επισκευής τους και την εν γένει
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που θα σταθμίσει ο
Ασφαλιστής για τη διάγνωση της ευθύνης του προς
αποζημίωση και της έκτασης αυτής.
2.Μαζί με την αναγγελία της ζημιάς ή αμέσως μετά απ’
αυτήν, άλλως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ο
Ασφαλιζόμενος θα χορηγήσει στον Ασφαλιστή ή στους
συμβούλους ή αντιπροσώπους του, αντίγραφα των
ναυτιλιακών και λοιπών εγγράφων και πιστοποιητικών
του σκάφους, αντίγραφο της άδειας χειριστή του
σκάφους του προσώπου που τυχόν είχε την
διακυβέρνηση του κατά το χρόνο της ζημιάς,
φωτογραφίες του σκάφους και της μηχανής του, και των
λοιπών ασφαλιζομένων αντικειμένων, κάθε στοιχείο και
δικαιολογητικό, που βρίσκεται στην κατοχή του σχετικά
με τις συνθήκες επέλευσης της αναγγελλόμενης
ασφαλιστικής περίπτωσης και του κινδύνου που έδρασε
και κάθε άλλο έγγραφο, στοιχείο και πληροφορία που
τυχόν θα του ζητηθεί.
3. Για τη θεμελίωση δικαιώματος προς αποζημίωση ο
Ασφαλιζόμενος φέρει το βάρος να αποδείξει την ύπαρξη
ισχυρής και έγκυρης ασφαλιστικής σύμβασης και την
επέλευση ζημιάς ή απώλειας στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα από τη δράση ενός ή περισσότερων από τους
ασφαλιζόμενους
κινδύνους
που
περιοριστικά
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.
4.Η αδυναμία του Ασφαλιζόμενου να επικαλεστεί και να
αποδείξει τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο που προκάλεσε τη

Article 10. METHOD OF INJURY SETTLEMENT.
1. Within a reasonable time after the adoption by the
Insurer's receipt of written announcement of loss by
the Insured, the Insurer will send a technician or other
advisor of his choice with the objective of this
certification (damage or loss), the verification of the
conditions and causes of, inspection of insured
objects and to verify the nature and extent of the
damage they may have suffered, the estimate of the
repair costs and the overall collection of data and
information, which will weigh the Insurer to diagnose
liability for compensation and of that area.
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2. Along with the announcement of the loss or
immediately after that, otherwise without undue
delay, the Insured shall provide the Insurer or its
advisors or representatives, copies of shipping and
other documents and certificates of the vessel, a copy
of the vessel's operator license the person that may
have the government at the time of the damage, the
vessel photos and the camera, and other insured
items, all information and supporting, held on to the
reported insured event occurrence conditions and risk
who was active and all other documents, data and
information that may be requested.

3. entitlement to indemnity the Insured bears the
burden of proving the existence of strong and valid
insurance contract and the occurrence of loss or
damage to insured objects from the action of one or
more of the insured risks exhaustively listed in the
policy.
4. The inability of the Insured to plead and prove the
risk insured has caused the loss of depriving the right
to seek compensation under the insurance contract.

ζημιά του αποστερεί το δικαίωμα να αξιώνει αποζημίωση
κάτω από τη σύμβαση ασφάλισης.
5.Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση
του φακέλου ζημιάς και εφ’ όσον ο Ασφαλιστής έχει
πειστεί από το περιεχόμενό του, ότι έχει υποχρέωση προς
καταβολή αποζημιώσεως, αυτή θα καταβάλλεται προς
τον Ασφαλιζόμενο, στα Κεντρικά Γραφεία του
αντιπροσώπου του Ασφαλιστή.
6.Σε περίπτωση κατά την οποία σχηματιστεί φάκελος
δικογραφίας από τις Αρμόδιες Αρχές, σχετικά με ζημιά ή
απώλεια των ασφαλιζομένων πραγμάτων, για την οποία
προβάλλεται απαίτηση αποζημίωσης από τον
Ασφαλιζόμενο, θέμα καταβολής αποζημίωσης δεν θα
γεννάται πριν ολοκληρωθούν οι διενεργούμενες έρευνες
και ο φάκελος της δικογραφίας κλείσει οριστικά και τεθεί
στο Αρχείο, με πράξη του Εισαγγελέα ή άλλου αρμόδιου
δημόσιου οργάνου.
7.Για την απόδειξη απώλειας λόγω κλοπής του σκάφους,
των μηχανών ή άλλων ασφαλιζομένων αντικειμένων του
εξοπλισμού ή των εφοδίων του, δεν θα αρκεί ο
ισχυρισμός και μόνο του Ασφαλιζόμενου, αλλά θα
απαιτείται και η εκ μέρους αυτού υποβολή περαιτέρω
στοιχείων μαρτυριών και δικαιολογητικών, από τα οποία
να μπορεί να προκύψει η βασιμότητα του ισχυρισμού.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά του Ασφαλιζόμενου για πρόκληση ναυτικού ή άλλου
ατυχήματος, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο, θέμα
αποζημιώσεως δεν γεννάται πριν αυτός απαλλαγεί
αμετάκλητα από κάθε σχετική κατηγορία.
9. Το δικαίωμα του ασφαλισμένου να αξιώνει
αποζημίωση για καλυπτόμενη κλοπή ολόκληρου του
σκάφους ή επί μέρους ασφαλιζομένων αντικειμένων
αυτού, δεν γεννιέται πριν από την παρέλευση τεσσάρων
(4) μηνών από την αναγγελία της ζημιάς, ή την
ολοκλήρωση των τυχόν διενεργούμενων ερευνών από
ανακριτικές ή δικαστικές αρχές, οποιοδήποτε από τα δύο
συμβεί αργότερα, εφόσον ασφαλώς οι μέχρι τότε
αναζητήσεις για την εξεύρεση των απολεσθέντων
πραγμάτων θα έχουν αποβεί άκαρπες.
10. Με συνέπεια την καθυστέρηση λήψεως απόφασης
από τον Ασφαλιστή, περί του εάν η ζημιά είναι
καλυπτόμενη ή όχι, ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να
προσκομίσει στον Ασφαλιστή κάθε στοιχείο και έγγραφο
που βρίσκεται στην κατοχή των Αρχών ή έχει συνταχθεί
απ’ αυτές σχετικά με τα ασφαλιζόμενα πράγματα, ή στα
πλαίσια ερευνών τους σε σχέση με συμβάν, από το οποίο
έχει προκύψει ζημιά ή απώλεια από ασφαλιζόμενο
κίνδυνο, ή σε σχέση με τα πρόσωπα που ενέχονται, ή
πιθανολογείται ότι ενέχονται με
τη ζημία,
συμπεριλαμβανόμενων του φακέλου της δικογραφίας
που έχει σχηματιστεί, εκθέσεων από δημόσια όργανα
κλπ, κλπ.
11. Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής τόκων επί οποιουδήποτε οφειλόμενου προς
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5. Within a reasonable time after the completion of
damage file and as long as the Insurer has convinced
by its content, it is obliged to pay compensation shall
be paid to the insured, the Head Office of the Insurer
representative.
6. In the event that formed Folder file by the
Competent Authorities on damage or loss of insured
things, the projected demand compensation from the
Insured, on compensation will not be incurred until
completion of the ongoing investigations and the
folder in the file permanently closed and terminated
by an act of Attorney or other appropriate
government body.
7. For the proof of loss due to theft of the vessel,
machinery or other insured items of equipment or the
supplies will not be sufficient only the claim and the
Insured, but will require and by this submission of
further evidence data and documents from which can
result in the validity of the claim.
8. In the event that criminal proceedings against the
Insured for Navy Challenge or other accident, or
negligence or intentionally, issue of compensation
does not arise before it irrevocably released from any
relevant category.
9. The right of the insured to claim compensation for
theft covered the entire board or individual insured
objects thereof, is born before the expiration of four
(4) months from the announcement of the loss, or the
completion of any investigations carried out by
investigative or judicial authorities, whichever occurs
later, since the course until then searches for finding
lost things would have been fruitless.

