
Κλάδος Μεταφορών



Αντικείμενο Ασφάλισης

2

Η ασφάλιση φορτίων θεωρείται η αρχαιότερη μορφή ασφάλισης.

Η ασφάλιση μεταφορών παίζει μεγάλο ρόλο στο Διεθνές εμπόριο. Η προστασία

που παρέχεται από τυχόν ζημίες ή απώλειες, επιτρέπει σε όλους όσους

ασχολούνται με το εμπόριο να αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά

εμπορικούς κινδύνους και να επεκτείνουν σημαντικά τις επιχειρηματικές

δραστηριότητές τους.

Τι ασφαλίζουμε στο κλάδο Μεταφορών

O Κλάδος Μεταφορών έχει σαν αντικείμενο την ασφάλιση των εμπορευμάτων που

διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Ο ασφαλιστής του φορτίου

αναλαμβάνει την υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση καταβολής από μέρους του

Ασφαλιζόμενου, του ασφαλίστρου, να αποζημιώσει τον παθόντα, έτσι ώστε να τον επαναφέρει

στην ίδια οικονομική κατάσταση που ήταν πριν την επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου.



3

εντός εμπορευματοκιβωτίου αεροπορικής Μεταφοράς.

Μέρη μηχανήματος επί τρέιλερ στην αποβάθρα έτοιμα να φορτωθούν
Επί πλοίου τύπου ro-ro.

CONTAINER SHIP P.Cs

Μηχάνημα συσκευασμένο για αεροπορική μεταφορά
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Σιδηροδρομική μεταφορά μεταλλικών πηνίων σε βαγόνι με τηλεσκοπική οροφή

Έτοιμα ενδύματα συσκευασμένα προς φόρτωση σε φορτηγό



Ποιόν ασφαλίζουμε
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Το διεθνές εμπόριο διέπεται από ορισμένους όρους, που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή και τα όρια ευθύνης από την μεταξύ τους εμπορική

σχέση. Οι συνηθέστεροι όροι αγοραπωλησίας των εμπορευμάτων είναι οι ακόλουθοι:

Διεθνείς όροι Αγοραπωλησίας

Ο πωλητής έχει την ευθύνη ασφάλισης των εμπορευμάτων με όρους :

C.I.F.

C + I

Ο αγοραστής ασφαλίζει με όρους :

F.O.T.

F.A.S.

F.O.B.

C + F

EX WORKS

EX FACTORY

EX-STOCK

EX-WAREHOUSE



Underwriting
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Καθαρό / μικτό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Ελεύθερο & διαπραγματεύσιμο

Παράγοντες που διαμορφώνουν το ασφάλιστρο και τις καλύψεις

είδος & φύση του ασφαλισμένου αντικειμένου

συσκευασία

μεταφορικό μέσο

μέθοδοι φορτώσεων

ταξίδι

ηθικός κίνδυνος

ιστορικό ζημιών (3ετίας)

πιθανότητα επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου

παράγοντες εμπορικής φύσης



Είδη συσκευασίας
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Ξυλοκιβώτια ή Σκελετοκιβώτια

Ξυλοκατασκευές Βάσης Ειδικών Φορτίων

Χαρτοκιβώτια

Σάκοι Πολυαιθυλενίου ή Χαρτόσακοι

Σάκοι από γιούτη ή μπάλες

Δοχεία, Βαρέλια, Πλαστικά, Μεταλλικά, Χάρτινα

Εμπορευματοκιβώτια



Κατηγορίες Εμπορευμάτων - Φορτίων
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Υγρά Χύδην φορτία ( Καύσιμα)

Στερεά Χύδην φορτία ( Στερεά Καύσιμα, Μεταλλεύματα, Δημητριακά)

Εξειδικευμένα Φορτία ( Τμ. Βιομ/κων Εγκαταστάσεων)

Γενικά Φορτία (Μηχ/κος Εξοπλισμός, Τρόφιμα, Ποτά, 

Ενδύματα κα.)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ειδικά σημεία

ΥΓΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΧΥΔΗΝ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟ

Class 4.2 IMDG Code

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ



Κατάρτιση Σύμβασης
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Τι απαιτείται

Αίτηση ασφάλισης

Τιμολόγιο μεταφερομένων εμπορευμάτων

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Οριστικό Συμβόλαιο (Single Policy)

Εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι και καλύπτει το μεταφερόμενο εμπόρευμα για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Προασφαλιστήριο (Floating Policy)

