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Μετάφραση των 

Αυστριακοί Γενικοί Όροι Ασφάλισης Μεταφοράς  
(ΑÖTB 2011) 

Στην περίπτωση αµφιβολίας ισχύει η γερµανική έκδοση 
 
 

γενικό µέρος 
 

Προοίµιο 
 

Με τον λήπτη της ασφάλισης εξισώνονται σε αυτούς τους όρους µε την εξαίρεση του άρθρου 14: Ο 
ασφαλισµένος, ο δικαιούχος της αξίωσης καθώς και πρόσωπα για τις πράξεις των οποίων ευθύνονται ο λήπτης της 
ασφάλισης, ο ασφαλισµένος ή ο δικαιούχος της αξίωσης. 
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Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 
 
Οι Αυστριακοί Γενικοί Όροι Ασφάλισης Μεταφοράς (ΑÖTB 2011) ισχύουν για την ασφάλιση εµπορευµάτων κατά 
τη διάρκεια µεταφορών στη θάλασσα, στη στεριά, σε εσωτερικά ύδατα ή στον αέρα καθώς και κατά τη διάρκεια 
της αποθήκευσης που συνδέεται µε τη µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 (2). 
 
Άρθρο 2 Νοµικά Θεµέλια 
 
Εφόσον στις συµφωνίες µεταξύ των µερών δεν έχει προβλεφθεί ειδική ρύθµιση, ισχύει Αυστριακό ∆ίκαιο. 
 
Άρθρο 3 Ασφαλιζόµενο Συµφέρον 
 

(1) ∆ύναται να ασφαλιστεί κάθε αποτιµητό σε χρήµα συµφέρον που έχει κάποιος να αντέξουν τα 
εµπορεύµατα τους κινδύνους της µεταφοράς, στο βαθµό που αυτό δε συγκρούεται µε ισχύον δίκαιο. 
Ισχύον δίκαιο είναι και οι οικονοµικές, εµπορικές και χρηµατικές κυρώσεις ή εµπάργκο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, εφόσον έχουν επιβληθεί µέσω νόµου ή διατάγµατος. 
 

(2) Ο λήπτης της ασφάλισης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να πληρώσει το ασφάλιστρο εάν το 
συµφέρον για το οποίο συνήφθη η ασφάλιση εκλείψει πριν την έναρξη της ασφάλισης ή σε περίπτωση 
που µαταιωθεί η γέννηση του συµφέροντος στην περίπτωση που η ασφάλιση συνήφθη για ένα 
µελλοντικό συµφέρον· ο ασφαλιστής µπορεί να απαιτήσει µια εύλογη χρέωση.   
 

(3) Η υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης για την πληρωµή του ασφαλίστρου δεν επηρεάζεται από το ότι 
το συµφέρον για το οποίο συνήφθη η ασφάλιση εξέλειψε µετά την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Άρθρο 4 Έκταση της Ασφάλισης 
 
Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα εµπορεύµατα κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης ανάλογα µε τη µορφή κάλυψης που έχει επιλεγεί. 
 
Μορφές Κάλυψης 
 
(1)  Πλήρης Κάλυψη (έναντι όλων των κινδύνων): 

 
Ο Ασφαλιστής καταβάλλει αποζηµίωση για ζηµία και βλάβη ως άµεσο αποτέλεσµα ενός ασφαλισµένου κινδύνου, 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις που αποκλείονται σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

 
(2) Περιορισµένη Κάλυψη  

 
Ο Ασφαλιστής καταβάλλει αποζηµίωση για απώλεια και ζηµία ως άµεσο αποτέλεσµα ενός εκ των ακόλουθων 
γεγονότων: 
 
Α) Προσάραξη 
   
Υφίσταται προσάραξη όταν το πλοίο που µεταφέρει τα εµπορεύµατα χτυπήσει σε στεριά, κολλήσει σε στεριά, 
αναποδογυρίσει, βυθιστεί, ναυαγήσει, συγκρουστεί µε άλλα οχήµατα ή πράγµατα ή υποστεί βλάβη από πάγο. 
 
Β) Ναυάγιο 
 
Γ) Θυσία των εµπορευµάτων 
 
∆) Εκφόρτωση, ενδιάµεση αποθήκευση, φόρτωση των εµπορευµάτων σε ένα λιµένα ανάγκης στον οποίο έγινε 
προσόρµιση εξαιτίας ενός ασφαλισµένου κινδύνου 
 
E) Ατύχηµα µεταφορικού µέσου που µεταφέρει εµπορεύµατα είτε από ξηρά, είτε από αέρος. 
 

Ατύχηµα µεταφορικού µέσου υφίσταται, όταν το µεταφορικό µέσο υφίσταται ζηµία λόγω ενός γεγονότος το 
οποίο επενεργεί άµεσα εξωτερικά, ξαφνικά µε µηχανική βία. 

 
ΣΤ) Αναγκαστική προσγείωση αεροσκαφών 
 
Ζ) Εκτροχιασµός  
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Η) Σύγκρουση ή πτώση αεροσκαφών/ ιπτάµενων σωµάτων ή τµηµάτων αυτών ή φορτίου.  
 
Θ) Πτώση κτιρίων αποθήκευσης και γεφυρών  
 
Ι) Πυρκαγιά, κεραυνοπληξία, έκρηξη  
 
ΙΑ) Σεισµός, υποθαλάσσιος σεισµός, εκρήξεις ηφαιστείων και λοιπές φυσικές καταστροφές.  

 
Σε περίπτωση που ελλείπει ειδική συµφωνία, ισχύει η µορφή κάλυψης του αρθρ. 4 (2) «Περιορισµένη κάλυψη».  

 
Άρθρο 5  Κοινά στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται για αµφότερες µορφές κάλυψης  
 
Ο ασφαλιστής αποκαθιστά:  
 
(1) Την τυχόν συνεισφορά, την οποία πρέπει να καταβάλει ο λήπτης της ασφάλισης για την γενική αβαρία είτε 

σύµφωνα µε τον νόµο, είτε σύµφωνα µε γενικώς αναγνωρισµένους διεθνούς  κανόνες,  και η οποία έχει 
αναγνωριστεί στην έκθεση κανονισµού αβαρίας (Dispache) από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου εκθέσεων 
αβαρίας (Dispacheprüfungsstelle), εφόσον από τους γενικούς κανόνες περί αβαρίας έπρεπε να αποτραπεί µια 
ζηµία η οποία βαρύνει τον ασφαλιστή.  
 

(2) Τις δαπάνες προς αποτροπή ή µείωση της ζηµίας σε περίπτωση που επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και τα 
έξοδα προς διαπίστωση της ζηµίας από τρίτους, στο  

 
βαθµό που πρόκειται για ζηµίες για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αποκατάστασης, όχι ωστόσο για λοιπές 
δαπάνες και έξοδα.  

