Πρόγραμμα Αγροτικών Ασφαλίσεων

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καλωσήρθατε στην ασφάλεια της INTERAMERICAN
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την INTERAMERICAN για την ασφάλιση της υπαίθριας φυτικής παραγωγής σας. Το πρόγραμμα ασφάλισης λειτουργεί συμπληρωματικά της ασφάλισης φυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σας με ξεκάθαρους, διαφανείς όρους και απλές διαδικασίες.
Στους όρους ασφάλισης που κρατάτε στα χέρια σας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να
βρίσκετε την πληροφορία που χρειάζεστε, χωρίς «ψιλά γράμματα». Επιπλέον, στην
ενότητα «Αλφαβητικό Λεκιξό όρων», θα βρείτε επεξηγήσεις και ορισμούς για την καλύτερη κατανόηση των όρων ασφάλισης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ασφάλισή σας, στο τηλέφωνο 210 946 2000.
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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Γενικοί όροι αγροτικών ασφαλίσεων
Άρθρο 1.

Αλφαβητικό λεξικό όρων

Αίτηση ασφάλισης
Η δήλωση με την οποία ο Συμβαλλόμενος αναφέρει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, το οποίο είναι
αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία. Το έντυπο αυτό υπο
γράφεται από το Συμβαλλόμενο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδίδεται το ασφαλιστή
ριο συμβόλαιο. Στην αίτηση ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστο
λές, καταστάσεις, κ.λπ.) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
Ατύχημα
Γεγονός αιφνίδιο, χωρίς πρόθεση και απρόβλεπτο για τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον
Ασφαλισμένο.
Αξία αγοραστική/πραγματική
Είναι η τρέχουσα αξία που έχει κάθε αντικείμενο που καλύπτεται τη χρονική στιγμή πριν τη
ζημιά.
Απαλλαγή (συμμετοχή ασφαλισμένου)
Το μέρος κάθε ζημιάς, το οποίο δε θα πληρώσει η Εταιρία αλλά βαρύνει τον Ασφαλισμένο. Σε
περίπτωση που το ποσό της ζημιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, η Εταιρία θα καταβάλει
μόνο τη διαφορά τους.
Ασφαλισμένος
Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στο ή για το οποίο η Εται
ρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση.
Απάτη σχετικά με τις ασφάλειες
Είναι ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 388 του Ποινικού Κώδικα. Στην περίπτωση
αυτή, η ζημιά δεν συμβαίνει τυχαία, αλλά σκηνοθετείται ή πραγματοποιείται με σκοπό της εί
σπραξη της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Αποζημίωση
Το ποσό που η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει ανάλογα με την περίπτωση, σύμφω
να με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Αναλογικός όρος αποζημίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 2496/97, η σχέση που έχει η καταβαλλόμενη κάθε φορά απο
ζημίωση προς τη ζημιά, είναι η ίδια ακριβώς σχέση που έχει το ασφαλιζόμενο ποσό προς την
πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.
Έτσι ισχύει η σχέση:
ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΑΣ Χ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ =
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Γεγονός
Μια ζημία ή περισσότερες ζημίες που οφείλονται στην ίδια άμεση αιτία. Όλες οι ζημίες από κατολίσθηση ή καθίζηση λόγω σεισμού, φωτιά, πλημμύρα ή θύελλα, που συνέβησαν εντός μιας
περιόδου 72 συνεχόμενων ωρών θα θεωρούνται ένα γεγονός.
Δήλωση ζημιάς
Το έγγραφο με το οποίο ο Ασφαλισμένος γνωστοποιεί και περιγράφει τη ζημιά στην Εταιρία.
Διαταγή αρχής
Εντολή που δίνεται από Κρατικό Φορέα. Σε περίπτωση που η εντολή αυτή οδηγεί σε ζημιά,
αυτή δεν είναι καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Διεύθυνση κινδύνου
Τα στοιχεία της διεύθυνσης (οδός, αριθμός, τόπος, κ.λπ.) που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.
Δικαιούχος αποζημίωσης
Το πρόσωπο στο οποίο η Εταιρία έχει την υποχρέωση να καταβάλει την παροχή που προβλέπει το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς. Είναι συνήθως ο Ασφαλισμένος ή ο
ενυπόθηκος δανειστής (π.χ. η τράπεζα σε περίπτωση δανείου).
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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Επίταση (αύξηση) κινδύνου
Η αλλαγή προς το χειρότερο των συνθηκών που επικρατούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα.
Ζημιά
Αιφνίδιο, τυχαίο και ατυχηματικού χαρακτήρα γεγονός που προκαλεί βλάβες ή φθορές στα
ασφαλισμένα αντικείμενα.
Παραγωγή (σοδειά)
Τα μη συλλεγμένα προϊόντα του φυτού, που καλλιεργείται στο αγροτεμάχιο.
Πραγματογνώμονες
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παίρνουν εντολή με σκοπό την εκτίμηση μιας ζημιάς και
τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.
Πρόσθετη πράξη
Το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται κάποια αλλαγή στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Συμβαλλόμενος (Λήπτης της ασφάλισης)
Το πρόσωπο που συνάπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία.
Τρομοκρατικές ενέργειες
Με τον όρο «τρομοκρατική ενέργεια» νοείται κάθε πράξη η οποία συνίσταται, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, σε χρήση ισχύος ή βίας ή/και της απειλής χρήσης αυτών, εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή ομάδας (ων), ενεργούντων αυτόνομα ή εν ονόματι ή σε
σύνδεση με οποιαδήποτε οργάνωση (εις) ή κυβέρνηση (εις) και η οποία (πράξη) διαπράττεται
για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένης και
της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης ή/ και για πρόκληση φόβου στο κοινό
ή μέρους του κοινού.
Υπασφάλιση
Είναι η περίπτωση κατά την οποία η πραγματική αξία των ασφαλιζόμενων αντικειμένων υπερ
βαίνει το ασφαλιζόμενο ποσό.
Υπερασφάλιση
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιζόμενο ποσό υπερβαίνει την πραγματική αξία των
ασφαλιζόμενων αντικειμένων.

