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Η Ασφάλιση Κατά Παντός Εργολάβων (Contractor’s All Risk – C.A.R.) αποτελεί ένα από τους νεώτερους 
κλάδους των τεχνικών ασφαλίσεων που αναπτύχθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
ανάκαμψης και οικοδομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

  
Πρόκειται για ασφάλιση οικοδομικών έργων κάθε μορφής που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη τόσο για 
ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου ή / και στις δομικές μηχανές, όσο και για 
απαιτήσεις τρίτων συνέπεια υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του 
έργου. 

Στην Κύπρο ο κλάδος αυτός άρχισε να αναπτύσσεται ιδιαίτερα 
την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα μετά το 1996, 
χρονιά κατά την οποία ετοιμάστηκε το Συμβόλαιο για 
Οικοδομικά Έργα από την Μεικτή Επιτροπή Δομικών 
Συμβολαίων Κύπρου. Το συμβόλαιο αυτό έκανε μια 
λεπτομερή αναφορά στις πρόνοιες του για τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του εργολάβου και του ιδιοκτήτη του έργου. 
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Το Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων 
σε συντομία 

  
Τι είναι το Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων; 

  
Είναι ένα Ασφαλιστικό Πρόγραμμα σχεδιασμένο να παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική προστασία κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής ενός έργου από τους κινδύνους εκείνους που περιβάλλουν τις οικοδομικές 
εργασίες. 

  
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλιση κάθε είδους υπέργειου ή υπόγειου έργου 
όπως για παράδειγμα μιας οικίας, μιας πολυκατοικίας, ενός συγκροτήματος με γραφεία, ενός σχολείου, 

ενός εργοστασίου, ενός νοσοκομείου, ενός δρόμου, ενός αεροδρομίου, μιας γέφυρας, ενός λιμανιού, 
ενός φράγματος, ενός εμπορικού κέντρου, ενός θεάτρου, μιας εκκλησίας, ενός συστήματος αποχέτευσης 

κ.α. 
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Τι μπορούμε να καλύψουμε σε ένα Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων; 
  

Όλες τις ξαφνικές και απρόβλεπτες ζημιές κατά την κατασκευή ενός έργου ή κατά τη διαμόρφωση του 
εργοταξίου 

  
Όλες τις ξαφνικές και απρόβλεπτες ζημιές στα υφιστάμενα κτίρια, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό 

και στα μηχανήματα 
  

Έξοδα καθαρισμού συντριμμάτων 
  

Αστική Ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιά σε περιουσία Τρίτων 
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Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων; 
  

Στους ιδιοκτήτες του έργου που θα ανεγερθεί και σε εργολάβους και υπεργολάβους που θα αναλάβουν 
την ανέγερση του. 

 
Προκειμένου να αποφευχθούν παραλείψεις ή κενά στην παρεχόμενη 

κάλυψη, μια τέτοια ασφάλιση θα πρέπει να συνάπτεται για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Περίοδος Ασφάλισης 
  
Η κάλυψη αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή μετά την εκφόρτωση των ασφαλισμένων αντικειμένων στο 
εργοτάξιο στην τοποθεσία του έργου και λήγει με την παραλαβή ή λειτουργία του έργου. Ποτέ, όμως, 
αργότερα από την ημερομηνία λήξης της περιόδου ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα. 
  
Αν το έργο δεν μπορεί να αποπερατωθεί εντός της διάρκειας του Συμβολαίου Εργολαβίας θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί η Ασφαλιστική Εταιρεία και να ζητηθεί παράταση της Περιόδου Ασφάλισης. 
 
Επιπρόσθετα η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί 
ώστε να καλύπτει μια περίοδο συντήρησης η 
οποία αρχίζει με την παράδοση του έργου 
στον ιδιοκτήτη για προκαθορισμένη περίοδο 
(συνήθως από 6 μέχρι 12 μήνες). Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, καλύπτονται 
οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές στο έργο 
που έχει κατασκευαστεί και προκαλούνται 
από τον εργολάβο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του όσο διαρκεί η περίοδος 
συντήρησης. 
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Τι μπορεί να Ασφαλιστεί 
  

Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται για την Ασφάλιση Υλικών Ζημιών στο υπό κατασκευή έργο (Μέρος Ι). 
  

Για Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) μπορούν προαιρετικά να ασφαλιστούν: 
  

- Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός – 
- Τα μηχανήματα – 

- Τα υφιστάμενα κτήρια ή άλλη περιουσία – 
- Τα εξόδων καθαρισμού συντριμμάτων – 

 
Προαιρετικά μπορεί επίσης να ασφαλιστεί και η ευθύνη έναντι Τρίτων (Μέρος II). 
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Το υπό Κατασκευή Έργο 
  

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται: 
  

Οι συμβατικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον εργολάβο και τους υπεργολάβους 
  

Οι προκαταρτικές εργασίες όπως εκσκαφές και ισοπεδώσεις 
  

Οι βοηθητικές κατασκευές όπως κανάλια εκτροπής και στηρίγματα 
  

Τα υλικά που προμηθεύονται και αποθηκεύονται στο εργοτάξιο και υπηρεσίες που προσφέρονται από 
τον ιδιοκτήτη του έργου 
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Οι Εγκαταστάσεις και ο Εξοπλισμός 
  
Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται: 
  
Σκαλωσιές 
σανίδωση σκαλωσιών 
μικρού τύπου μηχανήματα 
εξοπλισμός και εργαλεία χεριού 
χώροι ξεκούρασης εργαζομένων 
χώροι αποθήκευσης υλικών 
χώροι συνεργείων 
αναβατόρια 
εγκαταστάσεις παροχής νερού 
μικρές γεννήτριες ρεύματος 
ηλεκτρικά καλώδια 
περιφράξεις 
προστατευτικές τέντες 
 
 
 
 
 
 

 
πυροσβεστήρες 
σκάλες 
μικρές μπετονιέρες (κουγκριομηχανές) 
τροχαλίες 
αντλίες 
γραφεία 
ντεπόζιτα νερού 
συγκολλητικές συσκευές 
ξυλοσχιστικές μηχανές 
  
Για την Ασφάλιση Εγκαταστάσεων και  
Εξοπλισμού συστήνεται όπως  
επισυνάπτεται κατάσταση αντικειμένων. 
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Τα Μηχανήματα Κατασκευής 
  

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται: 
 
 
 
  

γερανοί 
γεωτρύπανα 

οχήματα του εργοταξίου που χρησιμοποιούνται στο έδαφος  
και δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας σε δρόμο όπως για παράδειγμα  

φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα, μπουλντόζες, εκσκαφείς,  
graders, dumpers, οδοστρωτήρες, μηχανές κατασκευής δρόμων 

κινητές μονάδες γεώτρησης 
εγκαταστάσεις άντλησης σκυροδέματος 

  
Για την Ασφάλιση Μηχανημάτων είναι απαραίτητη 

λεπτομερής κατάσταση. 
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Τα Υφιστάμενα κτίρια ή άλλη περιουσία 
(πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά) 

  
Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται: 

  
κτήρια και το περιεχόμενο τους που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη του έργου τα οποία βρίσκονται εντός ή 

παραπλήσια ή εφάπτονται του χώρου του εργοταξίου 
  

περιουσία η οποία δεν ανήκει στον Ιδιοκτήτη ή στο Εργολάβο του έργου και η οποία βρίσκεται υπό την 
φύλαξη ή τον έλεγχο τους 
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Τα Έξοδα καθαρισμού συντριμμάτων 
   

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται: 
  

απομάκρυνση κατεστραμμένων μερών του υπό κατασκευή κτηρίου π.χ. μπετόν, σιδεροσυνδέσεις κ.α. 
  