 
Άρθρο 6 Κοινοί αποκλεισµοί για αµφότερες µορφές κάλυψης  
 
(1) Αποκλείονται οι κίνδυνοι:  
 
α)  Του πολέµου, του εµφυλίου πολέµου, γεγονότων που προσοµοιάζουν µε πόλεµο και οι κίνδυνοι, οι οποίοι 

προκύπτουν ανεξάρτητα από την εµπόλεµη κατάσταση λόγω της χρήσεως ή της ύπαρξης πολεµικών 
εργαλείων  

 
β)  Της απεργίας, του λοκ-αουτ (ανταπεργία), των αναταραχών, της λεηλασίας, λόγω τροµοκρατικών ή πολιτικών 

πράξεων βίας, λοιπών πολιτικών αναταραχών και του σαµποτάζ.  
 
γ) Της κατάσχεσης, της αφαίρεσης ή λοιπών επεµβάσεων δηµόσιας εξουσίας και αρχών (Eingriffe von hoher 

Hand). 
 
δ)  Της χρήσης ή χρησιµοποίησης χηµικών, βιολογικών, βιοχηµικών ουσιών ή  ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ως 

όπλων.  
 
ε)  Της χρήσης ή χρησιµοποίησης υπολογιστών, συστηµάτων υπολογιστών, προγραµµάτων λογισµικού (software) 

υπολογιστών, ιών υπολογιστών, διεργασιών ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού συστήµατος  
 
στ) Της πυρηνικής ενέργειας και της ραδιενέργειας  
 
ζ)   Εκείνοι οι κίνδυνοι έναντι των οποίων τα εµπορεύµατα έχουν ασφαλιστεί µε άλλον τρόπο (π.χ. φωτιά)· ο 

λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να παράσχει στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την άλλη ασφάλιση τα οποία έχει στην διάθεσή του. 

  
(2) Αποκλείονται οι ακόλουθες ζηµίες καθώς και οι ζηµίες που προκαλούνται από: 
 
α)  εσωτερική καταστροφή, εκτός αν αυτή επέλθει σε συνάφεια µε µια ζηµία για την οποία υφίσταται υποχρέωση 

αποκατάστασης καθώς και ζηµίες που προκαλούνται από την φυσική και/ή ελαττωµατική ιδιοσυστασία του 
εµπορεύµατος  καθώς και από αυτανάφλεξη 

 
β)  σφάλµα κατασκευής, παρασκευής ή υλικού 
 
γ)  ξυσίµατα ή γδαρσίµατα, εκτός αν προκύπτουν σε συνάφεια µε ζηµία για την οποία υφίσταται υποχρέωση 

αποκατάστασης 
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δ)  µη λειτουργία, όπως π.χ. βραχυκύκλωµα, υπερβολική τάση, επαγωγή, ενδόρρηξη, ρήξη σωλήνων ή κλωστών, 
σφάλµα σκληρού δίσκου, τριχοειδείς ρωγµές, εκτός εάν προκλήθηκε από ασφαλισµένο κίνδυνο 

 
ε)  απώλειες λόγω διαφορών στην ποσότητα, στο µέτρο και στο βάρος που συνηθίζονται στις εµπορικές 

συναλλαγές 
 
στ) ατµοσφαιρική υγρασία και/ή µεταβολές στη θερµοκρασία 
 
ζ)  Απουσία  συσκευασίας ή ελαττωµατική συσκευασία που απαιτείται στην µεταφορά – καθώς και κατά τη 

στοιβασία στο εµπορευµατοκιβώτιο (container) – καθώς και όταν η φόρτωση γίνεται από τον ίδιο το λήπτη 
της ασφάλισης επί ελλιπούς ή ακατάλληλου τρόπου φόρτωσης. 

 
η)  παραβιάσεις των τελωνειακών ή λοιπών κρατικών κανονισµών, καθώς και παραβιάσεις κανονισµών αποστολής 

και δήλωσης ή του κανονισµού / υποδείξεων της µεταφορικής επιχείρησης  
θ)  δικαστική απόφαση ή εκτέλεση αυτής 
 
ι)  µεταφορά σε ανοιχτά µεταφορικά µέσα ξηράς ή σε πλοία της εσωτερικής ή θαλάσσιας ναυτιλίας ή στο 

κατάστρωµα πλοίων ή ως υπερφορτίο (Oberlast) σε πλοία της εσωτερικής ή της θαλάσσιας ναυτιλίας 
 
ια) συσκευασία, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί κάτι ειδικό 
 
ιβ) καθυστέρηση 
 
ιγ) µείωση της αξίας 
 
ιδ) έµµεσες ζηµίες κάθε είδους 

 
(3) Αν µπορούσε σύµφωνα µε τις περιστάσεις της περίπτωσης να προκύψει ζηµία από έναν ή περισσότερους 

κινδύνους ή αιτίες από αυτούς που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2), τεκµαίρεται µέχρι την απόδειξη 
του αντιθέτου από τον λήπτη της ασφάλισης, ότι η ζηµία προέκυψε από αυτόν. 

 
Άρθρο 7 Ειδικές περιπτώσεις 
 
(1) Είναι ασφαλισµένα µόνο µε την µορφή ασφάλισης του άρθρου 4 (2) «περιορισµένη κάλυψη»:  

 
α) εµπορεύµατα χωρίς συσκευασία 
 
β) επιστροφές 
 
γ) εµπορεύµατα τα οποία έχουν ήδη διανύσει µια προηγούµενη µεταφορά ή έχουν αποθηκευτεί και άλλη µία φορά  
 
δ) µεταχειρισµένα εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα τα οποία αποστέλλονται έχοντας υποστεί ζηµιές 
 
(2) Φορτώσεις στο κατάστρωµα ασφαλίζονται µόνον αν αυτό έχει συµφωνηθεί ειδικά. Για τέτοιες φορτώσεις στο 

κατάστρωµα που περιλαµβάνονται στην ασφάλιση, ισχύει το άρθρο 4 (2) «περιορισµένη κάλυψη», πλέον 
του κινδύνου της πτώσης στη θάλασσα και του κινδύνου να παρασυρθούν στη θάλασσα. 

 
Σε περίπτωση που τα ασφαλισµένα αγαθά εν γνώσει και µε την θέληση του λήπτη της ασφάλισης 
φορτωθούν στο κατάστρωµά ως φορτίο χώρου [Raumladung]  και µεταφερθούν, ισχύει η ασφάλιση µόνον 
σύµφωνα και τους ορισµούς του άρθρου 4 (2) «περιορισµένη κάλυψη».  

 
(3) Εµπορεύµατα σε ερµητικά κλεισµένα εµπορευµατοκιβώτια [Containers] ή σε lighters (barges) ασφαλίζονται 

στο κατάστρωµα µε τους ίδιους όρους όπως ασφαλίζονται σε κλειστό χώρο (im Raum), και πλέον αυτού για 
τον κίνδυνο από πτώση στη θάλασσα και τον κίνδυνο να παρασυρθούν στη θάλασσα.  