Όταν με την σύναψη μιας ασφάλισης μεταφορών δεν είναι γνωστά τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται 

για την έκδοση οριστικού συμβολαίου, τότε χρησιμοποιείται το Προασφαλιστήριο του οποίου η 

συμπλήρωση γίνεται με πρόσθετη πράξη αφού γνωστοποιηθούν στον ασφαλιστή τα συμπληρωματικά 

στοιχεία. Στο προασφαλιστήριο αναγράφονται το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, οι όροι ασφάλισης 

και  το ανώτατο όριο ανά φόρτωση



Τύποι Συμβολαίων Ασφάλισης Μεταφοράς 
Εμπορευμάτων
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Διαρκές Ασφαλιστήριο (Open Policy)

Εκδίδεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα έτος και συνεπάγεται την

υποχρέωση του ασφαλιζόμενου να γνωστοποιεί στον ασφαλιστή κάθε γενόμενη ή

μελλοντική φόρτωση. Το Διαρκές ασφαλιστήριο χρησιμοποιείται συνήθως όπου

υπάρχουν πολύ συχνές μεταφορές, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έκδοση

οριστικού συμβολαίου για κάθε φόρτωση.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κύκλου Εργασιών (Block policy)

Εκδίδεται και αυτό όπως το διαρκές ασφαλιστήριο για ένα προκαθορισμένο χρονικό

διάστημα συνήθως ετήσιο. Δηλώνεται ο ετήσιος προϋπολογιζόμενος κύκλος εργασιών

(σε μεταφερόμενες αξίες) καθώς και το ανώτατο όριο ανά φόρτωση. Προκαταβάλλεται

συνήθως το 75% των ασφαλίστρων και στο τέλος του έτους γίνεται εκκαθάριση.



Καλυπτόμενοι κίνδυνοι
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Καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι τα αίτια που έχουν σαν αποτέλεσμα τη ζημία ή την απώλεια
του μεταφερομένου εμπορεύματος και υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των κινδύνων
και της επερχόμενης ζημίας του ασφαλιζόμενου φορτίου.

Κίνδυνοι πολέμου (δεν καλύπτονται στις χερσαίες μεταφορές)
κίνδυνοι απεργιών, εξεγέρσεων και πολιτικών ταραχών 

Συνήθεις κίνδυνοι Μεταφοράς

Κλοπή, Μικροκλοπή

Μη παράδοση ή έλλειμα

Ζημιά που οφείλεται σε εισροή Θαλάσσιου ή γλυκού ή νερού βροχής

Επαφή με ξένες ουσίες 

Θραύση , Ροή

Ποσοτική απώλεια οφειλόμενη σε σχίσιμο των σακών

Πυρκαγιά , αυτανάφλεξη, Θέρμανση

Οξείδωση, Σκουριά, Απαιτήσεις για επαναχρωματισμό

Γρατζούνισμα, χάραξη

Κίνδυνοι αλλοιώσεως οφειλόμενοι σε βλάβη ψυκτικών μηχανημάτων του πλοίου 

Κίνδυνοι εκβολής 

Κίνδυνος από αρπαγή κυμάτων από το κατάστρωμα



Ειδικοί κίνδυνοι
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Κάλυψη Παραμονής σε Έκθεση

Καλύπτεται η μεταφορά ( αποστολή και επιστροφή) καθώς και η παραμονή 
των εκθεμάτων στο χώρο έκθεσης.



Προγράμματα ασφάλισης  
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CARGO

Μη Τιμολογημένο Πρόγραμμα
Η τιμολόγηση γίνεται από τους αρμόδιους underwriters στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

TRUCK CARRIER

Τιμολογημένο Πρόγραμμα: η τιμολόγηση μπορεί να γίνει μέσω του “ask me”



TRUCK CARRIER 
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Γενικά χαρακτηριστικά:

Προϊόν ασφαλιστικής κάλυψης μεταφοράς εμπορευμάτων εντός της Ελληνικής επικράτειας με φορτηγό 

αυτοκίνητο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο).

Το συμβόλαιο έχει ετήσια διάρκεια.

Η πληρωμή του ασφαλίστρου είναι εφάπαξ.

Συμβαλλόμενος στην ασφάλιση είναι ο Ιδιοκτήτης του φορτηγού ή αυτός που το μισθώνει.

Ασφαλιζόμενος και Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο εκάστοτε Ιδιοκτήτης του μεταφερόμενου 

εμπορεύματος.

