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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
PUBLIC LIABILITY INSURANCE 



 
PUBLIC LIABILITY INSURANCE 

 
The Proposal and Declaration made by the Insured are the basis of 
and form part of this Policy. 
 
This Policy is issued by  
Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd (The 
Company) a general insurance company, regulated by the Malta 
Financial Services Authority operating in Cyprus through freedom of 
establishment represented by Agents and Attorneys Prodromou & 
Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd. 
Registered in Malta, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 
All references to the Insurer shall be read as references to Lumen 
Insurance. 
 
 
Competent Court 
 
The Insured and the Company agree that the Insurance provided 
under this Policy shall be effective only in relation to court 
judgements issued by a competent court of the Republic of Cyprus 
and the meaning of the term “court judgment” shall be that 
attached to it by the Law. 
 
 
Indemnity to the Insured 
In consideration of the payment of the Premium the Insurer will 
indemnify the Insured subject to the terms exceptions and 
conditions contained herein against liability at law for 
compensation and claimants' cost and expenses in respect of 

(a) death bodily injury or illness 
(b) loss of or damage to material property 

occurring during the Period of Insurance at the Premises described 
in the Schedule and caused in connection with the Business 
described in the Schedule. 
 
The liability of the Insurer for compensation in respect of anyone 
occurrence or all occurrences of a series consequent upon or 
attributable to one source or original cause shall not exceed the 
Limit of Indemnity for any one accident stated in the Schedule nor 
in respect of any one Period of Insurance the Limit of Indemnity so 
specified in the Schedule. 
 
In respect of any occurrence to which the indemnity under this 
Policy applies the Insurer will also pay 

(a) costs and expenses of litigation recovered by any 
claimant from the Insured 
(b) costs and expenses incurred with the written consent of 
the Insurer 

 
In the event of any person or persons recovering from the Insured 
in any legal proceedings an amount as compensation exceeding 
the Limit of Indemnity the Insured shall pay a share of the costs 
and expenses arising out of the proceedings in the same 
proportion as the excess compensation bears to the total 
compensation awarded. 
 
 
Indemnity to Other Persons  
The Insurer will also indemnify in the terms of this Policy 
1. if so requested by the Insured 

(a) any Director Partner or Employee of the 
Insured in respect of liability for which the 
Insured would have been entitled to indemnity 
under this Policy if the claim for which 
indemnity is being sought had been made 
against the Insured 

(b) any Officer or Member of the Insured's social 
sports and welfare organisations and fire first 
aid and ambulance services whilst acting in 
their respective capacities as such 

 
2. in the event of the death of any person entitled to 

indemnity under this Policy his or her legal personal 
representative in respect of liability incurred by such 
person. 

 
 

EXCEPTIONS 
 
The Insurer shall not be liable in respect of 
 
1. liability which attaches by virtue of an agreement but 

which would not have attached in the absence of such 
agreement. 

 
2. death injury or illness arising out of and in the course of 

the employment of any person who at the time of the 
accident is under a contract of service or apprenticeship 
with the Insured or any sums payable by the Insured 
under legislation relating to occupational death injury or 
illness. 

 
3. loss of or damage to 

(a)  property belonging to or in the custody or 
control of the Insured or of his employees other than 
 employees’ clothing and personal effects and 
buildings temporarily occupied for the purpose or 
 repair or alteration thereof 

(b)  that part of any property or building upon 
which the Insured or his employees are or have been 
 operating 

 
4. death injury illness loss or damage resulting from any 

deliberate act or omission by or on behalf of the Insured 
which could reasonably have been expected by the 
Insured having regard to the nature and circumstances 
of such act or omission. 

 
5. death injury illness loss or damage caused by or arising 

from 
(a)  the ownership possession or use by or on behalf of 

the Insured of any animal mechanically propelled 
vehicle cycle (other than pedal cycle) locomotive 
aircraft hovercraft watercraft trailer lift escalator 
hoist or crane or equipment mounted thereon 

(b)  the loading or unloading of any mechanically 
propelled vehicle cycle (other than pedal cycle) 
locomotive aircraft hovercraft watercraft or trailer 

(c)  explosion of steam boilers or pipes or vessels subject 
to steam pressure 

(d)  Pollution or contamination of buildings or other 
structures or of water or of land or the atmosphere 
nor for any loss or damage or injury directly or 
indirectly caused by such pollution or contamination. 

(e)  goods sold supplied repaired serviced tested or 
processed by or through the Insured other than food 
and drink sold supplied and consumed on the 
Premises 

(f)  advice or specification given or treatment rendered 
by or through the Insured or any person acting on 
his behalf 

(g) sub-contractors to the Insured Employees or Agents 
of such sub-contractors 

(h)  vibration or the removal or weakening of support to 
land buildings or other property by the Insured or 
any person acting on the Insured's behalf. 

 
6. any loss or damage directly or indirectly occasioned by, 

happening through or in consequence of war, invasion, 
acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations 
(whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil 
commotion, assuming the proportions of or amounting to 
a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, 
revolution, military or usurped power, martial law, 
confiscation or nationalisation or requisition or 
destruction of or damage to property by or under the 
order of any Government or public or local authority. 

