
 

 

 
 

 

Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Έργων Τέχνης. 
 

Ο πίνακας καλυπτόμενων κινδύνων, οι γενικοί και ειδικοί όροι περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο. 

 

  Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται στο πιστοποιητικό     
ασφάλισης, στον πίνακα παροχών, στις γενικές εξαιρέσεις και στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, καθώς και σε 
άλλα έντυπα. 
 

 

 
Τι ασφαλίζεται; 

 

 

 
Τι δεν ασφαλίζεται; 

 

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας καλύπτει, σύμφωνα με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των όρων Συμβολαίου τα 
αντικείμενα τέχνης που περιγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης του 
Συμβολαίου ή και στην Κατάσταση Ασφαλιζομένων Αντικειμένων για 
φυσική απώλεια ή ζημιά που θα συμβεί κατά την περίοδο ασφάλισης, 
εντός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
ασφάλισης και όπως καθορίζεται στον πίνακα ασφάλισης. 

 
Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι 
ενδεικτικών καλύψεων: 

 

Απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διάρρηξης, Κλοπής, Ληστείας ή 
απόπειρας αυτών. 
Απώλεια ή ζημιά συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού, θύελλας, καταιγίδας, 
πλημμύρας, διάρρηξης ή υπερχείλισης ή διαρροής σωληνώσεων ή 
εγκαταστάσεων ύδρευσης κτλ. 
 

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

(Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων) 
 

1. Σεισμός 
2. Τρομοκρατικές Ενέργειες 
3. Μεταφορές από εξειδικευμένη μεταφορική εταιρία 
4. Εκθέσεις 

 

Ανατρέξτε στο Συμβόλαιο για τις πλήρεις παροχές που 
καλύπτονται: τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του 
ασφαλιστηρίου αυτού 

 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα των καταστάσεων που δεν 
καλύπτονται. 
Ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου σας για να δείτε όλες τις εξαιρέσεις. 

 

 Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε, προήλθε ή απορρέει 
από : 
(i) φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, προοδευτική αλλοίωση, ενυπάρχον 
ελάττωμα, σκουριά ή οξείδωση, σκώρο ή έντομα, παραμόρφωση 
(στρέβλωση) ή μείωση μεγέθους (συρρίκνωση, μάζεμα). 
(ii) επισκευή, αποκατάσταση, συντήρηση, αναπαλαίωση ή παρόμοια 
διαδικασία. 
(iii) ξηρότητα, υγρασία, έκθεση σε φως ή υψηλές θερμοκρασίες  εκτός αν 
η προκληθείσα απώλεια είναι άμεση συνέπεια γεγονότος που δεν 
εξαιρείται από αυτή την Ασφάλιση. 

 Απώλεια από ή ζημιά σε ή επί ασυνόδευτων οχημάτων, εκτός αν  αυτά 
βρίσκονται υπό την επιμέλεια ενός αρμόδιου επαγγελματία μεταφορέα. 

 Ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, μηχανικό σφάλμα ή βλάβη. 

 Τη μυστηριώδη εξαφάνιση οποιουδήποτε αντικειμένου. 

 Το ποσό απαλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα για κάθε απώλεια. 

 Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που είναι αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης 
αφορμής, προκύπτει ή είναι συνέπεια πολέμου, εισβολής, εχθρικών 
ενεργειών, πολεμικών πράξεων (ανεξάρτητα εάν έχει κηρυχθεί πόλεμος 
ή όχι), εμφυλίου πολέμου, στάσης, επανάστασης, ανταρσίας, 
στρατιωτικής ή σφετεριστικής εξουσίας. 

 Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε ή προήλθε από δήμευση, 
εθνικοποίηση, επίταξη ή καταστροφή ή ζημιά στην περιουσία από ή με 
διαταγή οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή δημόσιας ή τοπικής αρχής. 

 (i) η απώλεια ή καταστροφή ή ζημία οποιασδήποτε περιουσίας, ή η 
ζημία ή τα έξοδα που προκαλούνται ή προκύπτουν από αυτή ή η 
οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία 
(ii) η οποιουδήποτε είδους ευθύνη 
που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή προκύπτει από: 
(α) ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια προερχόμενη 
από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από πυρηνικά απόβλητα ως 
κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίμου 
(β) ραδιενεργά, τοξικά, εκρηκτικά ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία 
οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης ή πυρηνικού 
περιεχομένου 
(γ) πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ραδιενέργεια ή ραδιενεργό μόλυνση. 