Η ασφάλιση αφορά στο συγκεκριμένο φορτηγό και το ταυτάριθμο ρυμουλκούμενο,(ένα ασφαλιστήριο 

ανά φορτηγό)

Απαλλαγή €200,00

Σε περίπτωση που μεταφέρονται εμπορεύματα με ρυμουλκούμενο που δεν είναι ταυτάριθμο με τον 

ασφαλιζόμενο τράκτορα,   τα ασφάλιστρα επιβαρύνοντα με ποσοστό 10%).

Το προϊόν απευθύνεται σε ανεξάρτητους επαγγελματίες μεταφορείς καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες 

που μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους με ιδιόκτητα Φ.Ι.Χ..

Στόχος του ως άνω ασφαλιστικού προγράμματος είναι η διασφάλιση του  ιδιοκτήτη του φορτίου, από 

τυχαία και αβέβαια περιστατικά, που μπορεί να προξενήσουν ζημιά ή απώλεια των εμπορευμάτων, κατά 

τη διάρκεια της μεταφοράς.



Καλύψεις
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Όροι κάλυψης

Οι Ρήτρες που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά αλλά και στις πιο πολλές χώρες του

Κόσμου, είναι του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ. Όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρίες

εφαρμόζουν τις ίδιες Ρήτρες. Εκείνο που αλλάζει από Εταιρία σε Εταιρία εκτός από το

ασφάλιστρο, είναι το με ποιες Ρήτρες (καλύψεις) θα δεχθούν να ασφαλίσουν ένα εμπόρευμα, ή

ένα συγκεκριμένο ταξίδι, ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος, το μέσο μεταφορές , τη χώρος

προέλευσης ή προορισμού.



Πρόσθετες και ειδικών φορτίων καλύψεις
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Πρόσθετες Καλύψεις:

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) CL.255 1.1.82

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) CL.256 1.1.82

Οι κίνδυνοι πολέμου -πλην χερσαίων μεταφορών- και απεργιών  μπορεί να 

καλυφθούν με την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόμενο.

Καλύψεις Ειδικών Φορτίων:

Ρήτρες Κάλυψης Κατεψυγμένων Κρεάτων

Ρήτρες Κάλυψης Κατεψυγμένων Τροφίμων

Ρήτρες Κάλυψης Ξυλείας

Ρήτρες Κάλυψης Φορτίων Χύμα Πετρελαίου

Ρήτρες Κάλυψης Φορτίου Κάρβουνου



Σε περίπτωση ζημιάς
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Ο Ασφαλιζόμενος :

• Ειδοποιεί άμεσα τον Ασφαλιστή.

• φροντίζει για την προφύλαξη και διάσωση του φορτίου και ενεργεί για την αποτροπή και τον 

περιορισμό της ζημιάς.

• ζητάει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

• διατηρεί με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά του απέναντι σε κάθε υπεύθυνο για την ζημιά

• ενεργεί όπως ένας «συνετός ανασφάλιστος.



Σε περίπτωση ζημιάς
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Η Ασφαλιστική εταιρεία

• ελέγχει αν η ζημιά είναι καλυπτόμενη

• αν ο ασφαλιζόμενος οφείλει ασφάλιστρα

• αν έχουν διαφυλαχτεί όλα τα δικαιώματα απέναντι σε τρίτους

• αν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες

• ζητά και συλλέγει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα

• Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

• Πρωτότυπη φορτωτική

• Οριστικό εμπορικό τιμολόγιο

• Κιβωτολόγιο - ζυγολόγιο- διαστασιολόγιο

• Αντίγραφο Διασαφήσεως Τελωνείου (αν έχει εκδοθεί)

• Αντίγραφο επιστολής διαμαρτυρίας προς τους υπευθύνους της ζημιάς

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την ζημιά και 

την έκτασή της
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 Είναι οικονομικά προστατευμένος

 Με σιγουριά και άνεση επεκτείνει τις επιχειρήσεις του

 Είναι καλυμμένος απέναντι σε τυχόν δάνεια

 Το ασφάλιστρο είναι ελάχιστο μπροστά στο κόστος της επικείμενης 

ζημιάς

 Με μια γρήγορη αποζημίωση αντικαθιστά εξ’ ίσου γρήγορα το ζημιωθέν 

εμπόρευμα και συνεπώς την καλή του εικόνα απέναντι στους πελάτες 

του

5 Λόγοι για να ασφαλιστεί ο πελάτης….



Ευχαριστούμε!
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