 



 In any action suit or other proceeding where the Insurer 
alleges that by reason of the provisions of this Exception 
any consequence is not covered by this Policy the burden 
of proving that such consequence is covered shall be 
upon the insured. 

 
7. any consequence of 

(a)  ionising radiations or contamination by radioactivity 
from any nuclear fuel or from any nuclear  waste 
from the combustion of nuclear fuel and for the 
purpose of this Exception combustion shall include 
any self-sustaining process of nuclear fission 

(b)  radioactive toxic explosive or other hazardous 
properties of any explosive nuclear assembly or 
nuclear component thereof 

 
8. (a)  compensation in respect of judgments delivered or 

obtained in the first instance otherwise than by a 
court of competent jurisdiction within the Territorial 
Limits specified in the Schedule 

(b)  costs and expenses of litigation recovered by any 
claimant from the Insured which are not incurred in 
and recoverable in the Territorial Limits specified in 
the Schedule. 

 
9. any legal liability arising from any incident occurring 

during the course of work (including visits) by or on 
behalf of the insured or any employee, director, partner 
or contractor 
(a)  on any offshore platform, rig, service or 

accommodation vessel or installation 
(b)  whilst in the course of a journey directly thereto or 

therefrom by air or water 
 

10. fines penalties punitive damages exemplary damages 
treble damages or any damages resulting from the 
multiplication of compensatory damages. 

 
11. any act of terrorism regardless of any other cause or 

event contributing concurrently or in any other sequence 
to the loss. 
 
For the purpose of this exclusion an act of terrorism 
means an act, including but not limited to the use of 
force or violence and/or the threat thereof, of any person 
or group(s) of persons, whether acting alone or on 
behalf of or in connection with any organisation(s) or 
government(s), committed for political, religious, 
ideological or similar purposes including the intention to 
influence any government and/or to put the public, or 
any section of the public, in fear. 
 
This insurance also excludes loss, damage, cost or 
expense and any legal liability of whatsoever nature 
directly or indirectly caused by, resulting from or in 
connection with any action taken in controlling, 
preventing, suppressing or in any way relating to any act 
of terrorism. 
 
If the Company alleges that by reason of this exclusion, 
any loss, damage, cost or expense is not covered by this 
insurance the burden of providing the contrary shall be 
upon the Insured 
 
In the event any portion of this exclusion is found to be 
invalid or unenforceable, the remainder shall remain in 
full force and effect. 
 

12. any claim or liability of whatsoever nature caused by, 
contributed to by, consisting of, or arising from: 
(i) loss or damage to data or software, in particular any 

detrimental change in data, software, coding 
programme or computer programs that is caused by 
a deletion, a corruption or a deformation of the 
original structure, and malfunction of hardware, 
software and embedded chips and any business 
interruption losses resulting from such loss or 
damage. 

 (ii) loss or damage  resulting from an impairment in the 
function, availability, range of use or accessibility of data, software 
or computer programs, and any business interruption losses 

resulting from such losses or damage 
 
13. any actual or alleged liability whatsoever for any claim or 

claims in respect of loss or losses directly or indirectly 
arising out of, resulting from or in consequence of, or in 
any way involving asbestos, or any materials containing 
asbestos in whatever form or quantity. 

 
14. Damage to land, buildings or other structures caused by 

subsidence or demolition or resulting from the 
weakening of or insufficient support to such land, 
buildings or structures or claims arising in consequence 
of such damage 
 

15. Injury, disease, loss or damage caused by any sub-
contractor or by any employee of any such sub-
contractor 

 
CONDITIONS 

 
1. The Policy and Schedule shall be read together as one 

contract and any word or expression to which a specific 
meaning has been attached in any part of this Policy or of the 
Schedule shall bear such meaning wherever it may appear. 

 
2. The liability of the Insurer will be conditional upon any person 

claiming indemnity under this Policy complying with its terms 
and conditions. The truth of the statements and answers in 
the Proposal and all information given to the Insurer about 
the risk shall be conditions precedent to any liability of the 
Insurer to make any payment under this Policy. 

 
3. The Insured shall give immediate notice in writing to the 

Insurer of any material change in the risk and the premium 
shall if necessary be adjusted accordingly. 

 
4. The Insured shall at his own expense take all reasonable 

precautions to prevent accidents and to safeguard and 
maintain the Premises and shall comply with all statutory and 
other obligations imposed by any authority. The Insurer's 
representatives shall have access at all reasonable times to 
inspect any property. 

 
5. The Insured shall in the event of any occurrence which may 

give rise to a claim under this Policy 
(a) give immediate notice in writing to the Insurer and at his 
own expense supply all information and  assistance to 
enable the Insurer to settle or resist any claim or to institute 
proceedings 
(b) notify the Insurer in writing immediately he shall have 
knowledge of any impending prosecution inquest or  fatal 
enquiry 
(c) forward to the Insurer on receipt any letter claim writ 
summons or other process 
(d) take reasonable action to minimise the loss 
(e) not negotiate pay settle admit or repudiate any claim 
without the written consent of the Insurer. 
 

6. In the event of a claim or claims arising for which the Insurer 
may be liable under this Policy the Insurer shall be entitled in 
the name of the Insured to 
(a) undertake absolute conduct control and settlement of 
any claim and legal proceedings 
(b) prosecute at its own expense for its own benefit in order 
to recover compensation or to secure an indemnity from any 
person or persons. 
 

