
 

   

                  P a g e  1 | 2 

POSTAL ADDRESS:   HEAD OFFICE: 
P.O. Box 21961   EUROSURE TOWER 
1515 Nicosia   5 Limassol Avenue,  
Cyprus   2112 Aglantzia 
     Nicosia, Cyprus  
   
E-mail: info@eurosure.com   Tel: + 357-22882500 
http://www.eurosure.com    Fax: + 357-22882399 

EΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝ : MARINE CARGO INSURANCE 

EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Αρ. Άδειας 106 

Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους διαμεσολαβητές της Eurosure 
καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  

 

Τι ασφαλίζεται;  

Οι Βασικές Καλύψεις του ασφαλιστήριου περιλαμβάνουν: 

 Απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους συνεπεία 
ασφαλισμένων κινδύνων που προσφέρονται με τη μορφή πακέτων καλύψεων γνωστές ως 
Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία A, B και Γ / Institute Cargo Clauses A, B και C). 

 

                   Η Ρήτρα του Ινστιτούτου για Φορτία Γ – 1.1.82 (Institute Cargo Clauses C – 1.1.82) καλύπτει απώλεια ή   

                   ζημιά συνεπεία: 

  Πυρκαγιάς ή έκρηξης 

  Προσάραξης, πρόσκρουσης, βύθισης ή ανατροπής του πλοίου 

  Ανατροπής ή εκτροχιασμού του χερσαίου μεταφορικού μέσου 

  Σύγκρουσης ή επαφής πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό 

  Εκφόρτωσης του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής 

  Θυσίας γενικής αβαρίας (general average sacrifice) 

  Αναγκαστικής / θεληματικής ρίψης εμπορεύματος στην θάλασσα (jettison) 

                       Επίσης καλύπτεται συνεισφορά για: 

  Έξοδα γενικής αβαρίας και διάσωσης (general average contribution and salvage charges) 

  Σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (both to blame collision Clause) 

 Η Ρήτρα του Ινστιτούτου για Φορτία Β – 1.1.82 (Institute Cargo Clauses B – 1.1.82) καλύπτει απώλεια ή ζημιά 
συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον: 

  Σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού 

  Εισροής νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης 

  Αρπαγής από κύματα (Washing overboard) 

 Επίσης καλύπτεται ΟΛΙΚΗ απώλεια δέματος λόγω: 

  Διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του σε 
ή εκφόρτωσης του από πλοίο 

 

 Η Ρήτρα του Ινστιτούτου για Φορτία Α – 1.1.82 (Institute Cargo Clauses Α – 1.1.82) καλύπτει απώλεια ή ζημιά 
συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον: 

  Οποιαδήποτέ άλλη απώλεια ή ζημιά συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks) που 
δεν εξαιρείται 

 

 Οι Προαιρετικές Καλύψεις του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν: 

  Απώλεια ή ζημιά συνεπεία οχλαγωγίας ή απεργίας 

  

 Τί δεν ασφαλίζεται;  

χ Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος 

χ Ακατάλληλη συσκευασία ή ακατάλληλο στοίβαγμα σε εμπορευματοκιβώτιο 

 χ Απώλεια ή ζημιά συνεπεία καθυστέρησης 

 χ Απώλεια ή ζημιά συνεπεία πτώχευσης των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών 

 χ Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην ακαταλληλότητα του πλοίου ή εμπορευματοκιβωτίου 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

 Το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή συνδράμετε από: 

  πόλεμο, εισβολή,  επανάσταση, εξέγερση και άλλα παρόμοια περιστατικά 

   οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη 

   οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων ή Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια 

   Οποιαδήποτε μορφή Μόλυνσης ή Ρύπανσης 

 Πού είμαι καλυμμένος; 
 Παγκόσμια κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων από την τοποθεσία αποστολής μέχρι την τοποθεσία 

παραλαβής των εμπορευμάτων από τον ασφαλισμένο.   

  

 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 

- Nα διατηρείτε την Ασφαλισμένη Περιουσία σε καλή κατάσταση και να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα 
και λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη απώλειας ή ζημιάς σε αυτή 

 - Na πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει με την Εταιρεία 

 - Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που δυνατό να οδηγήσει σε απαίτηση οφείλετε να λαμβάνετε μέτρα για 
μετριασμό τις απώλειας ή ζημιάς, και να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία, και την αστυνομία σε 
περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ζημιάς 

  Να μην προχωρήσετε σε επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της ζημιάς ή απώλειας χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της Εταιρείας 

 Πότε και Πώς Πληρώνω; 

Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας όπως θα έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία γραπτώς 

    

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 

Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος κίνδυνος γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία και 
λήγει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία 

    

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε στέλνοντας μας γραπτή ειδοποίηση 

 

    

 