10. Consistent with the decision-making delay by the
Insurer, on whether the damage is covered or not, the
Insured shall submit to the Insurer every element and
document in the possession of authorities or has
drawn from them about the things insured or their
research frameworks in relation to incident, from
which has arisen damage or loss of insured risk, or in
connection with the persons involved or suspected of
involvement with the damage, including the file folder
that has formed, reports by public bodies etc.

11. The Insurer is not required to pay interest on any
outstanding compensation to the insured amount for

τον Ασφαλιζόμενο ποσού αποζημίωσης, για καλυπτόμενη
αιτία, πριν από την κοινοποίηση σε αυτόν (Ασφαλιστή)
τελεσίδικης εναντίον του δικαστικής απόφασης.
12. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα
μεταχειρισμένο ανταλλακτικό ή μηχάνημα ή υλικό με ένα
καινούργιο, σε καλυπτόμενη από το παρόν συμβόλαιο
απώλεια ή ζημία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
υπολογίσει
ένα
ποσοστό
παλαιότητας
στα
μεταχειρισμένα ανταλλακτικά ή υλικά ή μηχανήματα και
να αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από την οφειλόμενη
προς τον Ασφαλιζόμενο της αποζημίωση, σύμφωνα με
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Το ποσοστό
αυτό δεν θα υπερβαίνει το 1/3 για αντικατάσταση
παλαιού μέρους με νέο.

a covered reason, prior to notification to him (Insurer)
final against the judgment.

Άρθρο 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ.
11.1. Σε περίπτωση που, εξ αφορμής ασφαλιζόμενης με
το παρόν αιτίας, ο Ασφαλιστής προβαίνει σε πληρωμή
προς τον Ασφαλιζόμενο, ή σε άλλο πρόσωπο για
λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου, αποζημίωσης και στη
συνέχεια ο Ασφαλιζόμενος ή το άλλο πρόσωπο
εισπράττει εκ νέου, από άλλο φορέα, για την ίδια αιτία
μέρος ή το σύνολο του καταβληθέντος από τον
Ασφαλιστή ποσού αποζημίωσης, το ποσό της
αποζημίωσης που θα εισπραχθεί από τον άλλο φορέα θα
αποδίδεται στον Ασφαλιστή κατά το μέτρο της
αποζημίωσης που θα έχει καταβάλει αυτός.
11.2. Εάν ο Ασφαλιζόμενος λαμβάνει αποζημίωση από
άλλο φορέα, για αιτία που καλύπτεται από την παρούσα
ασφάλιση, η ευθύνη του Ασφαλιστή προς αποζημίωση
του Ασφαλιζόμενου θα περιορίζεται στο ποσό εκείνο, για
το οποίο ο Ασφαλιζόμενος δεν θα λάβει αποζημίωση από
τον άλλο φορέα.

Article 11. MANAGEMENT COMPENSATION FROM
OTHER INSTITUTIONS.
11.1. If, in connection with the insured with this
consideration, the Insurer makes a payment to the
insured, or another person on behalf of the Insured,
compensation and then the Insured or other person
receives again in another body, for same cause part or
all of the paid by the Insurer compensation amount,
the amount of compensation that will be received
from another institution will be given to the Insurer to
the extent of the compensation to be paid by him.
11.2. If the Insured receives compensation from
another organization for a reason covered by this
insurance, the liability of the Insurer to the Insured
compensation will be limited to that amount for
which the Insured will not receive compensation from
any other body.