7. If at the time of any claim arising under this Policy there shall 
be any other insurance effected by or on behalf of the 
Insured covering all or part of the same death injury illness 
loss or damage the Insurer shall not be liable to pay or 
contribute more than its rateable proportion thereof. 

 
8. The Insurer may at any time pay to the Insured the Limit of 

Indemnity (after deduction of any amount already paid as 
compensation) or any lesser amount for which a claim or 
claims can be settled and upon such payment the Insurer 
shall relinquish conduct and control of and be under no 
further liability in connection with such claim or claims except 
for costs and expenses of litigation recoverable or incurred in 
respect of matters prior to the date of such payment. 



 
9. In respect of each and every claim for death bodily injury or 

illness or loss of or damage to material property the Limit of 
Indemnity as stated in the Schedule or as specified in any 
endorsement to this Policy shall include all costs and 
expenses. 

 
10. The Insurer may cancel this Policy by sending seven days' 

notice by registered letter to the Insured at the last address 
notified to the Insurer subject to the Insured's rights in 
respect of any prior death injury illness loss or damage and to 
the Insurer making to the Insured a return of the 
proportionate part of the premium in respect of the unexpired 
Period of Insurance. 

 
11. If the premium for this Policy has been based wholly or partly 

on any estimates given by the Insured the Insured shall keep 
an accurate record of all the relative particulars and such 
record shall at all times be available for inspection by the 
Insurer. Within one month of the expiry of each Period of 
Insurance the Insured shall supply to the Insurer such 
particulars as the Insurer may require and the premium for 
such period shall be adjusted accordingly subject to any 
minimum premium that has been agreed. 

 
12. All differences arising out of this Policy shall be referred to the 

decision of an Arbitrator to be appointed bythe parties in 
accordance with the statutory provisions in force or if no such 
provisions are in force 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 appointed in writing by 
the Arbitrators before entering upon the reference. The 
Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their 
meetings and the making of an award shall be a condition 
precedent to any right of action against the Insurer. 

 
TRANSLATION CLAUSE 

 
In case of conflict between the English and the Greek text, only the 
English text will have legal validity. The Greek translation is only 
available for easier reference. 
 

COMPLAINTS PROCEDURE 
 
As a valued customer you are right to expect fairness and a swift 
and courteous service at all times. 
 
We recognise that sometimes you may be dissatisfied with our 
service. To help us improve we would appreciate your honesty in 
telling us about your experience of our service – your feedback will 
make the difference. 
 
What should you do? 
 
Step 1 Please speak to your usual insurance advisor or your 

Lumen Insurance contact. 
 
Step 2 If you remain dissatisfied or you feel your complaint 

remains unsolved please write to the Agent of  
 the Company in the Republic of Cyprus: The Managing 
Director, Prodromou & Makriyiannis Insurance 
Underwriting Agencies & Consultants Ltd, 20, Homer 
Street, 3rd Floor, 1097, Nicosia giving us your policy or 
claim number in any correspondence. 

 
Step 3 If you are still not satisfied you may wish to write to The 

Managing Director, Lumen Insurance, GasanMamo Head 
Office, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta. 

 
Following these procedures will not affect your right to take legal 
action. 

 
 
Signed on the date stated in the schedule. 

 
Julian J. Mamo 
Managing Director  
 

Ver.1aMM101025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd (The Company) a general insurance company, regulated by the Malta Financial Services Authority operating in 
Cyprus through freedom of establishment represented by Agents and Attorneys Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd. Registered 

in Malta, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 

20 Homer Ave., 3rd Floor, 1097 Nicosia Cyprus P.O.Box 25045, 1306 Nicosia, Tel.: +357 22353625 Fax: +357 22353516 e-mail: info@pua.com.cy www.pua.com.cy 



 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
 

Η Πρόταση και ∆ήλωση που έγινε από τον Ασφαλισµένο 
θεωρούνται ότι έχουν ενσωµατωθεί στο Ασφαλιστήριο 
αυτό και αποτελούν τη βάση της σύµβασης αυτής. 
 
Το Ασφαλιστήριο αυτό εκδίδεται από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία Lumen (Η Εταιρεία), Εµπορική επωνυµία της 
GasanMamo Ασφαλιστική Λτδ (η Εταιρία) ασφαλιστική 
εταιρεία γενικού κλάδου η οποία ρυθµίζεται από την 
Αρχή Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA) και 
λειτουργεί στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης και αντιπροσωπεύεται από τους 
Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους Prodromou & 
Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and 
Consultants Ltd. Εγγεγραµµένη στη Μάλτα, Msida Road, 
Gzira GZR1405, Μάλτα 
 
 
Όλες οι αναφορές στον Ασφαλιστή πρέπει να διαβάζονται 
ως αναφορές στην Ασφαλιστική Εταιρεία Lumen 

 
Αρµόδιo ∆ικαστήριo. 

 
Ο Ασφαλισµέvoς και η Εταιρεία συµφωvoύv ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται δυνάµει του 
Ασφαλιστηρίου αυτού ισχύει µόvov σε σχέση µε 
δικαστικές απoφάσεις πoυ εκδίδovται από αρµόδιo 
δικαστήριo της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η έννοια του 
όρου «δικαστική απόφαση» είναι αυτή που του 
προσδίδεται από το Νόµο. 
 