Άρθρο 2.

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Με αυτή την Ασφαλιστική Σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

Άρθρο 3.

Κατάρτιση της ασφαλιστικής

Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης, που έχει
υποβάλει στην INTERAMERICAN Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε. (που στο εξής θα λέγεται ‘Εταιρία’) ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις
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 στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 του
Ν. 2496/97.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες,
ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.

Άρθρο 4. 	Ισχύς της ασφάλισης και τρόπος πληρωμής των
ασφαλίστρων
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται
από την Ασφαλιστική Σύμβαση, η οποία αποτελείται από:
• την Πρόταση Ασφάλισης,
• το Ασφαλιστήριο,
• τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους
• τους Πίνακες Αποζημίωσης και
• τις Πρόσθετες Πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης που συμφωνήθηκαν και από τα δύο μέρη.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα τμήματα της Ασφαλιστικής Σύμβασης που
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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προαναφέρθηκαν, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών.
Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, ο Πίνακας Αποζημίωσης, οι Πρόσθετες Πράξεις
και κάθε απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύουν, αν δε φέρουν την υπογραφή αυτών
που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της.
Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή των ασφαλίστρων σε δόσεις, κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η
Ασφαλιστική Σύμβαση δεν ισχύει και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 5. 	Επίταση του κινδύνου
Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος
υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση
του κινδύνου (αλλαγή στη χρήση, αλλαγή τρόπου παραγωγικής διαδικασίας, κ.λπ.) σε βαθμό
που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη Σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους
ίδιους όρους.
Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης
της γνωστοποίησης, οι συνέπειες προβλέπονται από το άρθρο 4 και τις παραγράφους 3, 4, 5,
6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 2496/97.

Άρθρο 6.

Ακύρωση ασφαλιστικής σύμβασης

Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα αυτών των Γενικών Όρων, η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την
πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της, ή σε περιπτώσεις που
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την
απάτη περί τις ασφάλειες.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου ή αν αυτός τέθηκε με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει
το δικαίωμα επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν
απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.
Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή/και ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που, όταν ασκείται από την Εταιρία, τα αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/
και τον Ασφαλιζόμενο.
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.
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει.