Άρθρο 12. ΔΙΑΚΟΠΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ / ΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Με την επιφύλαξη του νόμου και των λοιπών όρων του
ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση μπορεί να λυθεί, άλλως να
παύσει να ισχύει πριν από το συμβατικό χρόνο λήξης της
με έναν από τους πιο κάτω τρόπους και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να ακυρωθεί αναδρομικά από την έναρξη
της, σαν να μην είχε ποτέ καταρτιστεί.
12.1. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση
γραπτής ειδοποίησης του Ασφαλιστή προς τον
Ασφαλιζόμενο.
12.2. Μετά από κοινή συμφωνία των μερών, με την οποία
θα προσδιορίζεται και ο ακριβής χρόνος λήξης.
12.3. ΑΥΤΟΜΑΤΑ, σε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:
12.3.1. Όταν ο Ασφαλιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, σε
περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, χρεοκοπίας, καταδίκης
του για ποινικά αδικήματα, ή θέσης του υπό δικαστική
συμπαράσταση.

Article 12. CANCELLATION / TERMINATION OF
INSURANCE.
Subject to the law and the other terms of the policy,
the insurance can be solved, otherwise expire before
the contractual end time of one of the following ways
and in exceptional cases retroactively canceled the
entry of as he had never drawn.

58

12. If you need to replace a used spare part or
machinery or material with a new one, covered by
this contract, loss or damage, the Company has the
right to calculate a rate of aging in used parts or
materials or machinery and to deduct equivalent
amount from the due to the Insured of compensation,
in accordance with good faith and commercial usage.
This rate would not exceed 1/3 to replace the old part
with a new one.

12.1. Within thirty (30) days of notification written
notice of the Insurer to the Insured.
12.2. After mutual agreement of the parties, which
will determine the exact end time.
12.3. AUTOMATIC, in one of the following cases:
12.3.1. When the Insured is a natural person, in the
event of death, bankruptcy, bankruptcy, conviction
for criminal offenses, or position of the guardianship.

12.3.2. Όταν ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, σε
περίπτωση, πτώχευσης, λύσης και θέσης υπό εκκαθάριση
ή θέσης υπό αναγκαστική διαχείριση του νομικού
προσώπου.
12.3.3. Σε κάθε περίπτωση πραγματικής ή τεκμαρτής
ολικής απώλειας του ασφαλιζόμενου σκάφους.

12.3.2. When the Insured is a legal person, in case of
bankruptcy, settlement and position wound up or
placed under forced administration of the entity.

12.3.4. Σε περίπτωση δήμευσης, αναγκαστικής
κατάσχεσης
ή
αναγκαστικής
αφαίρεσης
του
ασφαλιζόμενου σκάφους από τη νομή και/ή την κατοχή
του Ασφαλιζόμενου.
12.3.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το
νόμο ή την ασφαλιστική σύμβαση.
12.4. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ όταν και όπου προβλέπεται
από το νόμο με κοινοποίηση σχετικής προς τούτο
προφορικής ή γραπτής δήλωσης από το μέρος που ασκεί
το σχετικό νόμιμο δικαίωμα του προς το άλλο, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμη και μετά την
επέλευση ζημιάς μέχρι και κατ’ ένσταση στο ακροατήριο
πολιτικού, ή ποινικού δικαστηρίου με τις προτάσεις ή με
προφορική δήλωση.

12.3.4. In the event of confiscation, seizure or forced
removal of the insured vessel from the distribution
and / or possession of the Insured.

Άρθρο 13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ.
13.1. Όσο η παρούσα ασφάλιση παραμένει σε ισχύ,
ανεξάρτητα από το αν το σκάφος βρίσκεται σε
παροπλισμό ή σε λειτουργία, δεν γεννιέται δικαίωμα του
Ασφαλιζόμενου για την προς αυτόν επιστροφή
οποιουδήποτε μέρους των ασφαλίστρων, που έχει
προκαταβάλει, ή απαλλαγή του από την υποχρέωσή του
για την καταβολή ολόκληρου του ποσού των
συμφωνημένων ασφαλίστρων.
13.2. Στην περίπτωση λύσης της σύμβασης για κάποιον
από τους λόγους που αναφέρονται στον όρο ( 20 ) της
Ρήτρας Θαλαμηγών Σκαφών του Ινστιτούτου των
Ασφαλιστών του Λονδίνου- 1/11/85 ( η οποία
προσαρτάται αυτούσια στο ασφαλιστήριο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτού ) το ποσό του
προκαταβεβλημένου
και
μη
δεδουλευμένου
ασφαλίστρου, θα επιστρέφεται στον Ασφαλιζόμενο.
13.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον
Ασφαλιζόμενο, η ισχύς της θα διακόπτεται με την
κοινοποίηση της καταγγελίας στον Ασφαλιστή, και το
ποσό του προκαταβεβλημένου και μη δεδουλευμένου
ασφαλίστρου μειωμένο κατά 25%, θα επιστρέφεται στον
Ασφαλιζόμενο.

Article 13. REFUNDS premium to the insured.

Άρθρο 14. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
14.1. Κατά τη λήξη της περιόδου ασφάλισης, η ισχύς του
παρόντος ασφαλιστηρίου θα ανανεώνεται αυτόματα για
μια ακόμη ίδια περίοδο ασφάλισης, με τους ίδιους όρους
ασφάλισης, εκτός εάν κάποιο από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη έχει προηγουμένως κοινοποιήσει γραπτή δήλωση

Article 14. AUTOMATIC RENEWAL.
14.1. At the end of the insurance period, the validity
of this policy will be automatically renewed for
another same period of insurance under the same
conditions of insurance, unless either of the two
parties having notified a written declaration to the
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12.3.3. In any case of actual or imputed total loss of
the insured vessel.

12.3.5. In any other case provided by law or the
insurance contract.
12.4. RETROSPECTIVE CANCEL when and where
required by law to notify relevant for this oral or
written statement of the Party which holds the
relevant legal right of another, at any time, even after
the occurrence of damage up as a defense in court
civil or criminal court with suggestions or oral
statement.