απομάκρυνση μερών τα οποία αν και δεν έχουν πάθει ζημιά έχουν καταστεί άχρηστα και πρέπει να 
κατεδαφιστούν 

  
απομάκρυνση ξένων αντικειμένων π.χ. λάσπη, χαλίκια, άντληση νερού 

  
Νοουμένου ότι η ζημιά στα μέρη αυτά οφείλεται ή έχει σαν γενεσιουργό αιτία καλυπτόμενο κίνδυνο. 
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Η Ευθύνη Έναντι Τρίτων 
  

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται απαιτήσεις Τρίτων: 
  

Για θάνατο 
  

Για σωματική βλάβη ή τραυματισμό 
  

Για ασθένεια 
  

Για υλική ζημιά σε περιουσία που βρίσκεται στο εργοτάξιο ή γειτονεύει με τον χώρο του εργοταξίου και η 
οποία δεν ανήκει στον Ιδιοκτήτη ή στον Εργολάβο του έργου ούτε βρίσκεται υπό την φύλαξη ή τον 

έλεγχο του Εργολάβου του έργου 
  

Για ζημιά σε υπόγεια καλώδια, σωλήνες ή άλλες υπόγειες υπηρεσίες 
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Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου 
 

Η κάλυψη που παρέχεται υπόκειται στις ακόλουθες γενικές εξαιρέσεις: 
 

- Ζημιά ή καταστροφή που προέρχεται από στρατιωτικές ενέργειες, πόλεμο ή πολεμικές επιχειρήσεις, 
απεργία, στάση, αναταραχή, διακοπή εργασίας, επίταξη δημόσιας αρχής - 

 
- Ζημιά ή καταστροφή από πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια - 

 
- Ζημιά ή καταστροφή εξαιτίας ηθελημένης ενέργειας (δόλος) ή βαρείας αμέλειας του Ασφαλιζόμενου ή 

εκπροσώπων του - 
 

- Ολικής ή μερικής παύσης εργασιών - 
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Έκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης 
  

Η κάλυψη που προσφέρει το Ασφαλιστήριο χωρίζεται σε δύο μέρη. 
 

Την Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι)  
 

και την Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) 
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Μέρος Ι Ασφάλιση Υλικών Ζημιών 
  

Σε σχέση με την Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) το Ασφαλιστήριο αναλαμβάνει να πληρώσει, 
επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει κάθε απώλεια ή ζημιά σε ασφαλισμένη περιουσία που οφείλεται σε 

ξαφνική και απρόβλεπτη αιτία (νοουμένου ότι δεν εξαιρούνται από το Ασφαλιστήριο). 
  

ΣΤΟ Ασφαλιστήριο δεν αναγράφονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, όπως συμβαίνει π.χ. στο Ασφαλιστήριο 
Πυρός αλλά μόνο οι εξαιρέσεις. Όταν η απώλεια ή η ζημιά οφείλεται σε μη εξαιρούμενο κίνδυνο τότε 

υπάρχει κάλυψη και αποζημίωση μείον τυχόν αφαιρετά ποσά. 
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Ειδικές Εξαιρέσεις του Μέρους Ι 
  

- Το αφαιρετέο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα (για οποιοδήποτε περιστατικό) - 
 

- Επακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων / 
ποινών, απωλειών λόγω καθυστέρησης, μη εκτέλεσης ή απώλειας της εργολαβίας - 

 
- Απώλεια ή ζημιά λόγω ελαττωματικού σχεδιασμού - 

 
 - Τα έξοδα αντικατάστασης, επιδιόρθωσης ή 

επισκευής ελαττωματικού υλικού και / ή 
κακοτεχνίας. Ωστόσο η ζημιά σε σωστά 

εκτελεσμένα τμήματα που  προέρχεται από την 
ακαταλληλότητα άλλων τμημάτων των 

εργολαβικών έργων καλύπτεται - 
 

- Φυσική φθορά, διάβρωση, οξείδωση, αλλοίωση 
λόγω μη χρήσης και φυσιολογικές ατμοσφαιρικές 

συνθήκες - 
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Ειδικές Εξαιρέσεις του Μέρους Ι 
  

- Απώλεια ή ζημιά λόγω ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, διακοπής, σπασίματος ή διατάραξης στη 
λειτουργία, πήξη ψυκτικού ή άλλου υγρού, ελαττωματική λίπανση ή έλλειψη λαδιού ή ψυκτικού υγρού, 
αλλά αν ως συνέπεια τέτοιας βλάβης ή διατάραξης προκληθεί ατύχημα που θα προξενήσει εξωτερική 

ζημιά, τέτοια επακόλουθη ζημιά θα είναι αποζημιωτέα - 
  
 - Απώλεια ή ζημιά σε οχήματα τα οποία έχουν άδεια 
γενικής χρήσης σε οδό ή σε σκάφη ή αεροσκάφη, 

  
- Απώλεια ή ζημιά σε φακέλους, σχέδια, 

λογαριασμούς, τιμολόγια, χρήματα, γραμματόσημα, 
έγγραφα, αποδείξεις χρεώσεων, γραμμάτια, 

χρεόγραφα, επιταγές, 
  

- Απώλεια ή ζημιά που ανακαλύπτεται μόνο κατά το 
χρόνο διενέργειας απογραφής. 
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Ασφαλισμένα Ποσά  
  

Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) 
  

Σε σχέση με την Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) τα Ασφαλισμένα Ποσά για τα πιο κάτω αντικείμενα 
ασφάλισης, πρέπει να αντιπροσωπεύουν: 

  
Υπό κατασκευή έργο: 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι η συμβατική αξία του έργου πλέον της αξίας των δομικών υλικών που 
παρέχονται ή των εργασιών που εκτελούνται από τον ιδιοκτήτη. 