 
Άρθρο 8 Yπαιτιότητα 
 
(1) Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς εκπλήρωση, αν η ζηµία προκληθεί από τον λήπτη 

της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο µε δόλο ή βαριά αµέλεια. 
 
(2) Η απαλλαγή από την υποχρέωση προς εκπλήρωση επέρχεται επίσης όταν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 

ασφαλισµένος ενεργεί δολίως κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την εξακρίβωση και τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης.  
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(3) Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς εκπλήρωση, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 

ασφαλιστής επιτρέψει µια υπέρβαση της επιτρεπόµενής ικανότητας φόρτωσης του µεταφορικού µέσου από 
δόλο ή αµέλεια. 

 
Άρθρο 9 Καταλληλόλητα του µεταφορικού µέσου 
 
(1) Η ασφάλιση ισχύει µόνον κατά τη χρήση ενός µεταφορικού µέσου το οποίο διαθέτει την απαραίτητη 

καταλληλόλητα και τις άδειες από τις αρχές για την φόρτωση και την µεταφορά των εν λόγω εµπορευµάτων. 
 

Σε µεταφορές µε πλοία θα πρέπει αυτά να ανταποκρίνονται στους όρους της ρήτρας κατάταξης/Institute 
Classification Clause στην εκάστοτε πιο πρόσφατη έκδοση τους καθώς και –εφόσον απαιτείται- να είναι 
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τον International Safety Management Code (ISM-Code) ή θα πρέπει ο 
ιδιοκτήτης ή εκείνος που εκµεταλλεύεται το πλοίο να διαθέτει ένα ισχύον Document of Compliance (DOC), 
όπως το προβλέπει η σύµβαση Solas 1974 µαζί µε τις συµπληρώσεις της. 

 
(2) Η καταλληλόλητα του µέσου µεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται από τον λήπτη της ασφάλισης εφόσον 

απαιτηθεί από τον ασφαλιστή. 
 
(3) Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οι µεταφορές ασφαλίζονται παρ’ όλα 

αυτά, αν ο λήπτης της ασφάλισης δεν είχε καµία επιρροή στην επιλογή του µεταφορικού µέσου ή επέλεξε 
τον παραγγελιοδόχο µεταφοράς ή τον µεταφορέα/θαλάσσιο µεταφορέα επιδεικνύοντας επιµέλεια του 
συνετού εµπόρου. Αν ο λήπτης της ασφάλισης λάβει γνώση της ελλείπουσας καταλληλόλητας του 
µεταφορικού µέσου, υποχρεούται να το δηλώσει αµέσως στον ασφαλιστή. 

 
Άρθρο 10  ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 
(1) Η ασφάλιση αρχίζει στο χρονικό σηµείο κατά το οποίο τα αγαθά εγκαταλείπουν τον µέχρι τότε χώρο 

φύλαξής τους στην οικία ή την αποθήκη του αποστολέα στον τόπο αναχώρησης που κατονοµάζεται στο 
ασφαλιστήριο έγγραφο προς τον σκοπό της άµεσης φόρτωσης· διαρκεί για το διάστηµα της φυσιολογικής 
εξέλιξης µεταφοράς και τελειώνει, αναλόγως της περίπτωσης, µε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις 
συµβεί πρώτη   

 
α)   Μόλις παραδοθούν τα εµπορεύµατα στον τόπο προορισµού που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο έγγραφο· 
 
β)   Με την παράδοση σε κάποιον άλλο από τον λήπτη της ασφάλισης µπροστά ή εντός του επιλεγµένου 

αποθηκευτικού χώρου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο στον κατονοµαζόµενο τόπο 
προορισµού. 
Ως παράδοση νοείται η άφιξη των εµπορευµάτων  κατόπιν εκφόρτωσης από το µεταφορικό µέσο που τα 
µετέφερε.  
 

γ)   Με την µετάβαση του κινδύνου, αν τα εµπορεύµατα πωληθούν λόγω της επέλευσης ενός ασφαλισµένου 
γεγονότος·  

 
δ)  Μόλις τα εµπορεύµατα, µετά την εκφόρτωση στον λιµένα ή αεροδρόµιο προορισµού µεταφέρονται σε έναν 

τόπο προορισµού που δεν συµφωνήθηκε στη σύµβαση ασφάλισης.  
 

Η ασφάλιση λήγει σε κάθε περίπτωση το αργότερο µε την παρέλευση 15 ηµερών µετά την άφιξη των 
αγαθών στον τόπο προορισµού που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο έγγραφο, σε θαλάσσιες όµως 
µεταφορές το αργότερο µε την παρέλευση 60 ηµερών από την ολοκληρωµένη εκφόρτωση των 
ασφαλισµένων αγαθών στον τελικό λιµένα εκφόρτωσης.  

 
(2) Η ασφάλιση αδρανεί κατά την διάρκεια φύλαξης / παραµονής των αγαθών (Aufenthalt), η οποία προκλήθηκε 

από το λήπτη της ασφάλισης.  
 

Σε περίπτωση που κάποια άλλη παραµονή / φύλαξη των εµπορευµάτων προ της άφιξης στον τόπο 
προορισµού ή επί θαλασσίων µεταφορών στον λιµένα προορισµού διαρκεί περισσότερο από 30 ηµέρες, η 
ασφάλιση αδρανεί µε την παρέλευση της προθεσµίας αυτής.  
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Άρθρο 11 Ασφαλισµένη Αξία, Ασφαλιζόµενο ποσό 
 
(1) Ως ασφαλισµένη αξία των εµπορευµάτων ισχύει η εµπορική αξία και ελλείψει αυτής, η κοινή αξία την οποία 

έχουν τα εµπορεύµατα στον τόπο αποστολής κατά την έναρξη της ασφάλισης, µε συνυπολογισµό των 
εξόδων ασφάλισης καθώς και εκείνων των εξόδων τα οποία δηµιουργούνται από τον µεταφορέα έως την 
παραλαβή των εµπορευµάτων. Η αξία αυτή ισχύει και µε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ως 
ασφαλισµένη αξία. 

 
(2) Επιπροσθέτως, δύνανται να ασφαλιστούν :  
 
α)   Τα έξοδα της µεταφοράς, ιδίως το κόµιστρο για την µεταφορά και τα έξοδα στον τόπο παράδοσης 

συµπεριλαµβανοµένων των δασµών.  
 
β)    Το υποθετικό κέρδος – το οποίο είναι το κέρδος που αναµένεται από τον αγοραστή από την άφιξη των 

αγαθών στον τόπο προορισµού, εφόσον φέρει τον κίνδυνο της µεταφοράς – µέχρι του ύψους του 10% της 
ασφαλισµένης αξίας των εµπορευµάτων και των ασφαλισµένων εξόδων σύµφωνα µε το στοιχείο α), εφόσον 
δεν έχει συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό.  