13.1. As this insurance remains in force, regardless of
whether the vessel is in decommissioning or in
operation, is born right of the Insured to a refund of
any part of the premiums, which were advanced, or
exemption from the obligation to pay the full amount
of the agreed premium.

13.2. In the event of termination of the contract for
any of the reasons mentioned in condition (20) of
Clause Yacht Boat of the Institute of Insurers of
London-1.11.85 (which is attached as such in the
policy and is an integral part of) the amount of
prepaid and unearned premium will be refunded to
the Insured.
13.3. In case of termination of contract by the
insured, the power will be interrupted by the notice of
termination to the Insurer, and the amount of prepaid
and unearned premium reduced by 25%, will be
refunded to the Insured.

του στο άλλο, ενημερώνοντάς το έγγραφα για την
αντίθεσή του ένα (1) μήνα πριν την ανανέωση.
14.2. Κατά την αυτόματη ανανέωση θα χρεώνονται τα
τότε ισχύοντα ασφάλιστρα από τους τιμοκαταλόγους του
Ασφαλιστή.
14.3. Η ανανεωμένη σύμβαση θα αποτελεί νέα σύμβαση
και όχι συνέχιση της παλαιάς και θα βασίζεται, όπως και
η προηγούμενη, ή οι προηγούμενες, στις δηλώσεις και
πληροφορίες από τον Ασφαλιζόμενο, που περιέχονται
στην πρόταση ασφάλισης, που υπέβαλε αυτός στον
Ασφαλιστή για την κατάρτιση της αρχικής σύμβασης.
14.4. Ενόψει του αμέσως πιο πάνω όρου ( 14.3 ) είναι
αυτονόητο, άλλωστε συμφωνείται, ότι σε σχέση με τη
σύναψη της νέας σύμβασης, σύμφωνα με τον
προβλεπόμενο στους παρόντες όρους μηχανισμό
αυτόματης ανανέωσης της σύμβασης, αναβιώνουν
πλήρως οι νόμιμες υποχρεώσεις του Ασφαλιζόμενου για
ακριβείς προ συμβατικές ανακοινώσεις προς τον
Ασφαλιστή και τήρηση του συνεχούς καθήκοντος της
υπέρτατης καλής πίστης. Τα πιο πάνω έχουν την έννοια,
ότι, εάν, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου της
σύμβασης που έληξε, σημειώθηκαν αλλαγές στα στοιχεία
και τις πληροφορίες που περιέχονται στην αρχική
πρόταση ασφάλισης, ή προέκυψαν νέα περιστατικά, που
αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του κινδύνου, τα οποία, θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση συνετού
Ασφαλιστή, ως προς την εκ μέρους του συνέχιση
ασφάλισης του ίδιου κινδύνου, τον καθορισμό των όρων
ασφάλισης, ή τον καθορισμό του ασφαλίστρου, ο
Ασφαλιζόμενος, θα έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει
αυτά έγκαιρα στον Ασφαλιστή και συγκεκριμένα πριν από
την ανανέωση της ασφάλισης. Ενδεικτικά συμφωνείται,
ότι γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή
αρνητικά την εμπορική αξία του σκάφους και των λοιπών
μ’ αυτό ασφαλιζομένων αντικειμένων και κατά συνέπεια
την Ασφαλιζόμενη Αξία αυτών αποτελούν ουσιώδη
γεγονότα, που θα πρέπει να ανακοινωθούν στον
Ασφαλιστή.

other, informing the documents for opposition to one
(1) month before the renewal.
14.2. When auto-renewal will be charged the thencurrent price lists premiums Insurer.

Άρθρο 15. Ενυπόθηκος Δανειστής
Εάν υπάρχει ενυπόθηκος δανειστής ο οποίος
κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μέρος
οποιασδήποτε απαίτησης που καταβάλλεται στα πλαίσια
του συμβολαίου, θα πρέπει να καταβληθεί στον
ενυπόθηκο δανειστή και το υπόλοιπο μέρος σε εσάς,
όπως προβλέπεται. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένα
δικαιούχο στο συμβόλαιο, η σειρά πληρωμής θα είναι η
ίδια με την σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων.

Article 15. Loss payable clause
Where there is a Loss Payee noted on the Certificate
who has an interest in the Vessel as Mortgagee
and/or otherwise, any sums recoverable under
PROPERTY DAMAGE shall be paid to them up to the
extent of their interest in the Vessel, and such Loss
Payee shall be entitled to give a good discharge in
respect of any claim up to the extent of the interest
specified in the Certificate or an Endorsement issued
by us.

Άρθρο 16. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Article 16. ASSIGNMENT OF RIGHTS.
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14.3. The renewed contract will be a new contract
and not a continuation of the old and will be based,
like the previous one, or earlier, the statements and
information by the Insured, contained in the
insurance proposal, submitted it to the Insurer for the
conclusion of the original contract.
14.4. View immediately above condition (14.3) is
obvious, moreover agreed, that in connection with
the conclusion of the new contract, according to the
forecast in these terms means automatic renewal of
the contract, fully revive the legal obligations of the
Insured for accurate pre-contractual statements to
the Insurer and maintain continuous duty of utmost
good faith. The above have the meaning that if, during
the insurance period, the contract ended, changes
occurred in the data and information contained in the
original insurance proposal, or arose new facts that
change the characteristics of the risk, which could
influence the judgment of a prudent insurer in terms
of the part of the continuation of the same risk
insurance, determining conditions of insurance, or in
determining the premium, the Insured will be obliged
to announce them in time to the insurer specifically
ago renewal of insurance. Indicative agreed that
events that can positively or adversely affect the
market value of the vessel and the other with that of
insured objects and consequently the Insured Value of
these are facts that should be communicated to the
Insurer.

Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Ασφαλιζόμενου από
την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, προς οποιονδήποτε
τρίτο, δεν θα είναι ισχυρή και δεν θα παράγει κανένα
αποτέλεσμα για τον Ασφαλιστή, εκτός εάν έχει γίνει μετά
από γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή. Σε κάθε άλλη
περίπτωση η εκχώρηση των συμβατικών δικαιωμάτων
του Ασφαλιζόμενου σε τρίτο θα οδηγεί σε έκπτωση του
Ασφαλιζόμενου από κάθε δικαίωμα που τυχόν έχει από
την παρούσα Ασφάλιση.

The transfer of the Insured's rights under this
insurance contract to any third party, there will be
strong and will have no effect on the Insurer unless it
is done with the written consent of the Insurer. In all
other cases the assignment of contractual rights of
the Insured to a third party would lead to a lowering
of the Insured of any right it may have under this
insurance.

Άρθρο 17. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Από τις πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλιστή, ή από την
εκ μέρους του ανοχή της επιδεικνυόμενης από τον
Ασφαλιζόμενο συμπεριφοράς σχετικά με θέματα που
αφορούν την παρούσα ασφάλιση, δεν μπορεί να
συναχθεί τεκμήριο σιωπηρής παραίτησης του (
Ασφαλιστή ) από οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του
κάτω από την παρούσα σύμβαση και το νόμο που τη
διέπει, ούτε τεκμήριο αποδυνάμωσης αυτών των
δικαιωμάτων του, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει
παραιτηθεί γραπτά απ’ αυτά με σχετική δήλωσή του
κοινοποιούμενη προς τον Ασφαλιζόμενο.

Article 17. NO WAIVER OF RIGHTS.
The acts or omissions of the Insurer, or by the part of
the tolerance of the displayed by the Insured behavior
about issues concerning this insurance, cannot rise to
a presumption of tacit resignation (Insurer) than any
of its rights under this contract and the law governing
it, nor presumption weakening those rights, unless
the Insurer has waived in writing from them with
relevant statement notified to the Insured.

Άρθρο 18. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.
Article 18. JURISDICTION.
Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε Courts to resolve any dispute that may arise under
διαφοράς που τυχόν θα προκύψει κάτω από την παρούσα this insurance will be the courts of Athens.
ασφάλιση θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 19. Όρος Άδειας Ναυλώσεως Σκάφους CL Y104
Συμφωνείται με το παρόν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
επεκτείνεται ως προς την κάλυψη του σκάφους κατά τη
διάρκεια της ναύλωσης του και ο κάθε ναυλωτής θα είναι
καλυμμένος από τους ίδιους κινδύνους που είναι και ο
Ασφαλιζόμενος, με βάση την αφαιρετέα απαλλαγή που
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε
είδος ζημίας / απαίτησης (εκτός της ολικής απώλειας)
κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Πιστοποιείται ότι οι Ασφαλιστές δε φέρουν καμία ευθύνη
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία άμεση ή έμμεση του
ναυλωτή να συμμορφωθεί με τους όρους της ναύλωσης ή
με τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία
προκλήθηκε από τη χρήση του σκάφους άλλη εκτός από
Ιδιωτικής Αναψυχής εκτός και αν αλλιώς έχει συμφωνηθεί
με τον Ασφαλιστή (misappropriation clause – breach of
warranty endorsement)

Άρθρο 19. Chartered Yacht Clause CL Y104
Notwithstanding anything herein contained to the
contrary, it is understood and agreed that this Policy
extends to cover the insured vessel whilst on charter
and the said charterer shall be covered for same risks
as the Assured subject to deduction of the excess
specified in the Policy from each and every claim
(other than Total Loss) arising during the said period.
Provided that Underwriters shall be under no liability
in respect of any loss or damage directly or indirectly
arising from said Charterer’s failure to comply with
the terms of the charter or any warranty or condition
contained or implied therein or in this Policy, or for
any loss or damage arising whilst the vessel is being
used for other than Private Pleasure purposes unless
otherwise agreed from the insurance company
(misappropriation clause – breach of warranty
endorsement).

Άρθρο 20. Όρος Ενοικιαζόμενων Σκαφών Αναψυχής
Εγγύηση ότι για να αποφευχθούν ενέργειες παράνομης
εισόδου μεταναστών από πλευράς ναυλωτών, ο
Ασφαλιζόμενος ή ο Διαχειριστής ή οι Πράκτορες του, θα
καταγράφουν και θα κρατούν αντίγραφο σε αρχείο τον
αριθμό έγκυρου Διαβατηρίου και/ή τον αριθμό
ταυτότητας ή τον αριθμό άδειας Οδήγησης του ναυλωτή.

Άρθρο 20. Charter Yacht Clause
Warranted that, in order to avoid illegal immigration
acts form the charterers, the Assured or his Manager
or his Agents shall record the valid Passport number
and/or the Identity Card number or the Driving
License number or the charterer. Warranted that, in
order to avoid illegal immigration acts form the
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Εγγύηση ότι για να αποφευχθούν ενέργειες παράνομης
εισόδου μεταναστών από πλευράς ναυλωτών, η
πληρωμή των ναύλων θα γίνεται προκαταβολικά μέσω
πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταβίβασης, επιταγής ή
μετρητοίς.
Εάν η πληρωμή γίνει τοις μετρητοίς θα κρατείται
φωτοτυπία έγκυρου διαβατηρίου και/η ταυτότητας ή
άδειας οδήγησης, από τον Ασφαλιζόμενο ή τον
Διαχειριστή ή τους Πράκτορες του.

charterers, the payment of the Charter Fee shall be
made in advance by Credit Card, Bank Transfer,
Cheques (Travelers, Euro, Bank or Personal).
In the event payment by cash is applicable direct to
the Owner, a copy, of the valid Passport and/or
Identity Card or Driving License should be retained by
the Assured or his Manager or his Agents.

Άρθρο 21. Όρος Εγγύησης Παροπλισμού Σκαφών
Αναψυχής
Δεν καλύπτονται φυσικές ζημίες ή απώλειες που
προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς,
σταδιακής επιδείνωσης, θαλάσσιας ζωής, ηλεκτρόλυσης,
ώσμωσης, διάβρωσης, σκουριάς, υγρασίας,
φυσιολογικής φθοράς από καιρικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια παροπλισμού.