Οποιεσδήποτε αυξήσεις του κόστους του έργου πρέπει να δηλώνονται αμέσως στην Ασφαλιστική 
Εταιρεία, για να αποφευχθεί η περίπτωση υπασφάλισης. 
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Ασφαλισμένα Ποσά  
  

Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) 
  

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Την αξία αντικατάστασης τους με καινούργια του ιδίου τύπου και 
δυναμικότητας και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης τους στο εργοτάξιο. 

  
Μηχανήματα: Την αξία αντικατάστασης τους με καινούργια του ιδίου τύπου και δυναμικότητας και τα 

έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης τους στο εργοτάξιο. 
  

Έξοδα Καθαρισμού Συντριμμάτων: Επαρκές όριο (όριο για την Περίοδο Ασφάλισης) σύμφωνα με τον 
Ασφαλισμένο. Ειδικοί συμβουλεύουν όπως το Όριο είναι μεταξύ 2% και 10% του Ασφαλισμένου Ποσού 

για το υπό κατασκευή έργο ανάλογα με το είδος των εργασιών. 
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Ασφαλισμένα Ποσά και Όρια Ευθύνης 
  

Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) 
  

Οποιεσδήποτε αυξήσεις στην αξία των πιο πάνω (εκτός των ορίων για Έξοδα Καθαρισμού Συντριμμάτων 
και για Υφιστάμενα κτίρια ή άλλη περιουσία) πρέπει να δηλώνεται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να 

μην ασφαλισθεί επαρκώς ένα έργο (υποασφάλιση). 
  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν τροποποιήσεις, επεκτάσεις και 
προσθήκες που αποφασίζονται μετά την έναρξη του έργου. 
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Σημαντικοί Όροι – Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου 
  

Οι πιο κάτω είναι οι σημαντικότεροι όροι του Ασφαλιστηρίου: 
  

Αναλογική αποζημίωση σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Ποσό ανά αντικείμενο ασφάλισης είναι μικρότερο από 
την πραγματική του αξία. Εφαρμόζεται ο Αναλογικός Όρος σχετικά με το υπό κατασκευή έργο, τις εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό και τα μηχανήματα 
  

Αναλογική συνεισφορά στην ευθύνη, απώλεια ή ζημιά στην περίπτωση άλλης ασφάλισης σε ισχύ 
  

Άρνηση αποζημίωσης σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής στο έργο με την οποία αυξάνεται ο κίνδυνος, εκτός εάν 
ειδοποιηθεί η Ασφαλιστική Εταιρεία 

  
Ενημέρωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας εντός 14 ημερών σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος που πιθανόν να 

εγείρει απαίτηση. 
  

Ειδοποίηση της Αστυνομίας σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης. 
 
  Οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε εύλογο 

χρόνο, να επιθεωρήσουν και να εξετάσουν τον κίνδυνο και ο Ασφαλισμένος θα 
παρέχει στους αντιπροσώπους της Εταιρείας όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση του κινδύνου. 
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Σημαντικοί Όροι 
 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία, ανάλογα με το έργο που θα ασφαλίσει είναι δυνατό να επιβάλει ειδικούς όρους, 
εξαιρέσεις ή περιορισμούς όπως για παράδειγμα: 

  
Μέτρα πυρασφάλειας 

 
Εξαίρεση ζημιάς σε καλλιέργειες 

 
Περιορισμός αποθηκευμένων υλικών ανά αποθήκη 

 
Περιορισμός υλικών στο εργοτάξιο για την ποσότητα που χρειάζεται για εργασία συγκεκριμένου αριθμού ημερών 

 
Περιορισμός του μέγιστου μήκους ενός υπό κατασκευή δρόμου σε (Χ) μέτρα όταν αυτός κατασκευάζεται τμηματικά 

 
 
 

Περιορισμός της ευθύνης, μετά από μια ζημιά σε υπόγεια καλώδια, σωλήνες 
ή άλλες υπόγειες υπηρεσίες, στο κόστος αντικατάστασης τους μόνο (δεν 

καλύπτεται οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά) 
 

Απώλεια ή ζημιά κατά την περίοδο δοκιμών σε μηχανήματα ή 
εγκαταστάσεις 

 
Ειδικός όρος φύλαξης καλωδίων και σωλήνων χαλκού. 
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Μερικές από τις καλύψεις του Ασφαλιστηρίου είναι: 

  

- Φωτιά-  

- Κεραυνός-  

- Κακόβουλη Ζημιά - 

- Κλοπή ή διάρρηξη - 

- Έκρηξη - 

- Πλημμύρα - 

- Καταιγίδα - 

- Θύελλα - 

- Σεισμός - 

- Υποχώρηση εδάφους ή καθίζηση - 

- Κατολίσθηση εδάφους ή βράχων - 

- Κατάρρευση - 
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Μερικές από τις καλύψεις του Ασφαλιστηρίου είναι: 

  
 -Απώλεια ή ζημιά κατά την μεταφορά Ασφαλισμένων αντικειμένων εντός του εργοταξίου - 

 
- Αναποδογύρισμα μηχανήματος κατασκευής - 

 
- Αμέλεια ή ανθρώπινο λάθος -  

 
- Ζημιές κατά την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων - 
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Το μέρος του Ασφαλιστηρίου που αναφέρεται στην Ασφάλιση Υλικών Ζημιών (Μέρος Ι) μπορεί να 

επεκταθεί με επιπρόσθετο ασφάλιστρο για να καλύψει: 
 

- Απώλεια ή ζημιά από Απεργία, Οχλαγωγία - 
 

- Πρόσθετα έξοδα για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τη διάρκεια αργιών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών - 

 
- Αποθήκευση υλικών εκτός του εργοταξίου (μετά από έγκριση από την εταιρεία) -  
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Μέρος II Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων 
  

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) το Ασφαλιστήριο αναλαμβάνει να πληρώσει 
οποιαδήποτε ποσά τα οποία οι Ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να καταβάλουν σε Τρίτους υπό μορφή 
αποζημιώσεων (Τρίτοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν σχέση με το υπό κατασκευή έργο) συνέπεια τυχαίας: 

  
- σωματικής βλάβης ή ασθένειας - 

 
- απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία – 

 
σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών και συμβαίνουν εντός του εργοταξίου ή γύρω από αυτό. 
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Ειδικές Εξαιρέσεις του Μέρους ΙΙ  
  

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 
  

 -Προκαθορισμένο Αφαιρετέο Ποσό (Excess) - 
 

- Σκόπιμες ενέργειες του Ασφαλισμένου - 
 

- Σωματικές βλάβες υπαλλήλων του εργολάβου και των υπεργολάβων και μελών των οικογενειών τους - 
 

- Σωματικές βλάβες των Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων και οποιονδήποτε άλλων που έχουν σχέση με το 
έργο και μελών των οικογενειών τους - 

 
- Σωματικές βλάβες ή ζημιά σε περιουσία από δονήσεις ή εξασθένηση ή μετατόπιση θεμελίων 