Κάλυψη Ασφαλισµένου 
 
Σε αντάλλαγµα της πληρωµής του ασφαλίστρου από τον 
Ασφαλισµένο ο Ασφαλιστής θα παρέχει κάλυψη 
(indemnify) στον Ασφαλισµένο µε την επιφύλαξη των 
όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται 
στο Ασφαλιστήριο αυτό έναντι νοµικής ευθύνης για 
αποζηµιώσεις και δαπάνες και έξοδα απαιτητών που ο 
Ασφαλισµένος θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε σχέση µε 
(α) θάνατο, σωµατική βλάβη ή ασθένεια 
(β) απώλεια ή ζηµιά σε περιουσία 
που λαµβάνει χώραν κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης στα Υποστατικά που περιγράφονται στον 
Πίνακα καί προκύπτει σε σχέση µε την επιχείρηση που 
περιγράφεται στον Πίνακα. 
 
Η ευθύνη του Ασφαλιστή για αποζηµιώσεις, δαπάνες και 
έξοδα για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που 
προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία σαν 
αποτέλεσµα της οποίας προκλήθηκε ατύχηµα δεν θα 
υπερβεί το Όριο Ευθύνης για κάθε ένα ατύχηµα όπως 
καθορίζεται στον Πίνακα ούτε και σε σχέση µε 
οποιαδήποτε Περίοδο Ασφάλισης το σχετικό Όριο 
Ευθύνης όπως καθορίζεται στον Πίνακα. 
 
Κάλυψη Άλλων Προσώπων 
 
Ο Ασφαλιστής θα παρέχει επίσης κάλυψη (indemnify) µε 
βάση τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού 
1. αν έτσι ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο 

(α) σε οποιοδήποτε ∆ιευθυντή, Συνεταίρο ή 
Υπάλληλο του Ασφαλισµένου σχετικά µε 
ευθύνη για την οποία ο Ασφαλισµένος θα 
εδικαιούτο σε κάλυψη (indemnity) κάτω από το 
Ασφαλιστήριο αυτό εάν η απαίτηση για την 
οποία ζητείται αποζηµίωση εγειρόταν εναντίον 
του Ασφαλισµένου 

(β) σε οποιοδήποτε Αξιωµατούχο ή Μέλος 
οργανισµού κοινωνικών υπηρεσιών, αθλητικών, 
κοινωνικής πρόνοιας, πυροπροστασίας, πρώτων 
βοηθειών και ασθενοφόρου του Ασφαλισµένου 

Ασφαλισµένου ενόσο λειτουργούν υπό την 
ιδιότητα τους αυτή. 

 
2. στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου 

που δικαιούται σε κάλυψη µε βάση το Ασφαλιστήριο 
αυτό στους νόµιµους προσωπικούς αντιπροσώπους 
του σχετικά µε ευθύνη που φέρει τέτοιο πρόσωπο. 

 
 
 
 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Ο Ασφαλιστής δεν θα είναι υπεύθυνος αναφορικά µε 
 
1. οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται δυνάµει συµφωνίας 

και η οποία ευθύνη δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε 
τέτοια συµφωνία 

 
2. θάνατο, σωµατική βλάβη ή ασθένεια που προέκυψε από 

την και κατά τn διάρκεια της απασχόλησης οποιουδήποτε 
προσώπου µε σύµβαση εργασίας ή µαθητείας από τον 
Ασφαλισµένο ή για οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα από τον 
Ασφαλισµένο δυνάµει νοµοθεσίας σχετικά µε 
επαγγελµατική ασθένεια, θάνατο ή τραυµατισµό. 

 
3. απώλεια ή ζηµιά σε 

(α) περιουσία που ανήκει στον Ασφαλισµένο ή 
ευρίσκεται υπό την ευθύνη ή τον έλεγχο του 
Ασφαλισµένου ή οποιουδήποτε Υπαλλήλου (εκτός 
από περιουσία που ανήκει στους Υπαλλήλους του 
Ασφαλισµένου) 

(β) εκείνο το µέρος οποιασδήποτε περιουσίας επί της 
οποίας ο Ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε Υπάλληλος ή 
Αντιπρόσωπος του Ασφαλισµένου διεξάγει ή 
διεξήγαγε εργασία και η απώλεια ή η ζηµιά είναι 
αποτέλεσµα τέτοιας εργασίας 

 
4. θάνατο, σωµατική βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζηµιά που 

προκύπτουν από οποιαδήποτε εσκεµµένη πράξη ή 
παράλειψη από ή εκ µέρους του Ασφαλισµένου τα οποία 
θα µπορούσαν λογικά να προβλεφθούν από τον 
Ασφαλισµένο λαµβάνοντας υπ’ όψη τη φύση και τις 
περιστάσεις τέτοιας πράξης ή παράλειψης 
 

5. θάνατο, σωµατική βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζηµιά που 
προκαλείται ή προκύπτει από  

α) την ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση από ή εκ µέρους του 
Ασφαλισµένου οποιουδήποτε ζώου, µηχανοκίνητου 
οχήµατος, δικύκλου (εκτός από ποδήλατο), 
σιδηροδρόµου, αεροσκάφους, χόβερκραφτ, 
υδροσκάφους, ρυµουλκουµένου, ανελκυστήρα, 
κυλιόµενης σκάλας, ανυψωτήρα ή γερανού ή 
εξαρτηµάτων που είναι εφαρµοσµένα σ’ αυτά. 