Άρθρο 21. Laid up Clause
No natural damage or loss shall be covered arising
from or resulting from normal deterioration, gradual
deterioration, marine life, electrolysis, osmosis,
corrosion, rust, humidity, wear and tear from normal
weather conditions whilst vessel laid up.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Ελληνική.
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ΤΜΗΜΑ 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
SECTION 6. GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS FOR LEGAL PROTECTION

ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
YACHTS LEGAL PROTECTION TERMS
EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR YACHT
MEDITERRANIA BASIC
INSURANCE
Note: This is not an official English translation of the
terms and conditions of Yacht Insurance. It is provided
purely for the purpose of facilitating the understanding
of terms and conditions. The prevailing language is Greek
and in case of dispute or presence in front of the Courts
of Law it will be the terms and conditions in Greek that
shall be used.
Αντικείμενο της Ασφάλισης & Καλύψεις :
INSURANCE OBJECT AND COVERS
Α) Η κάλυψη παρέχεται μόνο για σκάφη αναψυχής, τα
οποία χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους
(ασφαλισμένος), ή από skippers, που έχουν δηλωθεί
στον ασφαλιστή, κατόχους σε κάθε περίπτωση των
προβλεπόμενων αδειών χειριστή, σύμφωνα με τον τύπο
και την χρήση του σκάφους, ιδιωτική ή επαγγελματική,
βάσει της αντίστοιχης πρότασης ασφάλισης, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
ασφαλιστικής σύμβασης.
Β) Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για τη διεκδίκηση
από υπαίτιους τρίτους και τυχόν συνυπόχρεούς τους : α)
από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο
σκάφος. β) από την πρόκληση σωματικών βλαβών στον
ασφαλισμένο και τα συνασφαλισμένα πρόσωπα.
Γ) Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου, ή του
χειριστή του σκάφους, ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων, όταν κατηγορούνται για εξ΄ αμελείας
θάνατο ή τραυματισμό προσώπου, καθώς επίσης όταν
παραπέμπονται για εξ΄ αμελείας παράβαση διατάξεων,
που αφορούν την ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την
καθέλκυση, την παραβολή, τη ρύπανση, τη ρυμούλκηση
και την αγκυροβόληση του σκάφους.
Δ) Στις καλύψεις περιλαμβάνονται επίσης :
α) Προσφυγή στις αρμόδιες λιμενικές και διοικητικές
αρχές για επανάκτηση της άδειας χειριστού του
σκάφους, ή τον περιορισμό επιβληθέντων προστίμων.
β) Η διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου από
συμβάσεις, που συνδέονται άμεσα με το ασφαλισμένο
σκάφος, όπως από ελαττωματική επισκευή στο
ναυπηγείο, μη εξόφληση υπολοίπου τιμήματος σε
περίπτωση πώλησης του σκάφους, μη καταβολή
συμφωνηθέντος ναύλου κλπ.

A) Coverage is provided only for yachts that are used by
their owners (insured) or by skippers that have been
declared to the insurer, who are holders under any
circumstances of the required pilot licenses in
accordance with the type and use of the vessel, private
or professional, on the basis of the corresponding
insurance proposal, which is an integral part of this
insurance policy.
B) Insurance protection is provided for the claim from
liable third parties and any potential co-owners of theirs
from: a) Causing material damage to the insured vessel.
b) Causing bodily injuries to the insured person and
the co-insured persons.
C) For the defense of the insured person or the operator
of the vessel before the criminal courts, when they are
accused of negligent death or injury to a person, as well
as when they are charged with negligent breach of
provisions relating to the navigation, mooring,
launching, berthing, pollution, towing and docking of the
vessel.
D) Coverage also includes:
(a) The appeal to the competent port and
administrative authorities for the recovery
of the pilot's license or the limitation of the
fines imposed.
(b) The demand of the insured's claims from
contracts that are directly related to the
insured vessel, such as faulty repair at the
shipyard, non-payment of the balance in
case of sale of the vessel, non-payment of
the agreed fare, etc.

1. Τοπικά Όρια Κάλυψης : Η κάλυψη ισχύει για τις 1. Local Coverage Limits: The coverage applies to the
ασφαλιστικές περιπτώσεις, που θα προκληθούν στα insurance cases that will occur in the territorial waters of
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χωρικά ύδατα της Ελλάδος και εφόσον αρμοδιότητα
έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.
I. Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα : Η κάλυψη αφορά τον
ασφαλισμένο και τους skippers, κατόχους αντίστοιχων
διπλωμάτων, σύμφωνα με τον τύπο του σκάφους και
επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογένειας του
ασφαλισμένου και στα μέλη του πληρώματος.
Επεκτείνεται και σε κάθε άλλο επιβαίνον πρόσωπο,
εφόσον όμως αυτό μεταφέρεται δωρεάν, χωρίς ναύλο ή
αντίτιμο.

Greece and provided that the Greek courts have
jurisdiction.
I. Insured Persons: The coverage concerns the insured
and the skippers, who are holders of the corresponding
diplomas, according to the type of the vessel and it is
extended to the traveling members of the insured
person's family and to the crew members. It is also
extended to any other person on board, provided that it
is carried free of charge, free of fare or fee.