Άρθρο 7. 	Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές
Αν το ασφαλιζόμενο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο σε περισσότερες
εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να
γνωστοποιήσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση κάθε άλλη ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει ολικά ή μερικά
τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα.
Οι περισσότερες ασφαλίσεις ισχύουν μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς.
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης
της Σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη
ασφάλιση. Έχει το δικαίωμα όμως η Εταιρία, 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 βαρύνει
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την Εταιρία ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της με τις άλλες εταιρίες στον ασφαλιζόμενο
κίνδυνο κι όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος
παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με
το άρθρο 15 Ν. 2496/97.
Αν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς
κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία του
ασφαλιζόμενου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).

Άρθρο 8. 	Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου
και η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή.
Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε,
και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους
ίδιους όρους αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από τη διαδοχή.

Άρθρο 9. 	Γεωγραφικά όρια
Η Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση κινδύνου ή στο γεωγραφικό χώρο που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς Όρους.

Άρθρο 10. 	Γενικές εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν
συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα :
1. Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις
κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες περιπτώσεις.
2. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού. Για την περίπτωση αυτής της εξαίρεσης,
σαν καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (Process) πυρηνικής διάσπασης.
3. Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής.
4. Δόλο ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του
Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή των νόμιμων αντιπροσώπων
τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η
φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων.
5. Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και ήταν ή θα
έπρεπε να ήταν γνωστά στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο ή στους αντιπροσώπους του, κατά το χρόνο έναρξης της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρία.
6. Ζημιές ή απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, πολιτικές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις είτε όταν αυτές
στοχεύουν σε γενικότερες επιδιώξεις.

Άρθρο 11. Γ
 ενικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του
ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημιάς
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος:
1. Να ειδοποιήσει άμεσα και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από τότε που περιήλθε σε
γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις
μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με
σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των ασφαλιζόμενων αντικειμένων και κάθε
πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλιζόμενος.
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3.
4.

5.

6.
7.

Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από
δικές της οδηγίες.
Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους
πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των
ζημιών.
Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα
έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και πραγματογνώμονα της Εταιρίας,
να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην
προβαίνει σε καμιά αλλαγή του ασφαλιζόμενου χώρου, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας.
Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία 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 προξενήθηκαν,
• το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών.
• τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, 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 την Εταιρία.
Να προωθεί στην Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από τότε που το έλαβε, κάθε δικαστικό ή
εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο των παραπάνω
υποχρεώσεών του, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της
ζημιάς της.

Άρθρο 12. 	Διακανονισμός ζημιάς
1. Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα, κατά το χρόνο που
επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Σαν αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η
τρέχουσα (πραγματική) ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς), εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους ή ρητά αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
Καμία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηματική, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η αποζημίωση πληρώνεται ακέραια στα γραφεία της Εταιρίας αφού αφαιρεθεί η απαλλαγή
που τυχόν έχει συμφωνηθεί και η αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων που έχει εναπομείνει,
αν η ζημιά, για το σύνολο των ασφαλιζόμενων αντικειμένων, είναι ίση ή μικρότερη από το
ασφαλιστικό ποσό.
Όρος Υπασφάλισης: Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την αξία αποκατάστασης,
η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς (άρθρο
17 του Ν. 2496/1997).
3. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις
κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλιζόμενου
κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος.
Η υπαίτια παρακώλυση των παραπάνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς της.
4. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό,
μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
άλλα άρθρα αυτού του εντύπου. Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το
ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση
νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά
(π.χ. διάλυση μίσθωσης, κ.λπ.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.
5. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα, με αντίστοιχη είσπραξη
του ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των αντικειμένων που
ζημιώθηκαν, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.
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6. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου, είτε για
δόλο είτε για αμέλεια, θέμα αποζημίωσης δεν γεννιέται, προτού να απαλλαγεί αμετάκλητα
από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης
(αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι
του Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90)
ημερών, από την ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο
Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να φέρει
στην Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις, κ.λπ.).