γειτονικών υποστατικών - 
 

- Περιουσία Τρίτων η οποία βρίσκεται κάτω από την φύλαξη ή έλεγχο του Ιδιοκτήτη ή Εργολάβου του 
έργου - 

 
- Χρήση οχημάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας - 

 
- Ευθύνη εξαιτίας ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών - 

 
- Ευθύνη βάση συμφωνίας που δεν θα υπήρχε  

αν δεν υπήρχε η συμφωνία αυτή - 
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Μέρος II Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων 
  

Το μέρος του Ασφαλιστηρίου που αναφέρεται στην Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) μπορεί 
να επεκταθεί με επιπρόσθετο ασφάλιστρο για ασφάλιση: 

  
- Διασταυρωμένης ευθύνης (Cross Liability) - 

(Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο Ασφαλιστήριο θα θεωρούνται Τρίτοι μεταξύ τους αναφορικά με την 
ευθύνη που έχει το ένα προς το άλλο - εξαιρείται ζημιά σε περιουσία που καλύπτεται από το Μέρος Ι και 

τραυματισμοί υπαλλήλων) 
  

- Υλικής ζημιάς σε περιουσία τρίτων από δονήσεις ή εξασθένηση ή μετατόπιση θεμελίων - 
(total or partial collapse of the property). 
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Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) 
  

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτων (Μέρος II) η κάλυψη που προσφέρεται δεν είναι 
απεριόριστη. Ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώσει ικανοποιητικά όρια κάλυψης της ευθύνης του 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Τα όρια αυτά αντιπροσωπεύουν τα ανώτατα όρια ευθύνης της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

  
Όριο για κάθε απαίτηση Τρίτου για Σωματική Βλάβη 

  
Συνολικό Όριο για απαιτήσεις Τρίτων για Σωματικές Βλάβες 

  
Όριο για κάθε απαίτηση Τρίτου για Υλικές Ζημιές 

  
Συνολικό Όριο για κάθε περίοδο Ασφάλισης 
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Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για  Οικοδομικά Έργα 
Ε1(Α) – χωρίς ποσότητες & Ε1(Β)  με ποσότητες 

 
Το Συμβόλαιο αυτό ετοιμάστηκε από τη Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε.Δ.Σ.Κ) τον 

Ιούλιο 1996 
 

Είναι βασισμένο στη φιλοσοφία του Βρετανικού Συμβολαίου Joint Contract Tribunal 1963 – Standard 
Form of Building Contract. 

 
Τα άρθρα του Συμβολαίου που αφορούν στις ασφαλιστικές πρόνοιες είναι τα 20 και 21. 
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Το άρθρο 19 αν και δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε υποχρέωση 

σύναψης ασφάλισης, αναφέρεται στην υποχρέωση του 
εργολάβου να εξασφαλίσει τον εργοδότη για υλικές ζημιές ή 

σωματικές βλάβες σε σχέση με δική του αμέλεια. 
 

Το άρθρο 16 αφορά στις υποχρεώσεις του εργολάβου κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα. 

 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα – Ε1(Α) & Ε1(Β)  
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‘Άρθρο 
Απαιτούμενη Ασφαλιστική 

Κάλυψη 

Παρεχόμενη 
Κάλυψη από το 

Ασφαλιστήριο Κατά 
Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

20 (1) (α) - Υποχρέωση Εργολάβου για 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

 
- Υποχρέωση του Εργολάβου να 

εξασφαλίσει τον Εργοδότη 
 
 
 
 

- Υποχρέωση του Εργολάβου να 
επιβάλλει στους 

Υπεργολάβους να διατηρούν 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

Μέρος ΙΙ – Αστικής 
Ευθύνης 

 
Έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου από 
κοινού στα ονόματα 
του Εργολάβου και 

Εργοδότη 
 

Ως πιο πάνω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Υπεργολάβοι 
μπορούν να έχουν 

δική τους Ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης 

20 (1) (β) - Υποχρέωση Εργολάβου (και 
Υπεργολάβου) για Ασφάλιση 

Ευθύνης Εργοδότη 

Δεν καλύπτεται Ο Εργολάβος και 
Υπεργολάβοι θα 
πρέπει να έχουν 

συνάψει ξεχωριστή 
Ασφάλιση Ευθύνης 

Εργοδότη 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα – Ε1(Α) & Ε1(Β)  
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‘Άρθρο Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη 
από το Ασφαλιστήριο 
Κατά Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

20 (1) (γ) - Όριο αποζημίωσης για οιοιδήποτε 
απαίτηση Αστικής Ευθύνης 

(καθορίζεται στο Παράστημα των 
Όρων του Συμβολαίου) 

Μέρος ΙΙ – Αστικής 
Ευθύνης  

20 (2) (α) - Υποχρέωση Εργολάβου για Κοινή 
Ασφάλεια (Joint Names Policy)  για 
κάλυψη της νομικής ευθύνης του 

Εργοδότη συνεπεία ζημίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία εξαιτίας 

κατάρρευσης, καθίζησης, ανύψωσης, 
δονισμού, αποδυνάμωσης ή 

ελάττωσης της στάθμης υπόγειων 
υδάτων 

Δεν καλύπτεται, αλλά η 
Ασφάλιση μπορεί να 

επεκταθεί για κάλυψη 
αυτών των κινδύνων με 

επιπρόσθετο 
ασφάλιστρο και 
ειδικούς όρους 

21 (1) (α) - Υποχρέωση Εργολάβου για Κοινή 
Ασφάλεια (Joint Names Policy) εκ 

Παντός Κινδύνου (All Risks Insurance) 
στο όνομα του ιδίου και του Εργοδότη 

για κάλυψη των οικοδομικών 
εργασιών 

Μέρος Ι – Υλικές Ζημίες 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα – Ε1(Α) & Ε1(Β)  
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‘Άρθρο Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη 
από το Ασφαλιστήριο 
Κατά Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

21 (1) (α) - Ποσό Ασφαλιστικής Κάλυψης – Ποσό 
Συμβολαίου (πλήρη αξία 

αποκατάστασης των εργασιών) 
επιπλέων το ποσοστό που 

καθορίζεται στο Παράρτημα Όρων 
για την κάλυψη των επαγγελματικών 

αμοιβών Συμβούλων 

Καθορίζεται στον 
Πίνακα του 

Ασφαλιστηρίου – Μέρος 
Ι – Υλικές Ζημίες 

21 (1) (β) - Η Κοινή Ασφάλεια να προνοεί:  
(i) Αναγνώριση του Υπεργολάβου ότι 

καλύπτονται βάσει της Κοινής 
Ασφάλειας 

(ii) Εγκατάλειψη από πλευράς 
ασφαλιστικής εταιρείας του 

δικαιώματος ανάκτησης πληρωτέου 
ποσού αποζημίωσης από 
οποιοδήποτε υπεργολάβο 

σε σχέση με ζημίες στις εργασίες από 
Καθορισμένες Συμφορές 

Η κάλυψη αυτή δίνεται 
με την περίληψη του 

ονόματος των 
Υπεργολάβων στο 

Μέρος Ι του 
Ασφαλιστηρίου  

Η κάλυψη που 
παρέχεται είναι 
πιο διευρυμένη 
από αυτή που 

προνοεί το 
Συμβόλαιο του 

Έργου. 
Το Ασφαλιστήριο 

είναι «Κατά 
Παντός 

Κινδύνου»  