II. Δικαιώματα του ασφαλιστή :
Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 13
των Γενικών Όρων, τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν,
ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα του ασφαλισμένου να
προσφύγει σε διαδικασία διαιτησίας, σε περίπτωση
κατά την οποία ο ασφαλιστής κρίνει ότι η αξίωση του
ασφαλισμένου δεν είναι βάσιμη και ότι, ως εκ τούτου,
δεν είναι δυνατή η επιδίωξή της, αιτιολογώντας
εγγράφως την άποψη αυτή, μπορεί να συμφωνηθεί ότι
ο ασφαλιστής δεν θα προβεί σε ανάθεση σε δικηγόρο
και σε κάλυψη της αμοιβής αυτού και των εν γένει
εξόδων, αλλά θα αναθέσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος σε
δικηγόρο την υπόθεση, με δικά του έξοδα, ο οποίος θα
δικαιούται της κάλυψης, αφότου όμως του επιδικασθεί
αποζημίωση τελεσίδικα και ανάλογα με το ποσό που θα
του επιδικασθεί, σε σχέση με το αιτούμενο ποσό.
III. Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται (εξαιρέσεις) :
Σε περίπτωση που ο χειριστής του σκάφους
τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών, ανεξάρτητα από το εάν η παράβαση αυτή τελεί
σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του συμβάντος.
Σε περίπτωση που ο χειριστής του σκάφους δεν
διαθέτει την προβλεπόμενη από τον Νόμο άδεια
χειριστού, για την κατηγορία και την χρήση του
συγκεκριμένου σκάφους, καθώς και σε περίπτωση πλου
χωρίς την άδεια του κυρίου, ή του νόμιμου κατόχου του
σκάφους.
Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση του
σκάφους διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στα έγγραφα του
σκάφους, επίσης ανεξάρτητα από το εάν παράβαση
αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του
συμβάντος.
- Σε περιπτώσεις πειρατείας, κακόβουλων πράξεων, ή
πράξεων που τελέσθηκαν με δόλο, και τρομοκρατίας.
- Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνες και επιδείξεις,
ακόμη και επίσημους.
- Για πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν εκ δόλου
από τον λήπτη της ασφάλισης, ή τον ασφαλισμένο, ή τον
skipper, ή των νομίμων εκπροσώπων τους, ή των
προστηθέντων από αυτούς προσώπων.
- Για υπηρεσίες και δαπάνες ναυαγιαίρεσης.

II. Rights of the insurer:
Subject to the provisions of Article 13 of the General
Terms and Conditions, which continue to apply,
especially with respect to the insured person's right to
resort to arbitration, in the case that the insurer
considers that the insured person's claim is unfounded
and that, hence, it is not possible to pursue it, by
reasoning in writing this point of view, it may be agreed
that the insurer will not assign a lawyer and cover his or
her fees and costs in general, but the insured person will
assign the case to a lawyer himself or herself, at his own
expense, who will be entitled for cover, only after he is
finally compensated for it and according to the amount
awarded to him, in relation to the amount claimed.

III. Insurance protection is excluded (exceptions):
- In the event that the operator of the vessel is
under the influence of alcohol or toxic
substances, irrespective of whether the offense
is in a causal relationship with the cause of the
incident.
- In the event of the pilot of the vessel does not
have the pilot license required by Law,
according to the category and the use of the
vessel, as well as in the case of a voyage of the
vessel without the permission of the master or
the legal owner of the vessel.
- If the use of the vessel is different from the one
specified in the insurance policy and in the
vessel's documents, also regardless of whether
this offense is in causal relationship with the
incident's cause.
- In cases of piracy, malicious acts, or acts of
deceit, and terrorism.
- In case of participation in competitions and
demonstrations, even official ones.
- In case of acts or omissions caused by deceit by
the recipient of the insurance, or the insured, or
the skipper, or their legal representatives, or any
additionally insured persons.
- For salvage services and costs.
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- Για διαδικασίες ενώπιον Αλλοδαπών, Ευρωπαϊκών ή
Διεθνών Δικαστηρίων και Αρχών και για ασφαλιστικές
περιπτώσεις που έχουν δωσιδικία εκτός της Ελλάδος.

-

- Για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που αναγγέλλονται
στον ασφαλιστή μετά την πάροδο έξι μηνών από τη λήξη
της ασφαλιστικής κάλυψης.
- Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει
άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες,
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, φυσικές
καταστροφές,
σεισμούς
και
μεταφορά
λαθρομεταναστών.

-

-

For legal proceedings before Foreign, European
or International Courts and Authorities and for
insurance cases having jurisdiction outside of
Greece.
For insurance cases, which are announced to the
insurer after six months have elapsed since the
expiry of the insurance cover.
If the protection of legitimate interests is directly
or indirectly related to war, hostilities, uprisings,
internal riots, strikes, natural disasters,
earthquakes and the transfer of illegal
immigrants.

Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Ελληνική.

ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ARAG / YACHTS LEGAL PROTECTION TERMS FROM ARAG
EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ARAG
BASIC
Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε σκάφη αναψυχής που
χρησιμοποιούνται από τους δηλωμένους ιδιοκτήτες
(ο ασφαλισμένος) για ιδιωτική χρήση, βάσει της
αντίστοιχης πρότασης ασφάλισης, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ασφαλιστικής
σύμβασης.
1. Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης:
α) από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο
σκάφος.
β) από την πρόκληση σωματικών βλαβών στον
ασφαλισμένο & τα συνασφαλισμένα πρόσωπα.
2. Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ή του χειριστή
του σκάφους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όταν
κατηγορούνται για εξ΄αμελείας θάνατο ή τραυματισμό
προσώπου.
3. Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται
στα επιβαίνοντα μέλη της οικογενείας του, στα μέλη του
πληρώματος και στα μεταφερόμενα άτομα.
4. Η κάλυψη ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις
που θα επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος &
εφ’ όσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.
Η παρούσα μετάφραση είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει οπωσδήποτε το πρωτότυπο
κείμενο στην Ελληνική.
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Τμήμα 7 Γενικές Δηλώσεις, Οδηγίες