Άρθρο 13. 	Υποκατάσταση της εταιρίας
Η Εταιρία, 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 του Ν. 2496/97.
Παράλληλα αυτός εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και της δίνει το
δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο
όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται, στο μέτρο που από υπαιτιότητά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του
Ασφαλιζόμενου ή/και του τυχόν τρίτου δικαιούχου της αποζημίωσης, ματαιώθηκε η άσκηση του
αναγωγικού της δικαιώματος.

Άρθρο 14. Δωσιδικία - Δίκαιο
Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, συμφωνείται ότι αρμόδια είναι
αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15. 	Διάρκεια ασφάλισης
Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει οριστεί στο ασφαλιστήριο.

Άρθρο 16. Παραγραφή
Η παραγραφή των δικαιωμάτων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου, καθώς και
της Εταιρίας, ορίζεται από το Νόμο (άρθρο 10 του Ν. 2496/97).

Άρθρο 17. 	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 καμιά παρέκκλιση
τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη αυτής της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για την καταβολή τυχόν
αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από τη Σύμβαση αυτή, (π.χ. 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 στα οποία θα
υποβληθεί η Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις
στα χέρια της, ως τρίτης.
3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί από το ποσό της αποζημίωσης τα ασφάλιστρα που δεν έχουν εισπραχθεί, από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο, ακόμη
και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμα.
4. Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, δεν έχει
ισχύ για την Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.
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Ειδικοί όροι συμπληρωματικής ασφάλισης φυτικής παραγωγής
από φυσικούς κινδύνους & πυρκαγιά
1.

Αντικείμενο κάλυψης

1.1. Η Εταιρία ασφαλίζει την παραγωγή (σοδειά) προϊόντος, που καλλιεργείται σε ακάλυπτη
έκταση και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, για ζημιές που επιφέρουν μερική ή ολική μείωσή της και προκαλούνται άμεσα και αποκλειστικά από τα εξής φυσικά φαινόμενα, όπως
πιο κάτω ορίζονται:
Χαλάζι: Πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή
ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου
Παγετό: Πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°) βαθμών Κελσίου.
Θύελλα: Σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση προκαλεί ζημιά στη φυτική
παραγωγή. Σφοδρός άνεμος χαρακτηρίζεται ο άνεμος εντάσεως 8 μποφόρ και άνω
Πλημμύρα: Εισροή και παραμονή στις καλλιέργειες νερού προερχομένου από ξεχείλισμα
ή ρήγμα των φυσικών ή τεχνητών ορίων ρεύματος ή άλλου όγκου γλυκού νερού, εξαιτίας
βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού
Καύσωνα & Ηλιακή ακτινοβολία: Παρατεταμένη Θερμοκρασία άνω των 39ο C, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)
Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις: Πτώση βροχής, η οποία λόγω ύψους, έντασης,
διάρκειας ή εποχής που συμβαίνει προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή
Χιόνι: Χιονόπτωση εξ αιτίας της οποίας δημιουργείται στρώμα χιονιού επί των καλλιεργειών
και λόγω του βάρους ή της διάρκειας παραμονής προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή
Θάλασσα: Σταγονίδια θαλασσινού νερού τα οποία μεταφερόμενα από τον άνεμο, προκαλούν εγκαύματα στις καλλιέργειες
Η παρούσα ασφάλιση είναι συμπληρωματική της αντίστοιχης ασφάλισης που παρέχει ο οργανισμός Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.), για τους πιο πάνω φυσικούς κινδύνους.
		 Η ασφαλιστική αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία που θα είχε η ασφαλισμένη
παραγωγή κατά τη συνηθισμένη συγκομιδή της.
1.2. Επιπλέον η Εταιρία ασφαλίζει την παραγωγή του προϊόντος, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από καθίζηση / κατολίσθηση
εδάφους, συνεπεία σεισμού, σύμφωνα με τους εξής ορισμούς :
Πυρκαγιά: Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που συνοδεύεται από φλόγα, σε αντικείμενο που
πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να πάρει και έχει το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου
Καθίζηση / κατολίσθηση: Διατάραξη της ισορροπίας μάζας εδάφους λόγω της κάθετης
ή οριζόντιας κίνησής της
		 Η ασφάλιση της παραγωγής για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και της καθίζησης/κατολίσθησης,
παρέχεται εφόσον η καλλιέργεια έχει ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ για φυσικούς κινδύνους.