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα – Ε1(Α) & Ε1(Β)  
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‘Άρθρο Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη 
από το Ασφαλιστήριο 
Κατά Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

21 (2) (α) 
Και 

21 (2) (β) 

- Ασφαλιστικές καλύψεις όπως ρο 
άρθρο 21 (1) (α) και 21 (1) (β) με 
υποχρέωση για τη σύναψη της 
ασφαλιστικής κάλυψης από τον 

Εργοδότη. 

Μέρος Ι – Υλικές Ζημίες 

21 (3) (α) (i) - Υποχρέωση Εργολάβου για 
κάλυψη των υφιστάμενων 

κατασκευών και του περιεχομένου 
τους με Κοινή Ασφάλεια σε σχέση 
με ζημιές που προκαλούνται από 
Καθορισμένες Συμφορές (Special 

Perils) 

Tο Μέρος Ι του 
Ασφαλιστηρίου μπορεί 

να επεκταθεί για να 
καλύψει τις 

υφιστάμενες 
κατασκευές και το 

περιεχόμενο τους. Η 
κάλυψη είναι πιο 

διευρυμένη για το λόγο 
ότι είναι «Κατά Παντός 
Κινδύνου» και όχι μόνο 

για τις Καθορισμένες 
Συμφορές. 

Ο Εργολάβος / 
Εργοδότης 
μπορεί, αν 

επιθυμεί να 
συνάψει 

ξεχωριστό 
ασφαλιστήριο 

Πυρός και 
Ειδικών 

Κινδύνων που να 
ικανοποιεί τη 
πρόνοια αυτή. 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα – Ε1(Α) & Ε1(Β)  
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‘Άρθρο 
Απαιτούμενη Ασφαλιστική 

Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη 
από το Ασφαλιστήριο 
Κατά Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

21 (3) (α) (ii) - Υποχρέωση του Εργολάβου 
για ασφάλιση των 

οικοδομικών εργασιών όπως 
το 21 (1) (α) 

Μέρος Ι – Υλικές Ζημίες 

21 (4) (α) (i) 
και  

21 (4) (α) (ii) 

- Ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
το άρθρο 21 (3) (α) (i) και (ii) 

με υποχρέωση για τη σύναψη 
της ασφαλιστικές κάλυψης 

από τον Εργοδότη 

Μέρος Ι – Υλικές Ζημιές 

16 (2) - Υποχρέωση του Εργολάβου 
να επιδιορθώσει 

οποιαδήποτε ελαττώματα ή 
λάθη που εμφανίζονται εντός 

της περιόδου ευθύνης για 
ελαττώματα και τα οποία 

οφείλονται σε υλικά ή 
τεχνουργία μη σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Συμβολαίου 

Επέκταση του Μέρους Ι 
του Ασφαλιστηρίου για 

κάλυψη εργασιών 
συντήρησης 

(Maintenance) – 
εκτεταμένης μορφής 

Το Συμβόλαιο του 
Εργολάβου με τον 

Εργοδότη δεν 
υποχρεώνει τον 

Εργολάβο να έχει 
τέτοια ασφαλιστική 
κάλυψη. Η κάλυψη 

αυτή συνηθίζεται να 
δίνεται στον Εργολάβο 

για τη δική του 
προστασία. 



Ειδικοί Όροι , Εξαιρέσεις και Επέκταση Κάλυψης  
 
Η κάλυψη του Ασφαλιστήριου μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί αναλόγως του έργου και το επίπεδο 
του κινδύνου με τις ακόλουθες ρήτρες (Endorsements)    
  

37 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΗΤΡΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ 
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ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

END001 STRIKE, RIOT AND CIVIL COMMOTION (SRCC) - ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ    

END002  COVER FOR CROSS LIABILITY - ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΩΝ   

END002B COVER FOR PERSONS WORKING ON SITE –  ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ  /  
 ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

  

END003 MAINTENANCE VISITS COVER -ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)   

END004 EXTENDED MAINTENANCE COVER - ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

END005 CONSTRUCTION AND/OR ERECTION TIME SCHEDULE - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ / Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  

END006 CHARGES FOR OVERTIME, NIGHT WORK, EXPRESS FREIGHT - ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΑΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

 

END007 COVER EXTRA CHARGES FOR AIRFREIGHT  - ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΛΟΥ  

END008 WARRANTY CONCERNING STRUCTURES IN EARTHQUAKE ZONES - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ 
 ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

END009 EXCLUSION OF LOSS , DAMAGE OR LIABILITY DUE TO EARTHQUAKE -  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ Ή 
 ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΗΤΡΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ 
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END010 EXCLUSION OF LOSS, DAMAGE OR LIABILITY DUE TO FLOOD  AND INUNDATION - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, 
   ΖΗΜΙΑΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 

 

END011 PROTECTION OF ELECTRIC CABLES & COPPER PIPES WARRANTY -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  
  ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 

 

END012 EXC/N OF LOSS, DAMAGE OR LIA/TY DUE TO WINDSTORM OR WIND–RELATED WATER DAMAGE - ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ Ή ΕΥΘ. ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑΣ Ή ΑΠΟ ΥΔΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 

 

END013 PROPERTY IN OFF-SITE STORAGE - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ   

END100 COVER FOR TESTING OF MACHINERY AND INSTALLATIONS - ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

   

END101 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING THE CONSTRUCTION OF TUNNELS  AND GALLERIES, TEMPORARY OR PERMANENT 
SUBSURFACE STRUCTURES OR INSTALLATIONS - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΩΝ, ΓΑΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ  

END102 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING UNDERGROUND CABLES, PIPES AND OTHER FACILITIES - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  

END103 EXCLUSION OF LOSS OF OR DAMAGE TO CROPS FORESTS AND CULTURES - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΟΔΕΙΕΣ, 
     ΔΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

END104 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING THE CONSTRUCTION OF DAMS AND WATER RESERVOIRS  - 
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΑΠΟΘΗΚΩΝ  

 

END106 WARRANTY CONCERNING SECTIONS - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
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END107 WARRANTY CONCERNING CAMPS AND STORES - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
 ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

END108 WARRANTY CONCERNING CONSTRUCTION PLANT, EQUIPMENT AND MACHINERY - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ 
 ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