 
(3) Η αξία που έχει το εµπόρευµα επειδή κάποιος θέλει οπωσδήποτε να το αποκτήσει (Liebhaberwert) δεν 

επιτρέπεται να ληφθεί υπόψιν για τον προσδιορισµό της ασφαλισµένης αξίας.  
 
(4) Η ασφάλιση δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε πλουτισµό. Ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται, ακόµα και αν το 

ασφαλιστικό ποσό είναι υψηλότερο από την ασφαλισµένη αξία κατά τον χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής 
περίπτωσης (υπερασφάλιση), να αποκαταστήσει στον λήπτη της ασφάλισης περισσότερο από την 
πραγµατική ζηµία.  

 
(5) Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης καταρτίσει τη σύµβαση µε την πρόθεση να προσπορίσει στον 

εαυτό του ένα παράνοµο περιουσιακό προτέρηµα από την υπερασφάλιση, τότε η σύµβαση είναι άκυρη. Ο 
ασφαλιστής δικαιούται παρόλα αυτά το ασφάλιστρο, εκτός εάν κατά την κατάρτιση της σύµβασης είχε 
γνώση του λόγου ακυρότητας.  

 
(6) Σε περίπτωση που η ασφάλιση λαµβάνεται µόνο για ένα τµήµα της ασφαλισµένης αξίας (µερική ή 

υποασφάλιση), ο ασφαλιστής αποζηµιώνει µόνο σύµφωνα µε την σχέση του ασφαλιστικού ποσού προς την 
ασφαλισµένη αξία.    

 
 Άρθρο 12 Όρια της Αποζηµίωσης 
 
(1) Ο ασφαλιστής αποκαθιστά την προκύψασα ζηµία µόνο µέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού. Για την 

αποκατάσταση των δαπανών ισχύει η § 144 VersVG (Αυστριακός Νόµος περί της ασφαλιστικής συµβάσεως),  
επί θαλασσίων µεταφορών οι §§ 834 και 840 UGB (Αυστριακός Εµπορικός Κώδικας).  

 
(2) Αν σε περίπτωση γενικής αβαρίας η αξία της συνεισφοράς είναι υψηλότερη από το ασφαλιστικό ποσό, ο 

ασφαλιστής αποκαθιστά την συνεισφορά στην γενική αβαρία µόνο σύµφωνα µε την σχέση του 
ασφαλιστικού ποσού προς την αξία της συνεισφοράς.  

 
Άρθρο 13 Ασφαλιστήριο Έγγραφο 
 
Ο ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος, εφόσον ζητηθεί από αυτόν, να παραδώσει ένα υπογεγραµµένο από αυτόν 
έγγραφο / πιστοποιητικό σχετικά µε την ασφαλιστική σύµβαση (ασφαλιστήριο).  Μια αναπαραγωγή της 
ιδιόγραφης υπογραφής αρκεί.  
 
Αυτό ισχύει και για την περίπτωση όπου η ασφάλεια παρέχεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα εµπορεύµατα κατά 
την σύναψη της σύµβασης να περιγράφονται µόνο κατά γένος και το πρώτον µετά την δηµιουργία του 
συµφέροντος να παραδίδονται κατ΄είδος στον ασφαλιστή (τρέχουσα ασφάλιση).  
 
Εάν εκδόθηκε πιστοποιητικό, ο ασφαλιστής υποχρεούται σε πληρωµή στην περίπτωση ζηµίας, µόνο έναντι 
προσκόµισης του πιστοποιητικού. Με την πληρωµή στον κάτοχο του πιστοποιητικού απαλλάσσεται από κάθε 
περαιτέρω υποχρέωση εκπλήρωσης.  
 
Εάν το πιστοποιητικό απολεσθεί ή καταστραφεί, ο ασφαλιστής υποχρεούται σε πληρωµή αν το πιστοποιητικό 
κηρυχθεί ανίσχυρο ή παρασχεθεί ασφάλεια· στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η παροχή ασφαλείας µε εγγυητές.  
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Το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ισχύει ως εγκεκριµένο από τον λήπτη της ασφάλισης, αν αυτός δεν αντιλέξει 
αµέσως µετά την παράδοση του πιστοποιητικού. Το δικαίωµα του λήπτη της ασφάλισης, να ακυρώσει την έγκριση 
λόγω πλάνης, δεν θίγεται.  
 
Ο ασφαλιστής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης, να εκδώσει ένα υποκατάστατο 
πιστοποιητικό· τα έξοδα φέρει ο λήπτης της ασφάλισης.  
 
Άρθρο 14 Ασφάλιστρο 
 
Αναφορικά µε το ασφάλιστρο ισχύουν γενικά οι εφαρµοστέες ρυθµίσεις του νόµου περί της ασφαλιστικής 
συµβάσεως (VersVG) στην εκάστοτε πιο πρόσφατη εκδοχή του.     
 
Άρθρο 15 Υποχρέωση ειδοποίησης κατά την κατάρτιση της Σύµβασης 
 
(1) Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται κατά την κατάρτιση της σύµβασης να δηλώσει στον ασφαλιστή, όλες 

τις περιστάσεις που του είναι γνωστές, οι οποίες είναι κρίσιµες για την ανάληψη του κινδύνου, και τότε 
ακόµη, όταν θεωρεί µια πληροφορία που έχει περιέλθει σε αυτόν ως µη σηµαντική ή µη αξιόπιστη.  

(2) Ως σηµαντική θεωρείται ιδίως και η περίσταση ότι η ιδιοσυστασία των αγαθών ήδη επί ασήµαντης ζηµίας που 
τυχόν προκληθεί από ασφαλισµένο γεγονός είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη απώλεια ή να 
προκαλέσει ζηµία δυσανάλογα µεγάλης έκτασης.  

 
(3) Οποιαδήποτε συνειδητά αναληθής δήλωση, κάθε αποσιώπηση, κάθε παραπλάνηση, οποιοδήποτε στοιχείο 

που δίδεται εν γνώσει ότι είναι αναληθές ή παραποιηµένο, παρέχει το δικαίωµα στον ασφαλιστή να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και έχει ως συνέπεια την απαλλαγή του από την υποχρέωση προς 
εκπλήρωση.  

 
Η υποχρέωση προς πληρωµή του ασφαλίστρου δεν θίγεται από αυτό.   

 
(4) Η υποχρέωση προς παροχή του ασφαλιστή παραµένει υφιστάµενη, αν ο ασφαλιστής γνώριζε την µη 

δηλωθείσα περίσταση ή την ανακρίβεια. Το ίδιο ισχύει, αν η παράλειψη της δήλωσης έγινε χωρίς υπαιτιότητα 
του λήπτη της ασφάλισης.  
 
Αν παραµείνει υφιστάµενη η υποχρέωση του ασφαλιστή προς παροχή, δικαιούται, εφόσον µε την ειδική 
περίσταση συνδέεται ένας υψηλότερος κίνδυνος, ένα υψηλότερο  
ασφάλιστρο που να ανταποκρίνεται στον υψηλότερο κίνδυνο («Πρόσθετο Ασφάλιστρο»).  