2.

Εξαιρέσεις

Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση:
α) Ζημιές οι οποίες βαρύνουν τον Λήπτη της Ασφάλισης /ή και Ασφαλισμένο σε κάθε ζημιογόνο
γεγονός (απαλλαγές)
β) Ζημιές που προέρχονται από άλλες αιτίες εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 και που
προηγούνται, συνοδεύουν, ακολουθούν ή και οφείλονται έμμεσα στους ασφαλιζόμενους
κινδύνους
γ) Η ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων ακόμα και αν αυτή προέρχεται από την επέλευση
ασφαλισμένου κινδύνου
δ) Καλλιέργειες που δεν έχουν δηλωθεί στην πρόταση ασφάλισης και δεν αναφέρονται-περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο.
ε) Ζημίες, από τα φυσικά φαινόμενα της παρ. 1.1 των παρόντων ειδικών όρων, που δεν έχουν
ασφαλιστεί, δεν αποζημιώνονται ή δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο εκτιμηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α.
στ) Ζημίες, που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, προκαλούνται από ή σε γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς (GMO).
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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3.

Ανώτατο όριο ευθύνης

3.1. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ζημία, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το
όριο ευθύνης, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται
με αυτό. Περισσότερες ζημίες από την ίδια αιτία θεωρούνται μια ζημία.
3.2. Εκτός του ανωτάτου ορίου ευθύνης, η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται κατά περίπτωση
και από τα ποσά που προκύπτουν, σύμφωνα με την ανάλυση που περιλαμβάνεται στον
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, σε περίπτωση επέλευσης ζημίας από
φυσικό φαινόμενο της παρ. 1.1 των παρόντων ειδικών όρων.
3.3. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης, ισχύει για το μέλλον μειωμένη, κατά το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε.

4.

Προϋπόθεση ισχύος της ασφάλισης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ασφάλιση είναι η παραγωγή να μην έχει προσβληθεί
από τους ασφαλισμένους κινδύνους πριν την έναρξη ισχύος της.

5.

Διάρκεια της ασφάλισης

5.1. Η ασφάλιση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο και
λήγει την ημερομηνία που θα έπρεπε να γίνει η έγκαιρη συγκομιδή του ασφαλισμένου
προϊόντος ή την ημερομηνία λήξης διάρκειας που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον
αυτή επέλθει πριν την έγκαιρη συγκομιδή.
5.2. Η ευθύνη της Εταιρίας παύει οπωσδήποτε από τη στιγμή που θα χωριστεί ο καρπός από
το φυτό ή το δέντρο ή αποσπαστούν ή αποκοπούν τα φυτά από το έδαφος.
5.3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η ισχύς της ασφάλισης ύστερα
από έγγραφη έγκριση της Εταιρίας και εφόσον αυτή έχει ενημερωθεί εγγράφως 20 ημέρες
πριν από την λήξη της, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.

6.

Αποδοχή – διακοπή ασφάλισης

6.1. Η Εταιρία έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει δεκτή ή να απορρίψει ολικά ή μερικά, κατά
την απόλυτη κρίση της, την πρόταση ασφάλισης.
6.2. Ο λήπτης ασφάλισης μπορεί να ζητήσει γραπτά τη διακοπή της ασφάλισης, εάν καταστραφεί η παραγωγή του σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, από άλλη αιτία, χωρίς να έχει
μεσολαβήσει ασφαλισμένος κίνδυνος.
6.3. Καμιά αίτηση για διακοπή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή μεταβολή των στοιχείων
ασφάλισης δε γίνεται δεκτή εφ’ όσον έχει λήξει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή έχει επέλθει
ο κίνδυνος.

7.