END109 WARRANTY CONCERNING CONSTRUCTION MATERIAL - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

END110  SPECIAL CONDITIONS CONCERNING SAFETY MEASURES WITH RESPECT TO PRECIPITATION, FLOOD AND 
INUNDATION - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ 

  

END111 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING REMOVAL OF DEBRIS FROM LANDSLIDES - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

 

END112 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING FIRE FIGHTING FACILITIES AND FIRE SAFETY ON CONSTRUCTION SITES- 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

 

END112A SPECIAL CONDITIONS CONCERNING FIRE FIGHTING FACILITIES - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ  
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

END113 INLAND TRANSIT – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

END114  SERIAL LOSSES - ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΙΤΙΟ  

END115 COVER FOR DESIGNER'S RISK - ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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END116 COVER FOR INSURED CONTRACT WORKS TAKEN OVER OR PUT INTO SERVICE - ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

END117 SPECIAL CONDITIONS FOR LAYING WATER SUPPLY AND SEWER PIPES -  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
  ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

END119 EXISTING PROPERTY OR PROPERTY BELONGING TO OR HELD IN CARE, CUSTODY OR CONTROL BY THE INSURED  -  ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ή ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

   

END120 VIBRATION, REMOVAL OR WEAKENING OF SUPPORT –  ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗ, ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

   

END121 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING PILLING FOUNDATION AND RETAINING WALL WORKS – ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
   ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

END161 DEWATERING – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ  

TERROR CLAUSE TERROR WAR, TERRORISM, NUCLEAR RADIATION AND CONTAMINATION EXCLUSION – ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
     ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

W001 POLYURETHANE SANDWICH PANEL WARRANTY – ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ    

CAR008B MORTGAGE CLAUSE – ΡΗΤΡΑ ΥΠΟΘΗΚΗΣ 
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Διεθνές Συμβόλαιο για Τεχνικά  Έργα 
FIDIC Contract 

 
Το Συμβόλαιο γνωστό ως FIDIC  Contract (Federation Internationale des Ingenieurs Counseils) 

χρησιμοποιείται για τεχνικά έργα.  
 

Το Συμβόλαιο FIDIC αποτελεί τη διεθνή προέκταση των Βρετανικών Όρων Συμβολαίου I.C.E (Institute of 
Civil Engineers). 
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Τα  άρθρα του Συμβολαίου  που  
αναφέρονται στις ασφαλιστικές πρόνοιες 

και ευθύνες του Εργολάβου και 
Υπεργολάβου είναι τα 20, 21, 22, 23, 49 

και 59 (1987) και αντίστοιχα για τις 
εκδόσεις Construction (Red Book) 2005 

το άρθρο 18 (11, 17, 19). 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Διεθνές Συμβόλαιο για Τεχνικά Έργα - FIDIC Contract  
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Άρθρο 
(1987) 

Άρθρο 
(1999 & 2005) 
(Construction) 

Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη από 
το Ασφαλιστήριο Κατά 

Παντός Κινδύνου 
Εργολάβων 

Σχόλια 

21 (17) 
18 

18.1 
18.2 

-  Υποχρέωση Εργολάβου για Κοινή 
Ασφάλεια (Joint  Names Policy) εκ 
Παντός Κινδύνου στο όνομα του 

ιδίου και του Εργοδότη για 
κάλυψη των κατασκευαστικών 

έργων 
 

- Η περίοδος Ασφάλισης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και την περίοδο 

για ελαττώματα 

Μέρος Ι – Υλικές Ζημιές 
 
 
 
 
 
 

Επέκταση 
Ασφαλιστηρίου για 

κάλυψη των εργασιών 
συντήρησης 

(εκτεταμένης μορφής) 

21 (1) (α)  18.2 
 

- Ποσό ασφαλιστικής κάλυψης: 
+ Κατασκευαστικά έργα – (το 

προϋπολογιζόμενο ποσό συμβολαίου 
συν 15% για επιπρόσθετα έξοδα και 

αμοιβές συμβολαίου) 
+ Μηχανήματα – το κόστος 

αντικατάστασης. 

Καθορίζεται στον 
Πίνακα του 

Ασφαλιστηρίου – 
Μέρος Ι 



Ασφαλιστικές Πρόνοιες Διεθνές Συμβόλαιο για Τεχνικά Έργα - FIDIC Contract  
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Άρθρο 
(1987) 

Άρθρο 
(1999 & 2005) 
(Construction) 

Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη από 
το Ασφαλιστήριο Κατά 

Παντός Κινδύνου 
Εργολάβων 

Σχόλια 

21 (2) 18.1 - Υποχρέωση Εργολάβου να 
ειδοποιεί τους Ασφαλιστές για 

οποιεσδήποτε αλλαγές στη φύση 
των κατασκευαστικών εργασιών 

σύμφωνα με τους όρους του 
ασφαλιστηρίου. 

Παρόμοια υποχρέωση 
περιέχεται στους 

Γενικούς Όρους του 
Ασφαλιστηρίου 

23 (1) 18.3 - Υποχρέωση Εργολάβου για Κοινή 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης – 

Υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες 
συνεπεία των κατασκευαστικών 

εργασιών 

Μέρος ΙΙ – Αστική 
Ευθύνη 

23 (2) 18.3 - Όριο αποζημίωσης – καθορίζεται 
στο παράστημα των Όρων του 

Συμβολαίου 

Καθορίζεται στον 
Πίνακα του 

Ασφαλιστηρίου 

23 (3) 18.3 - Το ασφαλιστήριο θα πρέπει να 
περιέχει Ρήτρα Αμφιβαρούς 

Ευθύνης (Cross Liability Clause) 

Επέκταση του 
ασφαλιστηρίου με τη 
Ρήτρα Αμφιβαρούς 

Ευθύνης 
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Άρθρο 
(1987) 

Άρθρο 
(1999 & 2005) 
(Construction) 

Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη Κάλυψη 
από το Ασφαλιστήριο 
Κατά Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

24 (1) 18.4 - Υποχρέωση Εργολάβου για 
Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότου – 
Σωματικές βλάβες σε πρόσωπα 

που εργοδοτούνται από τον 
Εργολάβο και Υπεργολάβο 

 
- Ο Εργολάβος απαλλάσσεται από 

την ευθύνη για ασφάλιση των 
προσώπων που εργοδοτούνται 

από τους Υπεργολάβους 

Δεν καλύπτεται 
Ο Εργολάβος / 

Υπεργολάβος θα 
πρέπει να 
συνάψει 

ξεχωριστή 
Ασφάλιση 
Ευθύνης 
Εργοδότη 

49 18.2 
18.3 

- Υποχρέωση Εργολάβου να 
επιδιορθώσει οποιαδήποτε 

ελαττώματα ή λάθη που 
εμφανίζονται εντός της 
Περιόδου Ευθύνης για 

Ελαττώματα (maintenance 
Period) και τα οποία οφείλονται 

σε υλικά ή τεχνουργία μη 
σύμφωνα με το Συμβόλαιο  

Επέκταση του 
Μέρους Ι του 

Ασφαλιστηρίου για 
κάλυψη των 

εργασιών 
συντήρησης -  
εκτεταμένης 

μορφής 

Στη έκδοση του 
FIDIC 2005 
(18.3.e) δεν 
υπάρχει η 

υποχρέωση 
ασφάλισης του 

έργου για 
ελαττώματα στο 

σχεδιασμό ή 
λάθη 

εφαρμογής. 
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Άρθρο 
(1987) 