 
Άρθρο 16 Αλλαγή κινδύνου 
 
(1) Ο λήπτης της ασφάλισης δεν δικαιούται µετά την σύναψη της σύµβασης χωρίς την συναίνεση του 

ασφαλιστή να αλλάξει τον κίνδυνο, ιδίως να τον αυξήσει ή να επιτρέψει την αλλαγή από τρίτο.   
 
(2) Ως αλλαγή κινδύνου νοείται ιδίως:  
 
α)   Η σηµαντική καθυστέρηση της έναρξης ή της ολοκλήρωσης της ασφαλισµένης µεταφοράς,  
 
β)    Η σηµαντική απόκλιση από την δηλωθείσα ή την συνηθισµένη διαδροµή µεταφοράς,  
 
γ)    Η αλλαγή του τόπου ή λιµένα προορισµού,  
 
δ)    Η µεταφορά των εµπορευµάτων σε ελαφρά οχήµατα (“Leichterfahrzeugen”) χωρίς να συνηθίζεται στον 

τόπο.  
 
(3) Αν ο λήπτης της ασφάλισης παραβεί τους ορισµούς των παραγράφων (1) και/ή (2) δύναται ο ασφαλιστής να 

καταγγείλει τις σχέσεις ασφάλισης για την εν λόγω µεταφορά χωρίς τήρηση προθεσµίας καταγγελίας. Μ’ 
αυτό απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς παροχή.  

 
Η υποχρέωση προς παροχή του ασφαλιστή παραµένει υφιστάµενη, αν η αλλαγή κινδύνου έχει επέλθει χωρίς 
να το γνωρίζει ο λήπτης της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης είναι εντούτοις υποχρεωµένος να δηλώσει 
αµέσως την αλλαγή του κινδύνου στον ασφαλιστή, µόλις λάβει γνώση αυτής.  

 
(4) Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν δηλώσει µια αλλαγή κινδύνου η οποία συνδέεται µε αύξηση 

του κινδύνου, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, εκτός εάν :  
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α)   Η παραβίαση της υποχρέωσης δήλωσης δεν ανάγεται ούτε σε δόλο ούτε σε βαριά αµέλεια, ή  
β)   Η αύξηση του κινδύνου δεν είχε επίδραση ούτε στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ούτε στην 

έκταση της υποχρέωσης προς παροχή του ασφαλιστή.  
 
(5) Ο ασφαλιστής είναι ελεύθερος να συµφωνήσει επιπλέον ασφάλιστρο  για την αύξηση του κινδύνου εκτός 

εάν η αύξηση του κινδύνου ήταν : 
 
α)    προέκυψε από το συµφέρον του ασφαλιστή ή  
β)    προέκυψε από λόγους ανθρωπισµούµια επιταγή ανθρωπιάς ή 
γ)    ήταν επιβεβληµένη από ένα ασφαλισµένο γεγονός που απειλούσε τα εµπορεύµατα.  
  
Άρθρο 17 Αλλαγή της µεταφοράς 
 
(1) Σε περίπτωση που τα εµπορεύµατα µεταφέρονται χωρίς την συναίνεση του ασφαλιστή µε ένα µεταφορικό 

µέσο διαφορετικού είδους από αυτό που συµφωνήθηκε στη σύµβαση ασφάλισης ή µεταφορτώνονται, 
µολονότι στη σύµβαση ασφάλισης έχει συµφωνηθεί απευθείας µεταφορά, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση προς παροχή. Το ίδιο ισχύει, εάν έχουν συµφωνηθεί αποκλειστικά ένα ορισµένο µεταφορικό 
µέσο ή µια ορισµένη διαδροµή.  
 

(2) Η υποχρέωση προς παροχή παραµένει υφιστάµενη εάν µετά την έναρξη της ασφάλισης ως αποτέλεσµα ενός 
ασφαλισµένου γεγονότος ή χωρίς την συναίνεση του λήπτη της ασφάλισης, η µεταφορά τροποποιείται ή 
εγκαταλείπεται. 

 
(3) Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλογικά οι ορισµοί σχετικά µε την αλλαγή του κινδύνου.  
 
Άρθρο 18 Βάρη 
 
(1) Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να δηλώσει άµεσα στον ασφαλιστή την περίπτωση ζηµίας καθώς και κάθε 

ατύχηµα που συµβαίνει στο µεταφορικό µέσο ή το φορτίο.  
 
(2) Επί θαλασσίων µεταφορών, οφείλει ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώσει εγγράφως την ζηµία, για την οποία 

ο ασφαλιστής οφείλει αποζηµίωση, εντός 15 µηνών µετά την λήξη της ασφάλισης ή στην περίπτωση που το 
πλοίο αγνοείται, µετά την παρέλευση της προθεσµίας αφάνειας. Με την αποστολή της δήλωσης τηρείται η 
προθεσµία.  

 
Οι ορισµοί αυτοί δεν εφαρµόζονται στη συνεισφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον λήπτη της 
ασφάλισης  σε περίπτωση γενικής αβαρίας.  

 
(3) Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να µεριµνά για την αποτροπή και την µείωση µιας ζηµίας και, αν οι 

συνθήκες το επιτρέπουν, να ζητεί και να ακολουθεί τις οδηγίες του ασφαλιστή.  
 

Ιδίως, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα άµεσα µέτρα: 
 
α)   Αν κατά την διάρκεια της µεταφοράς ή κατά την παράδοση των εµπορευµάτων τεκµαίρεται ή είναι εµφανής 

µια απώλεια και/ή ζηµία, θα πρέπει άµεσα να καταστούν εγγράφως υπεύθυνοι η µεταφορική επιχείρηση, ο 
υπεύθυνος της αποθήκης, οι λιµενικές αρχές κλπ. καθώς και να απαιτηθεί από αυτούς κοινή επιθεώρηση. 
Πρέπει να υποβληθεί έγγραφη διαµαρτυρία ή ειδική επιφύλαξη.  

 
β)    Εάν κατά την παράδοση,  δεν είναι εµφανής µια απώλεια και/ή µια ζηµία, πρέπει άµεσα, αµέσως µετά την 

διαπίστωση και το αργότερο όµως εντός των προβλεπόµενων από τους εκάστοτε όρους µεταφοράς 
προθεσµιών, να καταστούν εγγράφως υπεύθυνοι η επιχείρηση µεταφοράς, ο υπεύθυνος της αποθήκης, οι 
λιµενικές αρχές, κλπ. καθώς και να απαιτηθεί από αυτούς κοινή αυτοψία.  

 
Ο διακανονιστής αβαρίας (“Havariekommissar”) που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο ή στο πιστοποιητικό 
ασφάλισης πρέπει να προσκληθεί άµεσα στην διαπίστωση της ζηµίας. Αν ο ασφαλιστής δεν έχει κατονοµάσει 
συγκεκριµένο επιθεωρητή αβαρίας ή δεν είναι δυνατή η ανάθεση σε αυτόν, πρέπει να ανατεθεί η διαπίστωση 
της  ζηµίας στον επόµενο “ Lloyd’s Agent”.  
 