 Σεισμός 

 
 

Ασφάλιση Έργων Τέχνης 

Έγγραφο Πληροφοριών ΑσφαλιστικούΠρογράμματος 
 

 

Εταιρία: Karavias Underwriting Agency - Coverholder at LLOYD’S 
Εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130176403000 

Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 4364/2016) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στις καλύψεις: 

Αναγράφονται τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα προστασίας ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης 
του συγκεκριμένου συμβολαίου: 

 

 Συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία λήψης σημάτων που να καλύπτει όλα τα ανοίγματα 

 Κλειδαριές ασφαλείας, τουλάχιστον τριών επιπέδων 

 Μέτρα πυροπροστασίας 

 Όλα τα τρισδιάστατα αντικείμενα πρέπει να είναι στερεωμένα είτε με ειδικές στερεωτικές κόλλες (όμοιες με αυτές που 
χρησιμοποιούν τα μουσεία) ή με ειδικούς μηχανισμούς κατασκευασμένους για το λόγο αυτό 

 Αναλυτική λίστα με περιγραφή (καλλιτέχνης, τίτλος/θέμα, υλικό, διαστάσεις, αξία ανά έργο) και φωτογραφίες όλων των προς 
ασφάλιση έργων ΠΡΙΝ την έναρξη της κάλυψης.  

 Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης με πρόσφατη ημερομηνία υπογραφής ΠΡΙΝ την έναρξη της ασφάλισης 

 Επαγγελματική συσκευασία 

 Εξειδικευμένη Fine Art μεταφορική εταιρία  

 Condition report πριν από κάθε μεταφορά και κατά την ολοκλήρωσή της 

 Condition report κατά την έναρξη και λήξη της έκθεσης  

 Επιβεβαίωση κατάστασης των προς ασφάλιση έργων 

 Οι ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης σε περίπτωση 
που αυτό οριστεί απαραίτητο (ενδέχεται επιπλέον χρέωση για τοποθεσίες εκτός Αθηνών) 

 Καθαρό ιστορικό ζημιών 

 Τα παραπάνω είναι ορισμένα παραδείγματα περιορισμών. Ανατρέξτε στους όρους του συμβολαίου σας όπως και στην 
προσφορά στην οποία βασίστηκε η έκδοση του συμβολαίου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρους αυτού. 
 

*Σε συνέχεια λήψης εκάστοτε αιτήματος ασφάλισης υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης των βασικών προϋποθέσεων κάλυψης. 

 

 

 
 

 

Πού καλύπτεστε: 
 

Για τον περιγραφόμενο κίνδυνο στη/στις δηλωθείσα/ες διεύθυνση/εις κινδύνου, εντός Ελλάδος, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο σας. 
Όσον αφορά σε μεταφορές & εκθέσεις εντός των Γεωγραφικών Ορίων που έχουν συμφωνηθεί. 

 
Ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου σας για να δείτε τα γεωγραφικά όρια της κάλυψής σας 

 

 
 

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας: 

 Ο έλεγχος των ποσών απαλλαγής, ώστε να γνωρίζετε τις πιθανές επιβαρύνσεις σας για ορισμένες ζημιές. 
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα ασφάλισης του συμβολαίου σας.

 Ο έλεγχος του συμβολαίου σας μόλις το λάβετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την επιθυμητή κάλυψη.

 Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων.

 Η έγκυρη και πλήρης πληροφόρηση σχετικά με αυτή την ασφάλιση. Ενημερώστε μας άμεσα αν κάποιο 
στοιχείο έχει καταγραφεί λανθασμένα ή αν έχει προκύψει οτιδήποτε που μπορεί να

διαφοροποιεί/ επιτείνει τον κίνδυνο. 

 

 

 

Χρόνος και τρόπος πληρωμής: 

 
 Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στους λογαριασμούς της Karavias Underwriting Agency, είτε 

εφάπαξ είτε σε δόσεις (εφόσον το ποσό των ασφαλίστρων το επιτρέπει) στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί 
(έναρξη της ασφάλισης ή πληρωμή δόσης κτλ). 

 

 Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η ασφάλιση σας: 

Η κάλυψη ξεκινά με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων. Όπως προκύπτει και από το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες από την έναρξη του συμβολαίου ή της ανανέωσης αυτού, εκτός εάν ακυρωθεί 
από εσάς ή εμάς πρωτύτερα. Η κάλυψη αρχίζει 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα έδρας συμβαλλόμενου και τελειώνει πάντα στις 12:00 
το μεσημέρι τοπική ώρα έδρας συμβαλλόμενου των συμφωνημένων ημερομηνιών (έναρξη & λήξη της ασφάλισης ή έναρξη & λήξη 
εκάστοτε δόσης). 

 

 Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο σας: 

 Η ακύρωση του συμβολαίου σας, μπορεί να γίνει κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Karavias 
Underwriting Agency. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατούνται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Δεν θα 
υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ήδη ζημιά. 

 

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ανατρέξτε στους γενικούς όρους, περί ακύρωσης του συμβολαίου σας 
 

 
Η Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Lloyd’s Insurance SA. 