β) την φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε 
µηχανοκίνητου οχήµατος, δικύκλου (εκτός από 
ποδήλατο), σιδηροδρόµου, αεροσκάφους, 
χόβερκραφτ, υδροσκάφους ή ρυµουλκουµένου 

γ) έκρηξη λεβήτων ή δοχείων πίεσης 

δ) ρύπανση ή µόλυνση κτιρίων ή άλλων κατασκευών ή 
του νερού ή της γης ή της ατµόσφαιρας ούτε και για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά ή σωµατική βλάβη η 
οποία άµεσα ή έµµεσα προκαλείται από τέτοια 
ρύπανση ή µόλυνση 

ε) εµπορεύµατα που έχουν πωληθεί, διατεθεί, 
επιδιορθωθεί, συντηρηθεί, δοκιµασθεί ή 
επεξεργασθεί από ή µέσω του Ασφαλισµένου εκτός 
από τρόφιµα και ποτά που έχουν διατεθεί και 
καταναλωθεί εντός των Υποστατικών 

στ)παροχή συµβουλών ή προδιαγραφών ή θεραπείας που 



διενεργείται από ή µέσω του Ασφαλισµένου ή από 
οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους του 

ζ) υπεργολάβους του Ασφαλισµένου, Υπαλλήλους ή 
Αντιπροσώπους τέτοιων υπεργολάβων 

η) δόνηση ή µετακίνηση ή εξασθένιση των 
υποστηριγµάτων σε έδαφος, κτίρια ή άλλην 
περιουσία από τον Ασφαλισµένο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους του Ασφαλισµένου 

 
6. οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα 

οφείλεται ή µπορεί να αποδωθεί σε πόλεµο, εισβολή, 
πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που 
προσοµοιάζουν προς πόλεµο (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος 
είτε όχι), εµφύλιο πόλεµο, στάση, ανταρσία, 
επανάσταση, στρατιωτικό κίνηµα ή σφετερισµό εξουσίας, 
ενέργεια οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εκ µέρους 
ή σε σχέση µε οποιοδήποτε οργανισµό µε 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην δια βίας ανατραπή 
οποιασδήποτε κυβέρνησης de jure ή de facto ή προς 
επηρεασµό της µε τροµοκρατία ή βία, δήµευση, επίταξη, 
εθνικοποίηση ή καταστροφή ή ζηµιά σε οποιαδήποτε 
περιουσία µε κυβερνητικό διάταγµα de jure ή de facto ή 
από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική, τοπική ή 
τελωνειακή αρχή της χώρας ή της περιοχής στην οποία 
βρίσκεται η περιουσία 

Σε οποιαδήποτε αγωγή, δικαστική ή άλλη διαδικασία 
όπου ο Ασφαλιστής ισχυρίζετοι ότι λόγω των προνοιών 
της εξαίρεσης αυτής οποιαδήποτε συνέπεια δεν 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό, η ευθύνη να 
αποδειχθεί ότι τέτοια συνέπεια καλύπτεται θα βαρύνει 
τον Ασφαλισµένο 

 
7. οποιαδήποτε συνέπεια που οφείλεται σε 

(α) ιονίζουσα ακτινοβολία ή µόλυνση από ραδιενέργεια 
από όποιαδήποτε πυρηνικά καύσιµα ή από 
οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα από την καύση 
πυρηνικών καυσίµων και για τους σκοπούς της 
Εξαίρεσης αυτής η καύση θα περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε αυτοδύναµη µέθοδο πυρηνικής 
διάσπασης 

(β) ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες 
ιδιότητες οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής 
ένωσης ή πυρηνικού συστατικού της. 

 
8. (α) αποζηµίωση σχετικά µε δικαστικές αποφάσεις που 

δεν εξασφαλίζονται πρωτόδικα από αρµόδιο 
δικαστήριο εντός των Γεωγραφικών Ορίων που 
καθορίζονται στον Πίνακα. 

 (β) έξοδα και δαπάνες δίκης που ανέκτησε οποιοσδήποτε 
απαιτητής από τον ασφαλισµένο και που δεν έχουν 
προκληθεί ούτε και είναι δυνατό να ανακτηθούν 
εντός των Γεωγραφικών Ορίων που αναφέροτναι 
στον Πίνακα. 

 
9. Οποιαδήποτε νοµική ευθύνη που προκύπτει από 

οποιοδήποτε περιστατικό που λαµβάνει χώραν κατά τη 
διάρκεια εργασίας (περιλαµβανοµένων επισκέψεων) από 
ή εκ µέρους του ασφαλισµένου ή οποιουδήποτε 
υπαλλήλου, διευθυντή, συνέταιρου ή εργολάβου 
(α) σε οποιαδήποτε υπεράκτια πλατφόρµα, εξέδρα ή 
(β) κατά τη διάρκεια ταξιδιού απευθείας προς ή από εκεί 

δια αέρος ή θαλάσσης 
 
10. παραδειγµατικές ή τιµωριτικές αποζηµιώσεις, πρόστιµα 

και κυρώσεις ή ζηµιές που προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασµό αποζηµιώσεων. 