Άρθρο 
(1999 & 2005) 
(Construction) 

Απαιτούμενη Ασφαλιστική Κάλυψη 

Παρεχόμενη 
Κάλυψη από το 

Ασφαλιστήριο Κατά 
Παντός Κινδύνου 

Εργολάβων 

Σχόλια 

59 (2) (α) 18.1 - Ο Εργολάβος δικαιούται να 
ζητήσει από τους Διορισμένους 

Υπεργολάβους να αναλάβουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις σχετικά με 

την εκτέλεση των εργασιών 
υπεργολαβίας προς τον 

εργολάβο, όπως ο ίδιος έχει 
αναλάβει προς τον εργοδότη. 

Συμπερίληψη των 
Υπεργολάβων 

στην ασφάλιση 
του έργου που 

κάνει ο 
Εργολάβος. 

20.4 17.3 - Για τα σχετικά που αναφέρονται 
στο άρθρο δεν υπάρχει 

υποχρέωση Ασφάλισης από τον 
Εργολάβο (War, Terrorism, Riot, 

Strike, Munitions of War, 
Pressure Waves, Use or 

Occupation of the Works, Design 
by the Employer, Unforeseeable 

forces of nature) 



Claim Case #1  RESIDENTIAL AND OFFICE BUILDING 
 
Amount of Loss  € 18.500.000 
 
Cause Fire was probably caused by welding work. 
 
Circumstances The fire broke out on a Sunday. 
 The area from the 7th to the 11th storey was severely affected. 
 The fire spread through the elevator shafts and air conditioning ducts. 
 The sprinkler system was not in operation. 
 Two workmen lost their lives. 
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Claim Case #1  
 
Damage Post-tensioned concrete floor slabs and columns cracked. 
 large areas of facade cladding were destroyed or contaminated by heat, soot and 
 aggressive gases. 
 Extensive damage occurred to interior installations such as air conditioning, electrical 
 and sanitary installations. suspended ceilings, etc. 
 There was considerable damage to elevator systems. 
 Corrosion of interior equipment - in particular electrical and electronic installations - was 
 caused by aggressive gases and soot. 
 The sprinkler system was not in operation. 
 Two workmen lost their lives.  
 
Remarks In very many cases, the law does not require fire-fighting systems to be installed prior to 
 takeover. In this case, parts of the building up to the 7th floor were already occupied by 
 tenants.  
 
Conclusions Fire extinguishers should always be on hand in areas where welding work is carried out. 
 As soon as practicable, an efficient fire-fighting system should be installed and tested 
 regularly. 
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 Claim Case #2                IRRIGATION DAM 
 
 Amount of Losses  € 2.000.000 and € 850.000 
 
Cause Inundation by heavy rainfall  
 
The project The irrigation system can store a large amount of water behind a medium-sized dam, 
 smaller embankments on both sides, a bottom outlet and spillways. The project also 
 comprises pumping stations and several kilometers of canals, roads and bridges.  
 
Short Description After two heavy falls of rain within three weeks, erosion damage occurred to the  
 slopes of canals, embankments and road cuttings, roads, culverts and bridges. 
  
Comments  The embankments and road cuttings were affected because there was no vegetation. 
 The culverts and bridges suffered damage from the rising water level. Even the surface 
 layers of some stretches of road collapsed. Most roads suffered severe damage 
 because the final layers had not yet been laid. The failure of ground work generally can 
 be attributed to insufficient compaction. The culverts were too small and became 
 blocked: pipe culverts proved especially vulnerable and caused erosion.  
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Detritus below bridge 
shows high water level 

reached during inundation 
and consequent damage to 

embankment 

 Claim Case #2 
 
 
 
 
 

Bridge and road embankment 
damaged by erosion 

Reduced capacity of 
culverts blocked by 

detritus 
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 Claim Case #3  UNDERGROUND STATION 
 
Amount of Loss € 192.000 
 
Cause  Faulty workmanship in placing the shuttering (concrete moulds)  
 
Short description  In the final stages of the station's construction, after the groundwater had again 
  reached its original level (about 4 m below surface), moisture appeared at  
  several locations on the interior of the station walls. Extensive polyurethane 
  injections from inside were necessary to seal the external surface of the walls 
  (towards the subsoil) at these points.  
 
Comments  Investigations clearly revealed faulty workmanship in handling the concrete moulds for the 
 walls. In many cases, the moulds had been installed or removed in a way that harmed the 
 plastic sheeting used.  
 
Conclusion  Even simple oversights can result in high claims and cause unnecessary delays in the 
 execution of the works.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 Claim Case #3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction of underground station 
showing the plastic sheeting placed as 

moisture barrier at the outer walls. 
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 Claim Case #4       FACTORY BUILDING 
 
 Amount of Loss  € 140.000 
 
Cause The collapse was attributable to overloading the front cantilever section of the first floor 
 level with bricks.  
 
Short description The collapse was attributable to overloading the front cantilever section of the 
  first floor level with bricks. 
  The concrete shell structure had been completed and the next step would have 
  been to erect brick w alls and then fill in the facade between the concrete  
  columns. Too many bricks had been stored temporarily on the terrace-like  
  section on the left-hand side of the picture.   
 
Comments Such shell structures, before being stabilised with brick walls or other stiffening members, 
 are extremely vulnerable against horizontal movements. In this instance it sufficed for one 
 member (the cantilevering part) to fail, to bring the whole structure out of equilibrium and 
 cause it to collapse.  
 
Conclusion In structural engineering, it is important that the contractor supervisor on site understands 
 the static behaviour of the structure, so that temporary overloads can be avoided and 
 stability is maintained.  
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Collapsed structure. On the left – hand side, the overloaded cantilevered 
section 
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Contractors' All Risks Policy 
 
Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to 
 
 CNP ASFALISTIKI LIMITED  
 
(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the 
Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein. 
  
Now this Policy of Insurance witnesses that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the 
terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent 
hereinafter provided. 
  
General Exclusions 
The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by 
  
a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, 

civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organization, 
conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public 
authority; 

b) nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination; 
c) willful act or willful negligence of the Insured or of his representatives; 
d) cessation of work whether total or partial. 
  
In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion a) above any loss, destruction, damage or 
liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured. 
  
