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ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του,  από την 

αποκλειστικά και μόνο, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο αυτό, δραστηριότητά του στον τομέα διαχείρισης 

αποβλήτων. Η κάλυψη αφορά την καταβολή δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ατυχηματική 

μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, τις σωματικές βλάβες και/ή 

τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, συνεπεία διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής 

κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή 

αερίων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις 

πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα, 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η κάλυψη ισχύει εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι τέσσερις (4) πιο κάτω προϋποθέσεις:  

1. Η διαφυγή, διασπορά, απελευθέρωση ή εκπομπή δεν είναι εύλογα αναμενόμενη από τον ασφαλισμένο 

ούτε οφείλεται σε πρόθεσή του. 

2. Η έναρξη της διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια που 

ισχύει το ασφαλιστήριο αυτό. 

3. Κάθε διαφυγή, διασπορά, απελευθέρωση ή εκπομπή πρέπει να είναι εμφανής στον ασφαλισμένο, στους 

υπαλλήλους του/προστιθέντες του χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή τεχνολογία για τη 

διαπίστωσή της μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής. 

4. Όλες οι κατά του ασφαλισμένου εγερθείσες απαιτήσεις, που απορρέουν από την κάλυψη αυτή, θα πρέπει να 

δηλωθούν στην Εταιρία όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες αφότου 

γνωστοποιήθηκαν στον ασφαλισμένο. 

 
Ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αυτού και της Εταιρίας, είτε ως προς το πότε αρχίζει, ή 

καθίσταται φανερή η διαφυγή ή η διασπορά ή η απελευθέρωση ή η εκπομπή είτε ως προς το αν πληρούνται 

σωρευτικά και οι προαναφερόμενες τέσσερις (4) ειδικές προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης, φέρει το βάρος της 

απόδειξης των ισχυρισμών του, και με δικά του έξοδα. Μέχρις ότου μια τέτοια απόδειξη γίνει αποδεκτή από την 

Εταιρία, αυτή διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αναλάβει την υπεράσπιση του ασφαλισμένου για 

κάθε απαίτηση που θα εγερθεί εναντίον του. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ασφαλισμένος ρητά δηλώνει, γνωρίζοντας πως μη συμμόρφωση ενδέχεται να δώσει λαβή για την απόρριψη 

οποιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης, πως: 

1. Συμμορφώνεται με τους διεθνείς (ADR ή/και I.M.O) και εθνικούς κανονισμούς και συνθήκες/ 

ρυθμίσεις/συμφωνίες περί της μεταφοράς/στοιβασίας/αποθήκευσης επικίνδυνων φορτίων. 

2. Ο ίδιος και ο τυχόν διαχειριστής και ο τυχόν διαμεταφορέας και ο μεταφορέας γνωρίζουν την, υπό του 

I.M.O., κατάταξη των «επικίνδυνων» ουσιών/φορτίων που πρόκειται να διακινηθούν και αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να χαρακτηρίζουν αυτές/αυτά ευκρινώς στα φορτωτικά έγγραφα και ναυλοσύμφωνα. 

3. Η εταιρία που πρόκειται να επεξεργαστεί τα διακινούμενα απόβλητα-απορρίμματα έχει εγγυηθεί την 

αποδοχή του φορτίου επί τη εμφανίσει αυτού. Σε περίπτωση που η εταιρία που πρόκειται να επεξεργαστεί τα 

διακινούμενα απόβλητα-απορρίμματα αρνηθεί την παραλαβή αυτών ή σε περίπτωση αδυναμίας εκφόρτωσης 

του φορτίου στον τόπο προορισμού του, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να αναγγείλει το γεγονός αμέσως 

στην Εταιρία, η οποία έχει δικαίωμα να προσδιορίσει όρους και τυχόν επασφάλιστρο για τη συνέχιση της 

κάλυψης. 

4. Τα υπό μεταφορά φορτία έχουν συσκευαστεί με επαγγελματικό τρόπο/μέθοδο που προσιδιάζει στις 

συνθήκες και κινδύνους της υπό εκτέλεση μεταφοράς. 

5. Τυχόν διαφορετικά φορτία αποβλήτων-απορριμμάτων είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο ασφαλιστήριο, εκτός 

από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ευθύνη που, αμέσως ή 

εμμέσως, προκύπτει κατά ή ως αποτέλεσμα της: 

1. Σταδιακής/βαθμιαίας μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

2. Μεταφοράς των αποβλήτων-απορριμμάτων δια θαλάσσης. 

3. Κατεργασίας, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αποθήκευσης, απόρριψης, ενταφιασμού αποβλήτων 

-απορριμμάτων. 

4. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των χώρων στους 

οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, 

εξωτερικών επιγραφών και τεντών. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες 

καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες του 

ασφαλισμένου. 

 