 
11. οποιαδήποτε Τροµοκρατική Πράξη, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συµβάλλει, είτε 
ταυτόχρονα είτε µε οποιαδήποτε άλλη σειρά, στη ζηµιά. 
Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, Τροµοκρατική 
Πράξη σηµαίνει πράξη που περιλαµβάνει αλλά δεν 
περιορίζεται στη χρήση ισχύος ή βίας και/ή απειλή για 
τέτοια χρήση, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οµάδα/οµάδες προσώπων, είτε ενεργούντων µε ίδια 
πρωτοβουλία είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε οποιαδήποτε 
οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η 
οποία διενεργείται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, 
ιδεολογικούς ή εθνικούς ή παρόµοιους σκοπούς ή λόγους, 

λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης 
επηρεασµού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του 
εκφοβισµού του κοινού ή οποιουδήποτε µέρους αυτού. 
Το ασφάλεια αυτή εξαιρεί επίσης απώλεια, ζηµιά, δαπάνη 
ή έξοδο και οποιαδήποτε νοµική ευθύνη οποιασδήποτε 
φύσης που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από/ή που 
απορρέει από/ή σε σχέση µε οποιοδήποτε µέτρο που 
λαµβάνεται ή πράξη που εκτελείται µε σκοπό τον έλεγχο, 
παρεµπόδιση ή καταστολή ή µε οποιοδήποτε τρόπο που 
έχει σχέση µε Τροµοκρατική Πράξη. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε µέρος 
της εξαίρεσης αυτής δεν ισχύει ή δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί, το υπόλοιπο θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ. 

 

12. οποιαδήποτε απαίτηση ή ευθύνη οποιασδήποτε µορφής 
που προκαλείται, συνδράµεται αποτελείται ή απορρέιει 
από: 

(ι) απώλεια ή ζηµιά σε αρχείο πληροφοριών ή λογισµικό, 
ειδικά οποιαδήποτε επιβλαβή αλλοίωση σε πληροφορίες, 
λογισµικό, κωδικοποίηση προγράµµατος που οφείλεται σε 
σβήσιµο, καταστροφή ή αλλοίωση της αρχικής δοµής, 
δυσλειτουργία του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
ενσωµατοµένων πλακέττων και οποιαδήποτε 
συνεπακόλουθη απώλειας που είναι αποτέλεσµα τέτοιας 
απώλειας ή ζηµιάς. 

(ιι) απώλεια ή ζηµιά που είναι αποτέλεσµα 
δυσλειτουργίας, διαθεσιµότητας, έκτασης χρήσης ή 
πρόσβασης των δεδοµένων του λογισµικού ή των 
ηλεκτρονικών προγραµµάτων, και οποιασδήποτε 
συνεπακόλουθης απώλειας που είναι αποτέλεσµα τέτοιων 
απωλειών ή ζηµιών. 

 
13. οποιαδήποτε πραγµατική ή εικαζόµενη ευθύνη για 

οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις που άµεσα ή 
έµµεσα είναι το αποτέλεσµα ή η συνέπεια ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο περιλαµβάνει αµίαντο ή 
οποιαδήποτε υλικά περιλαµβάνουν αµίαντο σε 
οποιαδήποτε µορφή ή ποσότητα. 

14. Ζηµιά σε γη, κτίρια ή άλλες κατασκευές που 
προκαλούνται από καθίζηση ή κατεδάφιση ή την 
αποδυνάµωση ή τη µη ικανοποιητική στήριξη 
τέτοιας γης κτιρίων ή κατασκευών ή απαιτήσεις που 
απορρέουν ή είναι συνέπεια τέτοιας ζηµιάς. 

15. Τραυµατισµό, ασθένεια, απώλεια η ζηµιά σε 
οποιδήποτε υπεργολάβο ή εργοδοτούµενο τέτοιου 
υπεργολάβου. 

 
ΟΡΟΙ 

 
1. Το Ασφαλιστήριο και ο Πίνακας θα διαβάζονται µαζί σαν 

µια σύµβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία 
έχει δοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε µέρος του 
Ασφαλιστηρίου ή του Πίνακα θα έχει την ίδια έννοια 
οπουδήποτε τυχόν εµφανίζεται. 

 
2. Η ευθύνη του Ασφαλιστή θα ισχύει εφ’ όσον 

οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί αποζηµίωση µε βάση 
το Ασφαλιστήριο αυτό συµµορφώνεται µε τους όρους 
και προϋποθέσεις του.  Η αλήθεια των δηλώσεων και 
απαντήσεων στην Πρόταση και όλες οι πληροφορίες που 
δόθησαν στον Ασφαλιστή σχετικά µε τον κινδύνο θα 
αποτελούν προϋπόθεση σε οποιαδήποτε ευθύνη του 
Ασφαλιστή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωµής µε 
βάση το Ασφαλιστήριο αυτό. 