(4) Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται αν του ζητηθεί να παραχωρήσει στον ασφαλιστή κάθε πληροφόρηση 
και να θέσει στην διάθεσή του κάθε απόδειξη, η οποία είναι απαραίτητη για την διαπίστωση της 
ασφαλιστικής περίπτωσης και της έκτασης της υποχρέωσης προς παροχή του ασφαλιστή.   
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Για την απόδειξη της ζηµίας και για την έγερση των αξιώσεων αποζηµίωσης πρέπει να υποβληθούν στον 
ασφαλιστή, εφόσον ζητηθούν, ιδίως τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα:  

 
• Ασφαλιστήριο ή πιστοποιητικό ασφάλισης,  
• Όλα τα έγγραφα µεταφοράς,  
• Τιµολόγιο παράδοσης µαζί µε κατάλογο συσκευασιών και βάρους,  
• Πιστοποιητικό αβαρίας µαζί µε σηµείωµα τελών του επιθεωρητή αβαρίας,  
• Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την απώλεια και/ή την ζηµία,  
• Το σύνολο της αλληλογραφίας που αφορά  την απώλεια και/ή την ζηµία και/ή την διαφύλαξη , προάσπιση 

δικαιωµάτων.  
• Επιβεβαίωση για την πραγµατοποιθείσα άµεση δήλωση στην αρµόδια αρχή ασφαλείας στην περίπτωση 

ζηµιών από φωτιά, κλοπή, διάρρηξη και ληστεία, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης πραγµατοποίησε ο ίδιος 
την µεταφορά,  

• Υπολογισµό ζηµίας,  
• ∆ήλωση εκχώρησης.  
 
 
(5) Ο λήπτης της ασφάλισης δεν δικαιούται να παραιτηθεί από ή να περιορίσει αξιώσεις που έχει έναντι τρίτων ή 

δικαιώµατα που εξυπηρετούν την εξασφάλιση των αξιώσεων.  
 
(6) Στην περίπτωση της γενικής αβαρίας, δεν επιτρέπεται να αναγνωριστεί από τον λήπτη της ασφάλισης  χωρίς 

την συναίνεση του ασφαλιστή η έκθεση αβαρίας· εξίσου δεν επιτρέπεται η καταβολή ή η εξασφάλιση της 
συµπερίληψης ή της τελειωτικής συµµετοχής χωρίς την συναίνεση του ασφαλιστή.  

 
Η παραβίαση των ως άνω περιγραφόµενων βαρών έχει ως αποτέλεσµα την απαλλαγή του ασφαλιστή από 
την υποχρέωσή του προς παροχή (§ 6 VersVG). 

 
Άρθρο 19 Καταβολή αποζηµίωσης  
 
(1) Απώλεια των αγαθών  
 
Σε περίπτωση που τα αγαθά απολεσθούν πλήρως, αφαιρεθούν από τον λήπτη της ασφάλισης χωρίς προοπτική 
επανάκτησής τους ή έχουν καταστραφεί στην αρχική τους ιδιοσυστασία σύµφωνα µε την διαπίστωση του 
πραγµατογνώµονα, ο ασφαλιστής καταβάλει αποζηµίωση λαµβάνοντας υπόψιν  το άρθρο 11 αφαιρουµένης της 
αξίας πραγµάτων που σώθηκαν και είναι αποτιµητά [υπολοιπόµενη αξία (“Restwert”)].   
 
(2) Εξαφάνιση   
 
Στην περίπτωση που εξαφανιστούν τα αγαθά µε το µεταφορικό µέσο, καταβάλλει ο ασφαλιστής αποζηµίωση όπως 
και στην ολική απώλεια, εκτός εάν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπέρτερα πιθανό ότι η απώλεια ήταν αποτέλεσµα 
ενός µη ασφαλισµένου κινδύνου.  
 
Ένα µεταφορικό µέσο έχει εξαφανιστεί αν από το χρονικό σηµείο της προγραµµατισµένης άφιξης του στον τελικό 
τόπο προορισµού έχουν παρέλθει 60 ηµέρες, εντός της Ευρώπης µε την γεωγραφική έννοια 30 ηµέρες, και µέχρι 
την έγερση των αξιώσεων δεν έχουν φτάσει νέα του. Σε περίπτωση που η σύνδεση για την διαβίβαση των  
µηνυµάτων εµποδίζεται από πόλεµο, γεγονότα που προσοµοιάζουν σε πόλεµο, εµφύλιο πόλεµο ή εσωτερικές 
αναταραχές, παρατείνεται η προθεσµία ανάλογα µε την κατάσταση της περίπτωσης, δεν επιτρέπεται όµως να 
υπερβεί τους 6 µήνες.  
 
(3) Ζηµία  
 
α)  Σε περίπτωση που ζηµιώνονται τα αγαθά ή τµήµατα των αγαθών και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ή αυτή 

δεν είναι οικονοµικά εύλογη, ο ασφαλιστής αποζηµιώνει λαµβάνοντας υπόψιν το άρθρο 11 την εµπορική αξία, 
ελλείψει δε αυτής την κοινή αξία, την οποία θα είχαν τα αγαθά στον τόπο παράδοσης χωρίς τη ζηµία, 
αφαιρουµένης της αξίας την οποία έχουν εκεί µε τη ζηµία [υπολειπόµενη αξία (“Restwert”)].  

  
Η αξία των αγαθών όπως αυτή είναι µε τη ζηµία µπορεί να προσδιοριστεί και µέσω ελεύθερης πώλησης ή 
δηµόσιου πλειστηριασµού, εφόσον ο ασφαλιστής απαιτήσει τούτο αµέσως αφότου αποκτήσει γνώση των 
περιστάσεων που είναι κρίσιµες για το ύψος της ζηµίας· στην περίπτωση αυτή υπεισέρχεται στη θέση της 
αξίας των ζηµιωθέντων αγαθών το τίµηµα.  
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Ζηµιωθέντα αντικείµενα δεν δύνανται ποτέ να εγκαταλειφθούν στον ασφαλιστή χωρίς τη συναίνεσή του. Η µη 
παραλαβή του ασφαλισµένου αγαθού εκ µέρους του παραλήπτη δεν θεµελιώνει αξίωση αποζηµίωσης. Τα 
έξοδα που προκύπτουν από την µη παραλαβή του ασφαλισµένου αγαθού δεν βαρύνουν τον ασφαλιστή.  

 
β)  Εάν η αποκατάσταση είναι δυνατή και οικονοµικά εύλογη, ο ασφαλιστής αποζηµιώνει λαµβάνοντας υπ’ όψιν το 

άρθρο 11 τα αναγκαία -κατά το χρονικό σηµείο της διαπίστωσης της ζηµίας- έξοδα για την αποκατάσταση ή 
την επανάκτηση των ζηµιωθέντων ή απολεσθέντων τµηµάτων.  