Επιστροφή ασφαλίστρων

Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται, εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες
περιπτώσεις:
α) Αν καταστραφεί τελείως η παραγωγή από άλλη αιτία εκτός των ασφαλισμένων κινδύνων,
πριν αρχίσει να ισχύει η ασφάλιση.
β) Στην περίπτωση του Άρθρου 6.2. τα ασφάλιστρα που επιστρέφονται, υπολογίζονται αναλογικά για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή της ασφάλισης μέχρι την κανονική λήξη της στο
Ασφαλιστήριο. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνο ακέραιοι μήνες (ο μήνας
κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διακοπής θεωρείται δεδουλευμένος στο σύνολό του).

8. 	Υποχρεώσεις λήπτη ασφάλισης / ασφαλισμένου σε περίπτωση
ζημιάς
8.1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει την ζημιά:
α) Στον Ε.Λ.Γ.Α. εφόσον αυτή προέρχεται από Χαλαζόπτωση, Παγετό, Θύελλα, Πλημμύρα, Καύσωνα & Ηλιακή ακτινοβολία, Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, Χιονόπτωση, Θάλασσα.
β) Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εφόσον αυτή προέρχεται από πυρκαγιά.
8.2. Επίσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και Ασφαλισμένος υποχρεούται:
α) Να ακολουθήσει τις οδηγίες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους παραπάνω οργανισμούς-υπηρεσίες.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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β) Να ειδοποιήσει άμεσα και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία.
γ)

Να προσκομίσει στην Εταιρία στοιχεία κυριότητας της καλλιέργειας καθώς και το
οριστικό πόρισμα του Ε.Λ.ΓΑ ή/και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ως αποδεικτικό
στοιχείο της αιτίας και του ύψους της ζημιάς της ασφαλισμένης καλλιέργειας και να
παρέχει στην Εταιρία κάθε χρήσιμη πληροφορία, εφόσον του ζητηθεί.

9. 	Υποχρεώσεις και δικαιώματα εταιρίας σε περίπτωση ζημιάς
Η Εταιρία θα προβεί στην καταβολή της αποζημίωσης, που προέκυψε, σύμφωνα με τους όρους
της ασφαλιστικής σύμβασης, μετά την προσκόμιση από το Λήπτη της ασφάλισης /ή και τον
Ασφαλισμένο, του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και του πορίσματος του
ΕΛ.Γ.Α. ή/και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με βάση τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, για ζημιές που έχουν υποστεί αποκλειστικά οι ασφαλισμένες καλλιέργειες από τους κινδύνους Χαλαζόπτωσης, Παγετού, Θύελλας, Πλημμύρας, Καύσωνα& Ηλιακής
ακτινοβολίας, Υπερβολικών ή άκαιρων βροχοπτώσεων, Χιονόπτωσης, Θάλασσας.
Η αποζημίωση αφορά μόνο την αξία της ασφαλισμένης παραγωγής, κατά τη συνηθισμένη
συγκομιδή της και καμία άλλη ζημία του ασφαλισμένου.

10. Καταβολή εξόδων επί συμπληρωματικής / νέας σποράς
10.1. Αν είναι δυνατή η επανόρθωση της ζημιάς που προκλήθηκε, από καλυπτόμενο σύμφωνα
με το άρθρο 1.1 κίνδυνο, με συμπληρωματική ή νέα από την αρχή, σπορά ή φύτευση,
με το ίδιο είδος καλλιέργειας, και εφόσον ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει το 50% των εξόδων
επανασποράς ή επαναφύτευσης του ζημιωμένου μέρους, η Εταιρία θα καταβάλει το υπόλοιπο 50% των εξόδων επανασποράς ή επαναφύτευσης και η ασφάλιση θα συνεχίσει να
ισχύει χωρίς καταβολή νέων ασφαλίστρων.
10.2. Το άθροισμα των εξόδων επανασποράς ή επαναφύτευσης και της τυχόν καταβλητέας
ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ευθύνης της
Εταιρίας.