 
3. 0 Ασφαλισµένος θα δίνει άµεση γραπτή ειδοποίηση στον 

Ασφαλιστή για κάθε ουσιώδη αλλαγή στον κίνδυνο και 
το ασφάλιστρο αν χρειασθεί θα αναπροσαρµοστεί 
ανάλογα. 

 
4 Ο Ασφαλισµένος µε δικά του έξοδα θα παίρνει όλες τις 

λογικές προφυλάξεις για πρόληψη ατυχηµάτων και για να 
προστατεύει και συντηρεί τα Υποστατικά και θα 
συµµορφώνεται µε όλες τις νοµοθετικές και άλλες 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρχή. 
Οι αντιπρόσωποι του Ασφαλιστή θα έχουν πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε λογικό χρόνο να επιθεωρούν οποιαδήποτε 
περιουσία. 

 
5 Ο Ασφαλισµένος στην περίπτωση οποιουδήποτε 



περιστατικού που δυνατό να οδηγήσει σε υποβολή 
απαίτησης µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό 
(α) θα δώσει άµεση γραπτή ειδοποίηση στον 

Ασφαλιστή και µε δικά του έξοδα θα δώσει όλες τις 
πληροφορίες και βοήθεια για να δώσει τη 
δυνατότητα στον Ασφαλιστή να διευθετήσει ή 
υπερασπισθεί οποιαδήποτε απαίτηση ή να αρχίσει 
νοµική διαδικασία 

(β) θα ειδοποιήσει τον Ασφαλιστη γραπτώς αµέσως 
µόλις λάβει γνώση οποιασδήποτε επικείµενης 
νοµικής δίωξης, θανατικής ανάκρισης ή εξέτασης 

(γ) θα διαβιβάζει στον Ασφαλιστή µόλις λάβει 
οποιαδήποτε επιστολή, απαίτηση, ένταλµα, 
δικαστική κλήση ή άλλη διαδικασία 

(δ) θα λαµβάνει λογικά µέτρα για µείωση της απώλειας 
(ε) δεν θα διαπραγµατεύεται, πληρώνει, διευθετεί ή 

απορρίπτει οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς τη γραπτή 
συγκατάθεση του Ασφαλιστή. 

 
6. Σε περίπτωση που εγείρεται οποιαδήποτε απαίτηση ή 

απαιτήσεις για τις οποίες ο Ασφαλιστής πιθανό να είναι 
υπεύθυνος µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό ο Ασφαλιστής 
θα δικαιούται στο όνοµα του Ασφαλισµένου να 
(α) αναλάβει απόλυτα τη διεύθυνση, έλεγχο και 

διευθέτηση οποιασδήποτε απαίτησης και νοµικής 
διαδικασίας 

(β) διώκει νοµικά µε δικά του έξοδα προς δικό του 
όφελος για να ανακτήσει αποζηµιώσεις ή να 
εξασφαλίσει αποζηµίωση από οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή πρόσωπα 

 
7. Αν κατά το χρόνο που εγείρεται οποιαδήποτε απαίτηση 

βάση του Ασφαλιστηρίου αυτού θα υπάρχει οποιαδήποτε 
άλλη ασφάλιση που έγινε από ή εκ µέρουςτου 
Ασφαλισµένου και καλύπτει όλο ή µέρος του ιδίου 
θανάτου, σωµατικού τραυµατισµού, ασθένειας, απώλειας 
ή ζηµιάς, ο Ασφαλιστής δεν θα είναι υπεύθυνος να 
πληρώσει ή συνεισφέρει περισσότερο από το µερίδιο που 
του αναλογεί. 

 
 
8. Ο Ασφαλιστής µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να 

πληρώσει στον Ασφαλισµένο το Όριο Ευθύνης (µετά την 
αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού που έχει ήδη πληρωθεί 
ως αποζηµίωση) ή οποιοδήποτε µικρότερο ποσό µε την 
καταβολή του οποίου µια απαίτηση ή απαιτήσεις 
µπορούν να διευθετηθούν και µε τέτοια πληρωµή ο 
Ασφαλιστής θα παραιτείται από τη διεύθυνση και έλεγχο 
που σχετίζονται µε τέτοια απαίτηση ή απαιτήσεις και δε 
θα φέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εκτός από τα έξοδα 
αντιδικίας που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν σχετικά 
µε γεγονότα που έχουν συµβεί προ της ηµεροµηνίας 
τέτοιας πληρωµής. 

 
9. αναφορικά µε κάθε µία απαίτηση σχετικά µε θάνατο 

σωµατικό τραυµατισµό ή ασθένεια ή ζηµιά σε περιουσία 
το Όριο Ευθύνης όπως δηλώνεται στον Πίνακα ή όπως 
καθορίζεται σε οποιαδήποτε οπισθογράφηση στο 
Ασφαλιστήριο αυτό θα συµπεριλαµβάνει όλα τα έξοδα 
και δαπάνες. 

 
10. Ο Ασφαλιστής µπορεί να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο 

αυτό µε την αποστολή προειδοποίησης επτά ηµερών µε 
συστηµένη επιστολή στον Ασφαλισµένο στην τελευταία 
διεύθυνση του που γνωστοποίησε στον Ασφαλιστή µε 
την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ασφαλισµένου σε 
σχέση µε οποιοδήποτε θάνατο, σωµατικό τραυµατισµό, 
ασθένεια, απώλεια ή ζηµιά που έχουν προηγηθεί και την 
καταβολή από τον Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισµένο 
του επιστρεπτέου ανάλογου µέρους του ασφαλίστρου 
για τη περίοδο Ασφάλισης που δεν έχει εκπνεύσει. 
 