Σημειώσεις
-

-

Σε περίπτωση ενοικιάσεως ή ναύλωσης του σκάφους θα πρέπει να υπάρχει μόνιμος επαγγελματίας χειριστής
(skipper) εκτός αν ο χειριστής είναι ο ίδιος ο Ασφαλιζόμενος.
Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης σκάφους το πρωτόκολλο επιθεώρησης σκάφους θα πρέπει να βρίσκεται σε
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
Κατά τη διάρκεια που το σκάφος δεν ελλιμενίζεται/παροπλίζεται σε αναγνωρισμένη Μαρίνα ή Λιμάνι (με
αντίστοιχη λιμενική αρχή) θα πρέπει μετά από κάθε χρήση του να βρίσκεται σε κλειστό η/και φυλασσόμενο
χώρο.
Το trailer καλύπτεται για κλοπή μόνον εφόσον αυτό κλαπεί μαζί με το σκάφος έως € 1500.
Η απαλλαγή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα εφαρμόζεται για κάθε χωριστή ζημία.
Δύο ή περισσότερες ζημίες που θα προέρχονται από το ίδιο ατύχημα ή συμβάν θα θεωρούνται σαν μία
ζημία.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PERSONAL INFORMATION

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των
πελατών, εναγόντων και όλων των επιχειρηματικών επαφών
μας.
« Προσωπικά στοιχεία» τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζουν και
αφορούν εσάς, τους εκπροσώπους σας ή άλλα άτομα (π.χ.
εργαζόμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη από σας).
Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών, μας έχετε δώσει
την άδεια για τη χρήση τους όπως περιγράφεται παρακάτω.
Εάν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο
άτομο, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι
να παράσχετε τις πληροφορίες για χρήση όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Οι τύποι των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να
συλλέξουμε και γιατί - Ανάλογα με τη σχέση μας μαζί σας,
προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να
περιλαμβάνουν: ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας,
κάρτα πληρωμής και τραπεζικού λογαριασμού, πιστοληπτική
αναφορά και πληροφορίες που σημειώνονται, και άλλες
προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.
Προσωπικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τους ακόλουθους σκοπούς:
• Διοίκηση Ασφάλισης, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία
απαιτήσεων και πληρωμής
• Λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ασφαλιστικής
κάλυψης και το σχέδιο πληρωμής
• Διαχείριση και έλεγχος των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μας
• Παρακολούθηση και καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων
για την ποιότητα, την κατάρτιση και λόγους ασφαλείας
• Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς
Κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών - Για τους
ανωτέρω σκοπούς προσωπικές πληροφορίες μπορούν να
μοιραστούν με εταιρείες του ομίλου μας, μεσίτες,
ασφαλιστές και αντασφαλιστές, πιστωτικούς οργανισμούς
αναφοράς, επαγγελματίες υγείας και άλλους φορείς παροχής
υπηρεσιών. Προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών), εάν
απαιτείται από το νόμο. Οι προσωπικές πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τραυματισμών)
μπορεί να καταγράφονται σχετικά με τους ισχυρισμούς σε
μητρώα από κοινού με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Είμαστε υποχρεωμένοι να εγγραφούν όλες οι απαιτήσεις
τρίτων για αποζημιώσεις που αφορούν σωματική βλάβη
στους πίνακες αποζημιώσεων των εργαζομένων.
Ασφάλεια και διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα νομικά μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για
την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Oι πάροχοι
υπηρεσιών μας είναι, επίσης, προσεκτικά επιλεγμένοι και
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα
προστατευτικά μέτρα. Οι προσωπικές πληροφορίες θα
διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω.

We are committed to protecting the privacy of
customers, claimants and other business contacts.
“Personal Information» identifies and relates to
you, your representatives or other individuals (e.g.
your employees and dependants).
By providing Personal Information, you give
permission for its use as described below. If you
provide Personal Information about another
individual, you confirm that you are authorized to
provide it for use as described below.
The types of Personal Information we may collect
and why - Depending on our relationship with you,
Personal Information collected may include:
identification and contact information, payment
card and bank account, credit reference and
scoring information, and other Personal
Information provided by you. Personal Information
may be used for the following purposes:
• Insurance administration, e.g. communications,
claims processing and payment
• Decision-making on provision of insurance cover
and payment plan eligibility
• Management and audit of our business
operations
• Establishment and defense of legal rights
• Monitoring and recording of telephone calls for
quality, training and security purposes
• Marketing, market research and analysis
Sharing of Personal Information - For the above
purposes Personal Information may be shared with
our group companies, brokers and other
distribution parties, insurers and reinsurers, credit
reference agencies, healthcare professionals and
other service providers. Personal Information will
be shared with other third parties (including
government authorities) if required by law.
Personal information (including details of injuries)
may be recorded on claims registers shared with
other insurers. We are required to register all
third-party claims for compensation relating to
bodily injury to workers’ compensation boards.
Security and retention of Personal Information Appropriate legal and security measures are used
to protect Personal Information. Our service
providers are also selected carefully and required
to use appropriate protective measures. Personal
information will be retained for the period
necessary to fulfil the purposes described above.

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Requests or questions στο 216 200 8080
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Οδηγίες σε Περίπτωση Ζημίας
•

Ενημερώστε αμέσως τις Αρμόδιες Αρχές και την Ασφαλιστική σας Εταιρία για το συμβάν

•

Υποβάλλετε το συντομότερο στην Εταιρία με κάθε λεπτομέρεια την απαίτησή σας τεκμηριώνοντας την με
δικαιολογητικά και οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία έχετε

•

Διατηρείστε, μέχρι να επέλθει ο εκπρόσωπος της Εταιρίας ή ο πραγματογνώμονας, τόσο τα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα που υπέστησαν ζημία όσο και εκείνα που διασώθηκαν, στη θέση
τους και στην κατάσταση που βρίσκονται, λαμβάνοντας και όλα τα κατάλληλα μέτρα για να
εμποδιστεί κάθε επέκταση της ζημίας. Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το δελτίο αναγγελίας ζημίας
και το αποστείλετε στο παρακάτω email.

Τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ζημίας: 216 200 8080
Email: marine@qbrokers-hellas.com
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