11. Υπολογισμός αποζημίωσης
11.1 Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη :
α) Το σύνολο των εγγράφων που αποτελούν την Ασφαλιστική Σύμβαση
β) Το πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α. ή/και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
γ)

Ο συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ για τις ζημιές από
Χαλαζόπτωση, Παγετό, Θύελλα, Πλημμύρα, Καύσωνα & Ηλιακή ακτινοβολία, Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, Χιονόπτωση, Θάλασσα, Παγετό (στον οποίο καταγράφεται το ύψος της παραγωγής πάνω από το οποίο υποχρεούται η Εταιρία σε
καταβολή αποζημίωσης, η αποζημίωση που δικαιούται ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /
και Ασφαλισμένος, τόσο από τον Ε.Λ.Γ.Α., όσο και από την Εταιρία)

δ) Η αξία που θα είχε η παραγωγή κατά τη συνηθισμένη συγκομιδή της, όπως εκτιμάται
από τον ΕΛ.Γ.Α., σε περίπτωση επέλευσης κάποιου από τα φυσικά φαινόμενα της
παρ.1.1 των παρόντων ειδικών όρων

12. Διαδοχικές ζημιές
Αν οποιαδήποτε καλλιέργεια προσβληθεί διαδοχικά από ασφαλισμένους κινδύνους, στην ίδια
ασφαλιστική περίοδο, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία πραγματογνωμοσύνη, η οποία δίνει τη συνολική εικόνα της ζημιάς και ακυρώνει κάθε προηγούμενη.

13. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να καταβάλει την προβλεπόμενη από την ασφαλιστική σύμβαση
αποζημίωση, το αργότερο ένα μήνα μετά την προβλεπόμενη συγκομιδή του προϊόντος, εφόσον
ο Λήπτης της Ασφάλισης /ή και Ασφαλισμένος έχει προσκομίσει στην Εταιρία το πόρισμα του
Ε.Λ.ΓΑ ή/και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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Επικοινωνία με την Εταιρία
Για κάθε απορία, αίτημα ή παράπονο που έχετε σχετικά με την ασφαλιστική σας σύμβαση,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το συνεργάτη της INTERAMERICAN που σας εξυπηρέτησε
για την ασφάλισή σας ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών INTERAMERICAN
• Τηλεφωνικά στο 210 946 2000
• Να στέλνετε fax στο 210 946 1008
• Να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση retail.zimion@interamerican.gr
• Να μας επισκεφτείτε www.interamerican.gr
Για να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καλό θα είναι να γνωρίζετε τον αριθμό της
ασφαλιστικής σας σύμβασης. Αν δε μείνετε ευχαριστημένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης του
αιτήματος ή του παραπόνου σας, παρακαλούμε γράψτε μας στη διεύθυνση:
• Λ. Συγγρού 124-126, 117 82, Αθήνα, προς την INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.
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ΔΉΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΊΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A΄

(Άρθρο 2, Παράγραφος 5, Νόμος 2496/1997)

Συστημένη

Προς την Εταιρία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 124 - 126, 117 82, Αθήνα

Σας δηλώνω ότι εναντιώνομαι στο περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αριθμό ..............................
που μου παραδώσατε, γιατί το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την Αίτηση ασφάλισης που σας υπέβαλα,
στα εξής σημεία:
1. ..........................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................................
Επομένως, θεωρείται ότι η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης δεν έγινε ποτέ και κατά συνέπεια, δεν επιφέρει
κανένα αποτέλεσμα για τα δύο μέρη.

_______________________________
Ημερομηνία
(Hμέρα-Mήνας-Έτος)

______________________________________
Υπογραφή Συμβαλλομένου
(Oνοματεπώνυμο - Yπογραφή)

ΔΉΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΊΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B΄

(Άρθρο 2, Παράγραφος 5, Νόμος 2496/1997)

Συστημένη

Προς την Εταιρία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 124 - 126, 117 82, Αθήνα

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης με βάση το ασφαλιστήριο
με αριθμό ........................................που μου παραδώσατε, επειδή:
• Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 Ν.4364/2016.
• Tο ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.
Μετά από αυτό, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να μην έχει ποτέ γίνει, και το
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε δεν έχει καμία ισχύ.
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