ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
•
•
•
•

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΡΝΑΓΙΑ)

Αντικείµενο Ασφάλισης:
Αστική Ευθύνη Επισκευαστών/Συντηρητών/Κατασκευαστών Σκαφών Και Μηχανών και Αστική
Ευθύνη Τρίτων.
Τα βασικά σηµεία της κάλυψης είναι τα ακόλουθα:
• Απώλεια ή ζηµία σε οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος βρίσκεται υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον
έλεγχο του Ασφαλισµένου για την πραγµατοποίηση εργασιών επάνω σ’ αυτό. Η κάλυψη
επεκτείνεται και κατά την διάρκεια θαλάσσιων δοκιµών.
• Απώλεια ή ζηµιά σε οποιοδήποτε σκάφος στο οποίο ο Ασφαλιζόµενος πραγµατοποιεί εργασίες εν
πλώ εκτός αυτών κατά την διάρκεια δοκιµών.
• Απώλεια ή φθορά εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων που βρίσκονται επάνω στα πλοία ή
εκφορτώνονται από τα σκάφη που αναφέρονται ανωτέρω.
• Απώλεια ή ζηµία σε µηχανολογικό εξοπλισµό οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους, ο οποίος βρίσκεται
υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου για επισκευή ή συντήρηση
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς τους από το σκάφος στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισµένου
ή άλλου εξειδικευµένου συνεργείου κλπ.
• Αποµάκρυνση ναυαγίου
• Απώλεια ή φθορά περιουσίας τρίτου που συµβαίνει κατά τη διάρκεια ή προκύπτει από εργασίες
επισκευής σε σκάφη από τον Ασφαλισµένο.
Καλύπτονται οι ευθύνες του Ασφαλισµένου που προκύπτουν από αµέλεια των υπαλλήλων ή των
υπεργολάβων του.

Βασικές Εξαιρέσεις:
Από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη που προκύπτει από τα παρακάτω:
• Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν / χρησιµοποιούνται / έχουν παραχωρηθεί µε
χρηµατοδοτική µίσθωση / τελούν υπό τη φροντίδα, κηδεµονία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου
• Τον πλου οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους το οποίο ανήκει στον ή χρησιµοποιεί ο Ασφαλισµένος
• Πλοίο ή σκάφος το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Ασφαλισµένο µόνο για αποθήκευση/παροπλισµό.
• Ευθύνη που αφορά ή συνδέεται µε δεξαµενόπλοιο ή σκάφος, ή οποιοδήποτε πλοίο που
προηγουµένως µετέφερε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά ή αέρια
• Ευθύνη που αφορά πληρωµές βάσει ποινικών ρητρών, σταλιών, απώλειας χρόνου, απώλειας
φορτίου, απώλειας ναύλου, ζηµίας λόγω µη διαθεσιµότητας για ναύλωση ή οποιαδήποτε
επακόλουθη ζηµία.
• Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση αυτοκινήτου ή άλλου µηχανοκίνητου οχήµατος που
κυκλοφορεί χωρίς άδεια
• Ελλαττωµατικό σχεδιασµό
• Απεργία, ανταπεργία, εργατικές ταραχές, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές ή πράξεις ατόµων που
συµµετέχουν σε παρόµοια γεγονότα, ή κακόβουλες πράξεις
• Πόλεµο, εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, εξέγερση, στάση ή εµφύλια ταραχή, εχθρική πράξη κατοχή,
κατάσχεση, σύλληψη, καταναγκασµό ή κατακράτηση, εγκαταλειµµένες νάρκες, τορπίλες, βόµβες ή
άλλα εγκαταλειµµένα πολεµικά όπλα, καταστροφή ή φθορά περιουσιακών στοιχείων από την ή µε
τις διαταγές οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής
• Ρύπανση / µόλυνση του περιβάλλοντος
• Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές

Για Περισσότερες πληροφορίες:
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