11. Αν το ασφάλιστρο αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο αυτό 
έχει βασισθεί ολικώς ή µερικώς σε οποιουσδήποτε 
υπολογισµούς που δόθησαν από τον Ασφαλισµένο, ο 
Ασφαλισµένος θα διατηρεί ακριβή κατάσταση όλων των 
σχετικών λεπτοµερειών και τέτοια κατάσταση θα είναι 
πάντοτε διαθέσιµη για επιθεώρηση από τον Ασφαλιστή. 
 

 
 

Εντός ενός µηνός από τη λήξη κάθε Περιόδου Ασφάλισης 
ο Ασφαλισµένος θα δίνει στόν Ασφαλιστή τέτοιες 
λεπτοµέρειες όπως πιθανόν να απαιτήσει ο Ασφαλιστής 
και το ασφάλιστρο για την τέτοια περίοδο θα 
αναπροσαρµόζεται αναλόγως µε την επιφύλαξη για 
οποιοδήποτε ελάχιστο ασφάλιστρο που έχει συµφωνηθεί 

 
12. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από το 

Ασφαλιστήριο αυτό θα υποβάλλονται στη κρίση ενός 
∆ιαιτητή που θα διορισθεί από τα µέρη σύµφωνα µε τις 
νοµικές διατάξεις που ισχύουν ή αν δεν υπάρχουν σε 
ισχύ τέτοιες νοµικές διατάξεις στην κρίση ενός ∆ιαιτητή 
που θα διορισθεί γραπτώς από τα διαφωνούντα µέρη ή 
αν δεν µπορούν να συµφωνήσουν σε ένα µόνο ∆ιαιτητή 
στη κρίση δύο ∆ιαιτητών ο καθε ένας από τους οποίους 
θα διορισθεί γραπτώς από το κάθε µέρος µέσα εντός 
ενός ηµερολογιακού µήνα µετά από σχετική γραπτή 
αίτηση του ενός µέρους προς το άλλο ή στη περίπτωση 
που οι ∆ιαιτητές δεν συµφωνούν στη κρίση ενός 
Επιδιαιτητή που διορίζεται γραπτώς από τους ∆ιαιτητές 
προτού επιληφθούν οποιασδήποτε παραποµπής.  Ο 
Επιδιαιτητής θα παρακάθεται µε τους ∆ιαιτητές και θα 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους και η έκδοση µιας 
επιδίκασης θα αποτελεί προϋπόθεση σε οποιοδήποτε 
δικαίωµα αγωγής εναντίον του Ασφαλιστή. 

 
 

ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
 

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερµηνεία µεταξύ Αγγλικού και 
Ελληνικού κειµένου, νοµική ισχύ θα έχει µόνο το Αγγλικό κείµενο. 
Η Ελληνική µετάφραση γίνεται µόνο για εύκολη αναφορά. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
 

Ως ένας από τους πολύτιµους πελάτες µας που είστε έχετε το 
δικαίωµα να αναµένετε πρώτης τάξης εξυπηρέτηση σε κάθε στιγµή. 
Αντιλαµβανόµαστε ότι µπορεί να υπάρξει κάποια στιγµή που να µην 
είστε ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτησή µας. Για να µας 
βοηθήσετε να βελτιωθούµε θα εκτιµήσουµε την ειλικρίνιά σας 
λέγοντας µας την εµπειρία σας από την εξυπηρέτησή µας -  η 
γνώµη σας µετρά. 
 
Τι πρέπει να κάνετε; 
 
Πρώτο Παρακαλώ µιλήστε µε τον ασφαλιστή σας ή µε το 

πρόσωπο που έχετε επαφή στην Εταιρεία Lumen. 
∆εύτερο Εάν παραµένετε δυσαρεστηµένοι ή το παράπονο σας 

παραµένει άλυτο παρακαλώ όπως γράψετε στον 
Αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Κύπρο: ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, Prodromou & Makriyiannis Insurance 
Underwriting Agencies & Consultants Ltd, 20 Λεωφ. 
Οµήρου, 3ος όροφος, 1097 Λευκωσία δίνοντας µας τον 
αριθµό του ασφαλιστηρίου ή της απαίτησης σε κάθε 
αλληλογραφία σας. 

Τρίτο Εάν παραµένεται δυσαρεστηµένος µπορείτε να γράψετε 
στον ∆ιεθύνων Σύµβουλο της Εταιρείας στη Μάλτα στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

 
The Managing Director, 
Lumen Insurance, 
GasanMamo Head Office, 
Msida Road, 
Gzira GZR 1405, 
Malta. 

 
Ακολουθόντας τα παραπάνω τα δικαιώµατα σας για λήψη νοµικών 
µέτρων δεν επηρεάζονται. 
 
Υπογράφεται κατά την ηµεροµηνία που δηλώνεται στον πίνακα. 

 
Τζούλιαν Τζ. Μάµο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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