 
Η αξία του παλαιού υλικού συνυπολογίζεται. Επί ανανεώσεως συγκεκριµένων τµηµάτων δικαιούται ο 
ασφαλιστής να προβεί σε εύλογη αφαίρεση «νέο για παλιό», η οποία να ανταποκρίνεται στο είδος, παλαιότητα 
και στην κατάστασή τους.   

 
Περαιτέρω έξοδα, ιδίως τέτοια, τα οποία προκύπτουν επειδή κατά την επιδιόρθωση ενός ζηµιωθέντος 
πράγµατος ή την αποκατάστασή του στην προηγούµενη κατάστασή του πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές ή 
βελτιώσεις, καθώς και επιδιορθώσεις, βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης. Προσωρινές επιδιορθώσεις 
αποζηµιώνονται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 5 (2).   

 
(4) Πώληση των αγαθών προ της ολοκλήρωσης της ασφαλισµένης διαδροµής 
 
Εάν µετά την έναρξη της ασφάλισης η διαδροµή του πλοίου διακοπεί ή δεν ολοκληρωθεί για άλλο λόγο, δίχως να 
απαλλάσσεται ο ασφαλιστής από την υποχρέωση προς παροχή, δύναται ο ασφαλιστής να απαιτήσει την εκποίηση 
των αγαθών µε την σύµπραξη του λήπτη της ασφάλισης σε ελεύθερη πώληση ή µέσω δηµόσιου πλειστηριασµού, 
εφόσον τα αγαθά δεν δύνανται να µεταφερθούν περαιτέρω δίχως υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση  και εντός 
ευλόγου προθεσµίας. Αν ο ασφαλιστής απαιτήσει την εκποίηση, τότε αυτή πρέπει να λάβει χώρα αµέσως.  
 
Ο λήπτης της ασφάλισης δύναται στην περίπτωση της πώλησης να απαιτήσει την διαφορά µεταξύ του 
ασφαλισµένου συνόλου και του τιµήµατος. Το ίδιο ισχύει, αν τα αγαθά πρέπει να πωληθούν κατά την διάρκεια της 
διαδροµής λόγω ενός ατυχήµατος / συµβάντος που βαρύνει τον ασφαλιστή.  
 
(5) Μη προκύψαν συµφέρον, εξοικονοµηθέντα έξοδα 
 
Σε περίπτωση που ένα ασφαλισµένο συµφέρον, για υποθετικό κέρδος, προστιθέµενη αξία, δασµό, αντίτιµο 
µεταφοράς ή λοιπά έξοδα, δεν έχει ακόµα δηµιουργηθεί κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, δεν 
λαµβάνεται υπόψιν κατά την διαπίστωση της ζηµίας, το τµήµα του ασφαλισµένου συνόλου που  αντιστοιχεί σε 
αυτό. Το ίδιο ισχύει και για έξοδα που συνεπεία του ασφαλιστικού συµβάντος εξοικονοµήθηκαν.   
 
(6) Αποζηµίωση µε άλλο τρόπο  
 
Ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να επιτρέψει να καταλογιστεί οτιδήποτε έλαβε για την αποκατάσταση της ζηµίας 
µε άλλον τρόπο.  
 
Σε περίπτωση που δεν µπορεί να απαιτηθεί αποζηµίωση της ζηµίας από έναν τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η 
διεξαγωγή της µεταφοράς, επειδή η ευθύνη του έχει περιοριστεί πέραν του ποσού που συνηθίζεται στις 
συναλλαγές ή έχει αποκλειστεί, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, στο βαθµό 
που θα µπορούσε να λάβει αποζηµίωση χωρίς τον περιορισµό ή τον αποκλεισµό της ευθύνης.  
 
Τούτο δεν ισχύει, αν ο λήπτης της ασφάλισης δεν µπορούσε να ασκήσει καµία επιρροή στον περιορισµό ή τον 
αποκλεισµό της ευθύνης.  
 
(7)      Μεταβίβαση της κυριότητας  
 
α)   Όταν ο λήπτης της ασφάλισης λάβει το ασφαλιστικό ποσό, ο ασφαλιστής δύναται να επιλέξει, αν µε τη 

πληρωµή του ασφαλισµένου συνόλου πρέπει να µεταβιβασθούν ή όχι σ΄αυτόν τα δικαιώµατα επί των 
ασφαλισµένων αγαθών ή τα δικαιώµατα εκ των ασφαλισµένων αγαθών. Η µεταβίβαση του δικαιώµατος δεν 
λαµβάνει χώρα, αν ο ασφαλιστής δεν την επιλέξει αµέσως αφότου λάβει γνώση των περιστάσεων της 
ασφαλιστικής περίπτωσης. Αν ο ασφαλιστής επιλέξει την µεταβίβαση του δικαιώµατος, ο λήπτης της 
ασφάλισης παραµένει υποχρεωµένος, να µεριµνά για την ελάττωση της ζηµίας, στο βαθµό που ο ασφαλιστής 
δεν είναι σε θέση να το κάνει ο ίδιος. Υποχρεούται να παράσχει στον ασφαλιστή τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση των δικαιωµάτων και να παραδώσει  ή εκδώσει τα αποδεικτικά έγγραφα καθώς 
και να τον βοηθήσει κατά την απόκτηση και την αξιοποίηση  των αγαθών. Τα έξοδα φέρει ο ασφαλιστής και 
οφείλει να τα προκαταβάλει αν αυτό ζητηθεί. Ο ασφαλιστής οφείλει να καταβάλει στον λήπτη της ασφάλισης 
το τµήµα του καθαρού τιµήµατος από την πώληση που υπερβαίνει το ασφαλισµένο ποσό.   
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Αν δεν µεταβιβαστούν τα δικαιώµατα, ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να καταβάλει στον ασφαλιστή την 
κοινή αξία ή το καθαρό τίµηµα από την πώληση των επανακτηθέντων αγαθών.  

 
β)   Ο ασφαλιστής δικαιούται µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης να απαλλαγεί από κάθε άλλη 

περαιτέρω υποχρέωση εφόσον καταβάλλει το ασφαλισµένο σύνολο. Ο ασφαλιστής παρά την απαλλαγή 
παραµένει υποχρεωµένος στην κάλυψη των εξόδων τα οποία δαπανήθηκαν για την απόκρουση ή µείωση της 
ζηµιάς ή για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ασφαλισµένου πράγµατος,  πριν την περιέλευση στον λήπτη 
της ασφάλισης της δήλωσης, ότι επιθυµεί την απαλλαγή µέσω της πληρωµής του ασφαλισµένου συνόλου. Ο 
ασφαλιστής δεν αποκτά µε αυτήν την πληρωµή κανένα δικαίωµα επί των ασφαλισµένων αντικειµένων.  