Period of Cover 
  
The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly upon commencement of work or 
after the unloading of the items entered in the Schedule at the site.   The Insurers' liability expires for parts of the insured contract works taken over or put 
into service. 
  
At the latest the insurance shall expire on the date specified in the Schedule.   Any extensions of the Period of Insurance are subject to the prior written 
consent of the Insurers. 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

General Conditions 
1)  The due observance and fulfillment of the terms of this Policy in so far as fulfillment relate to anything to be done or complied with by the Insured and 

the truth of the statements and answers in the questionnaire and proposal made by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the 
Insurers. 

  
2)  The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression “this Policy” wherever used in this 

contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of 
this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear. 

  
3)  The insured shall at his own expenses take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss, 

damage or liability and comply with statutory requirements and manufacturers´ recommendations. 
  
4)  a) Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the 

representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. 
 b) The Insured shall immediately notify the Insurers by telegram and in writing of any material change in the risk and cause at his own expenses such 

additional precautions to be taken as circumstances may require, and the scope of cover and/or premium shall, if necessary, be adjusted accordingly. 
  

No material alteration shall be made or admitted by the Insured whereby the risk is increased, unless the continuance of the Insurance be confirmed in 
writing by the Insurers. 

  
5)  In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy the Insured shall 
 a)  Immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing, giving an indication as to the nature and extent of loss or damage; 
 b)  Take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage; 
 c)  Preserve the parts effected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers; 
 d)  Furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require; 
 e)  Inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary. 
 The Insurers shall not in any case be liable for  loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence. 
  
Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other 
cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. If a 
representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered as adequate under the circumstances the 
Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement. 
  
The liability of the Insurers under this Policy in respect of any item sustaining damage shall cease if said item is not repaired properly without delay. 
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General Conditions (cont.) 
 
6) The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by 

the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which 
the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such 
acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured´s indemnification by the Insurers. 

  
7) If any difference shall arise as to the amount to be paid under this policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the 

decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two 
arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of 
the parties, or in case the arbitrators do not agree, of an umpire to be appointed in writing by the arbitrators before entering upon the reference. The 
umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against 
the Insurers. 

  
8) If a claim is in any respect fraudulent, or if any false declaration is made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the 

Insured or anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if a claim is made and rejected and no action or suit is commenced 
within three months after such rejection or, in case of arbitration taking place as provided herein, within three months after the arbitrator or arbitrator or 
umpire have made their award, all benefit under this Policy shall be forfeited. 

  
9) If at the time any claim arises under the Policy there be any other insurance covering the same loss, damage or liability, the Insurers shall not be liable to 

pay or contribute more than their rate able proportion of any claim for such loss, damage or liability. 
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Section I - Material Damage 
  
The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of cover the items or any part thereof entered in the Schedule shall suffer 
any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, in a manner necessitating repair or replacement, 
the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at their own 
option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in any one 
event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby. 
  
The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of clearance of debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy provided a 
separate sum therefore has been entered in the Schedule. 
   
Special Exclusions to Section I 
  
The Insurers shall not, however, be liable for 
  
a) the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence; 
b) consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses  due to delay, lack of performance, loss of contract; 
c) loss or damage due to faulty design; 
d) the cost of replacement, repair or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately 

affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material 
and/or workmanship; 

e) wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions; 
f) loss or damage due to electrical or mechanical breakdown, failure, breakage or derangement, freezing of coolant or other fluid, defective lubrication or 

lack of oil or coolant, but if as a consequence of such breakdown or derangement an accident occurs causing external damage, such consequential 
damage shall be indemnifiable; 

g) loss of or damage to vehicles licensed for general road use or water borne vessels or aircraft; 
h) loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debit, notes, securities, cheques; 
i) loss or damage discovered only at the time of taking an inventory. 
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Provisions Applying to Section I 
  
Memo 1:  - Sums Insured: It is a requirement of this insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than: 
 for item 1: the full value of the contract works at the completion of the construction, inclusive of all materials, wages, freight, customs duties, dues, and 
materials or items supplied by the Principal; 
  
for items 2 and 3:  the replacement value of construction plant, equipment and construction machinery;  which shall mean the cost of replacement of the 
insured items by new items of the same kind and same capacity; 
  
and the Insured undertakes to increase or decrease the amounts of insurance in the event of any material fluctuation in wages or prices provided always 
that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers. 
  
If, in the event of loss or damage, it is found that the sums insured are less than the amounts required to be insured, then the amount recoverable by the 
Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sums insured bear to the amounts required to be insured.   Every object and cost item is 
subject to this condition separately. 
  
Memo 2: - Basis of Loss Settlement:  In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be 
a) in the case of damage which can be repaired - the cost of repairs necessary to restore the items to their condition immediately before the occurrence of 
the damage less salvage, or 
b) in the case of a total loss - the actual value of the items immediately before the occurrence of the loss less salvage, however, only to the extent the costs 
claimed had to be borne by the Insured and to the extent they are included in the sums insured and provided always that the provisions and conditions have 
been complied with. 
  
The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or 
replacement has taken place, as the case may be.  All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or 
exceeds the value of the items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in b) above. 
  
The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair 
expenses. 
  
The cost of any alterations, additions and/or improvements shall not be recoverable under this Policy. 
  
Memo 3: - Extension of Cover:  Extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight are covered by this insurance only if 
previously and specially agreed upon in writing. 
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Section II - Third Party Liability 
  
The Insurers will indemnify the Insured up to but not exceeding the amounts specified in the Schedule against such sums which the Insured shall become 
legally liable to pay as damages consequent upon 
  
a) accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not) 
b) accidental loss of or damage to property belonging to third parties 
  
occurring in direct connection with the construction or erection of the items insured under Section I and happening on or in the immediate vicinity of the 
site during the Period of Cover. 
  
In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against 
  
a)  all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and 
b) all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers, 
  
provided always that the liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule. 
  
Special Exclusions to Section II 
 
The Insurers will not indemnify the Insured in respect of 
1. the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence; 
2. the expenditure incurred in doing or redoing or making good or repairing or replacing anything covered or coverable under Section I of this Policy; 
3. damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property 

occasioned by or resulting from any such damage (unless especially agreed upon by endorsement); 
4. liability consequent upon 

a) bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part 
of which is insured under Section I, or members of their families; 

b) loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor(s), the Principal(s) or any other firm connected with 
the project which or part of which is insured under Section I, or an employee or workman of one of the aforesaid; 

c) any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft; 
d) any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such 

agreement. 
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Special Conditions Applying to Section II 
 
1. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurers 

who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defense or settlement of any claim or to prosecute for 
their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any 
proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require. 

  
2. The Insurers may so far as any accident is concerned pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting there from in such case 

any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be 
settled and the Insurers shall thereafter be under no further liability in respect of such accident under this section. 
 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


