
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΒΙ 
 

 
 

ΚΤΙΡΙΟ 

2 υπόγεια, ισόγειο & 4 όροφοι – 6.692,20 m2  

Χρήση ακινήτου – Γραφεία 

Κατασκευή οροφής – Ταρατσοσκεπής 

Τύπος τοιχοποιΐας – Τουβλόκτιστη μπετόν-αρμέ 

΄Ετος κατασκευής 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Πυρκαγιά & κεραυνός   
 
 
 
 
 
 
 

€ 6.408.634,00 

Έκρηξη 

Πτώση αεροσκάφους 

Πρόσκρουση οχήματος 

Καπνός 

Πλημμύρα, καταιγίδα, 
υπερχείλιση 

Ζημιές από χιονοπτώσεις 

Χαλάζι 

Διάρρηξη σωληνώσεων-
δεξαμενών 

Σεισμός 

Απεργίες, στάσεις, πολ. ταραχές 

Τρομοκρατικές ενέργειες 

Κακόβουλη βλάβη 

Ζημία βραχυκυκλωθέντος 
(βραχυκύκλωμα) 

Αστική ευθύνη έναντι Γειτόνων 

Τυχαία διαρροή Sprinklers 

Κλοπή διαρρήξεως 

Τυχαία θραύση κρυστάλλων 

Αποκομιδή συντριμμάτων 
Α΄κίνδυνος 

Νέο σε αντικατάσταση 
παλαιού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εξοπλισμός γραφείων  
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 870.628,00 

Πυρκαγιά & κεραυνός 

Έκρηξη 

Πτώση αεροσκάφους 

Πρόσκρουση οχήματος 

Καπνός 

Πλημμύρα, καταιγίδα, υπερχείλιση 

Ζημιές από χιονοπτώσεις 

Χαλάζι 

Διάρρηξη σωληνώσεων-
δεξαμενών 

Σεισμός 

Απεργίες, στάσεις, πολ. ταραχές 



Τρομοκρατικές ενέργειες 

Κακόβουλη βλάβη 

Ζημία βραχυκυκλωθέντος 
(βραχυκύκλωμα) 

Αστική ευθύνη έναντι Γειτόνων 

Τυχαία διαρροή Sprinklers 

Κλοπή διαρρήξεως 

Τυχαία θραύση κρυστάλλων 

Αποκομιδή συντριμμάτων 
Α΄κίνδυνος 

Νέο σε αντικατάσταση παλαιού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Έπιπλα & λοιπά περιεχόμενα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.037.288,00 

Πυρκαγιά & κεραυνός 

Έκρηξη 

Πτώση αεροσκάφους 

Πρόσκρουση οχήματος 

Καπνός 

Πλημμύρα, καταιγίδα, υπερχείλιση 

Ζημιές από χιονοπτώσεις 

Χαλάζι 

Διάρρηξη σωληνώσεων-
δεξαμενών 

Σεισμός 

Απεργίες, στάσεις, πολ. ταραχές 

Τρομοκρατικές ενέργειες 

Κακόβουλη βλάβη 

Ζημία βραχυκυκλωθέντος 
(βραχυκύκλωμα) 

Αστική ευθύνη έναντι Γειτόνων 

Τυχαία διαρροή Sprinklers 

Κλοπή διαρρήξεως 

Τυχαία θραύση κρυστάλλων 

Αποκομιδή συντριμμάτων 
Α΄κίνδυνος 

Νέο σε αντικατάσταση παλαιού 

 

Επιμέρους Όρια Ευθύνης 
 
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας προς 
αποζημίωση ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης, για τους παρακάτω 
αναγραφόμενους κινδύνους, ορίζονται ως εξής : 

- Νόμιμη Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς/έκρηξης (άμεσες υλικές ζημιές), έναντι των 
γειτονικών εγκαταστάσεων, μέχρι του ποσού ευρώ 200.000. 

- Αποκομιδή συντριμμάτων, μέχρι του ποσού Ευρώ 150.000. 
- Ζημία βραχυκυκλωθέντος συνεπεία βραχυκυκλώματος (αξία 

βραχυκυκλωθέντος) μέχρι του ποσού των ευρώ 30.000. 
- Θραύση κρυστάλλων, συνεπεία τυχαίου ή/και απρόβλεπτου γεγονότος, μέχρι 

του ποσού Ευρώ 15.000 
 

Απαλλαγή καταβολής αποζημίωσης  
 



Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης, για τους παρακάτω αναγραφόμενους κινδύνους, ως εξής : 
 

- 10% επί του ποσού εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό Ευρώ 600 για όλους 
τους χώρους και Ευρώ 1.200 για υπόγειους χώρους, για κάθε ζημιογόνο 
γεγονός κινδύνων νερών/καιρικών φαινομένων. 

- 10% επί του ποσού εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό Ευρώ 450 για κάθε 
ζημιογόνο γεγονός κινδύνου κλοπής διαρρήξεως. 

- 2% επί του συνολικού ασφ/νου κεφαλαίου για κάθε ζημιογόνο γεγονός 
κινδύνου Σεισμού. 

- Ευρώ 300 για κάθε ζημιογόνο γεγονός κινδύνου βραχυκυκλώματος. 
- Ευρώ 200 για κάθε ζημιογόνο γεγονός κινδύνου τυχαίας θραύσης 

κρυστάλλων. 
 

Ιστορικό ζημιών  
 

Δεν υπάρχουν ζημιές στο κτήριο του ΟΒΙ κατά την τελευταία τριετία.   Έχουν 
παρατηρηθεί αποκολλήσεις ορθομαρμαρώσεων στους εξωτερικούς τοίχους από 
διάβρωση.  Μέχρι την αποκατάσταση τους έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του 
κτιρίου ικριώματα με σκάφες προστασίας με εσωτερική κλίση του δαπέδου (βλ. 
σχεδιάγραμμα).    

 