 
(8) Απαιτητό της παροχής του ασφαλιστή  
 
Παροχές σε χρήµα του ασφαλιστή καθίστανται απαιτητές ένα µήνα µετά τη λήξη των απαραίτητων ερευνών για 
τη διαπίστωση της ασφαλιστικής περίπτωσης και της έκτασης της παροχής του ασφαλιστή. Σε περίπτωση που οι 
έρευνες που είναι απαραίτητες για την διαπίστωση της ασφαλιστικής περίπτωσης και της έκτασης της παροχής του 
ασφαλιστή δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την παρέλευση ενός µηνός από τη δήλωση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης, ο λήπτης της ασφάλισης δύναται να συµψηφίσει την συνολική απαίτηση του µε εν µέρει καταβολές 
στο ύψος του ποσού, το οποίο ο ασφαλιστής υποχρεούται τουλάχιστον σύµφωνα µε την κατάσταση της 
περίπτωσης να πληρώσει. Η προθεσµία αναστέλλεται όσο εµποδίζεται η ολοκλήρωση των ερευνών λόγω 
υπαιτιότητας του λήπτη της ασφάλισης.  
 
Αν εξ αφορµής της ζηµίας έχει εκκινήσει αστυνοµική ή ποινική έρευνα εναντίον του λήπτη της  ασφάλισης ή του 
ασφαλισµένου, ο ασφαλιστής δύναται να αρνηθεί την πληρωµή µέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.  
 
(9) Νόµισµα  
 
Αξιώσεις αποζηµίωσης ικανοποιούνται κατά βάση στο νόµισµα στο οποίο ελήφθη η ασφάλιση.  Σε περίπτωση 
δαπανών και συµµετοχών κατά τη γενική αβαρία σε ξένο νόµισµα η µετατροπή στο νόµισµα του ασφαλιστηρίου 
λαµβάνει χώρα στην ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµέρα της πληρωµής.  
 
Άρθρο 20 Προθεσµία Αγωγής 
 
Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, αν η αξίωση προς παροχή δεν επιδιωχθεί 
δικαστικά εντός 6 µηνών.  
 
Η προθεσµία εκκινεί αφότου ο ασφαλιστής αρνήθηκε εγγράφως έναντι του λήπτη της ασφάλισης την εγερθείσα 
αξίωση µε σηµείωση των εννόµων συνεπειών που συνδέονται µε την παρέλευση της προθεσµίας.  
 
 
 Άρθρο 21 ∆ιαδικασία Πραγµατογνωµοσύνης 
 
(1) Σε περίπτωση διαφοράς το ύψος της ζηµίας θα καθοριστεί από πραγµατογνώµονες.  
 
(2) Ο ασφαλιστής και ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος οφείλουν αµέσως να διορίσουν ο καθένας έναν 

πραγµατογνώµονα και να γνωστοποιήσουν τον διορισµό στο αντίδικο µέρος. Το µέρος, το οποίο 
γνωστοποίησε τον πραγµατογνώµονά του, δύναται να απαιτήσει εγγράφως από το µέρος που παρέλειψε να 
το κάνει, γνωστοποιώντας του τις συνέπειες της παράλειψης,  να ορίσει τον πραγµατογνώµονά του εντός 
δύο εβδοµάδων από την περιέλευση της απαίτησης. Παραλειποµένου του διορισµού, δύναται το µέρος που 
απαιτεί να προκαλέσει τον διορισµό του αντίπαλου πραγµατογνώµονα µέσω του κυρίου συλλόγου των 
γενικώς ορκωτών και δικαστικώς πιστοποιηµένων πραγµατογνωµόνων (“Hauptverband der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen”) ή µέσω του οµοσπονδιακού εµπορικού 
επιµελητηρίου (“Bunderkammer der gewerblichen Wirtschaft”) – επικουρικώς µέσω της διπλωµατικής ή 
προξενικής αντιπροσωπείας της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, στην περιφέρεια της οποίας ευρίσκονται τα 
αγαθά. Αν οι πραγµατογνώµονες δεν µπορούν να συµφωνήσουν σχετικά µε τη διαπίστωση του ύψους της 
ζηµίας ή επιθυµούν εκ των προτέρων την σύµπραξη ενός τρίτου πραγµατογνώµονα, ορίζουν αυτοί από 
κοινού αυτόν τον πραγµατογνώµονα ως επιδιαιτητή (“Obmann“), µε τον οποίο από κοινού πρέπει να 
αποφασίσουν µε την πλειοψηφία των ψήφων.  
 

(3) Η απόρριψη ενός πραγµατογνώµονα υπόκειται στους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  
 
(4) Οι πραγµατογνώµονες οφείλουν να επιθεωρήσουν τη ζηµία, να την διαπιστώσουν και να συντάξουν επί 

τούτου µια έγγραφη γνωµάτευση. Στην επιθεώρηση πρέπει να προσκληθούν τα συµµετέχοντα µέρη, στο 
βαθµό που είναι εφικτό και οικονοµικά εύλογο. 
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(5) Η διαπίστωση στην οποία κατέληξαν οι πραγµατογνώµονες δεν είναι δεσµευτική, αν αποκλίνει εµφανώς και 

σε σηµαντικό βαθµό από την πραγµατική κατάσταση των πραγµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση 
λαµβάνεται µέσω δικαστικής αποφάσεως.  

 
(6) Κάθε µέρος φέρει τα έξοδα του πραγµατογνώµονά του· τα κόστη του επιδιαιτητή φέρουν αµφότερα τα µέρη 

κατά το ήµισυ.  
 
Άρθρο 22 Καταγγελία 
 
Αν η σύµβαση ασφάλισης έχει συναφθεί για περισσότερες µεταφορές ή για συγκεκριµένο χρόνο, ο ασφαλιστής 
έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση ασφάλισης αφότου επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Η καταγγελία 
ενεργεί 14 ηµέρες µετά την περιέλευσή της.  
 
Για αγαθά, τα οποία κατά τον χρόνο ενέργειας της καταγγελίας ευρίσκονται καθ’ οδόν, η ασφάλιση παραµένει εν 
ισχύι µέχρι το χρονικό σηµείο το οποίο είναι κρίσιµο για τη λήξη της ασφαλιστικής προστασίας κατά το άρθρο 10.  
 
Άρθρο 23 Αρµόδιο δικαστήριο 
 
(1) Για διαφορές από την σύµβαση ασφάλισης αρµόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου, στον οποίο ο ασφαλιστής 

– επί πλειόνων ασφαλιστών ο ασφαλιστής που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο ως επικεφαλής – έχει στο 
εσωτερικό την έδρα (κύρια εγκατάσταση).  

 
(2) Ο διορισµός επιθεωρητών αβαρίας και αντιπροσώπων εκκαθάρισης(Settling Agents) ή ο καθορισµός του 

τόπου πληρωµής των ζηµιών εκτός της Αυστρίας δεν θεµελιώνουν καµία δωσιδικία στον τόπο πληρωµής.  
 


