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ΡΗΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΑΠΕΡΓΙΩΝ (CL 329)
Πρόσθετη κάλυψη η οποία παρέχεται σε σκάφη που έχουν καθελκυσθεί και όχι ενώ
βρίσκονται εκτός νερού, και καλύπτει ζημία ή απώλεια που προκύπτει από :
•

Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, ανταρσία καθώς και πολιτική ταραχή
που οφείλεται στις προηγούμενες αιτίες, ή γενικότερα οποιαδήποτε εχθρική πράξη από
ή κατά εχθρικά διακείμενης δύναμης

•

Τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες της σύλληψης, αρπαγής ή κράτησης του σκάφους,
καθώς και του περιορισμού ή της παρεμπόδισης πλου.

•

Εγκαταλειμμένες νάρκες ή άλλα εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα, τορπίλες και
βόμβες.

•

Οποιονδήποτε τρομοκράτη ή άτομο που ενεργεί με πολιτικό κίνητρο.

•

Κατάσχεση ή δήμευση του σκάφους.

•

Απεργούς, ανταπεργούς ή άτομα που συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές, στάσεις,
λαϊκές εξεγέρσεις και αναταραχές (ισχύει και πριν την καθέλκυση, κατά την παραμονή
του σκάφους στην ξηρά).
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Εξαιρέσεις
Εξαιρείται ζημία ή απώλεια, ευθύνη ή έξοδο από :
•

Έκρηξη οποιουδήποτε πυρηνικού πολεμικού όπλου.

•

Ξέσπασμα πολέμου (είτε υπάρχει κήρυξη πολέμου είτε όχι) μεταξύ οποιωνδήποτε από
τα ακόλουθα κράτη :
Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία, Ένωση Σοβιετικών
Δημοκρατιών, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

•

Επίταξη ή κράτηση του σκάφους λόγω πολέμου.

•

Σύλληψη, αρπαγή, κράτηση, περιορισμό, παρεμπόδιση πλου, κατάσχεση ή
κατακράτηση του σκάφους από ή κατόπιν εντολής κυβερνήσεως ή οποιασδήποτε
δημόσιας ή τοπικής αρχής του κράτους στο οποίο είναι υπό ιδιοκτησία το σκάφος ή
είναι δηλωμένο.

•

Κράτηση, περιορισμό, κατάσχεση ή κατακράτηση υπό κανονισμού καραντίνας ή λόγω
παραβάσεως οποιωνδήποτε τελωνειακών ή εμπορικών κανονισμών.

•

Οποιαδήποτε συνήθη δικαστική διαδικασία, την μη παροχή εγγύησης ή μη πληρωμή
οποιουδήποτε πρόστιμου ή ποινής ή οποιοδήποτε οικονομικό αίτιο.

•

Πειρατεία (η εξαίρεση αυτή δεν επηρεάζει την κάλυψη έναντι απεργών, ανταπεργών ή
ατόμων που συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές, στάσεις, λαϊκές εξεγέρσεις και
αναταραχές).

•

Απώλεια, ζημία, ευθύνη ή έξοδο το οποίο καλύπτεται από τις Ρήτρες I.Y.C. 1/11/85 (CL.
328) ή τα οποία θα αποζημιώνονταν βάσει αυτών κατόπιν εφαρμογής της Ρήτρας 12.

•

Οποιαδήποτε απαίτηση και για οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αποζημιώνεται ή θα
μπορούσε να αποζημιωθεί υπό οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση επί του σκάφους.

•

Οποιαδήποτε απαίτηση για έξοδα που προκύπτουν από καθυστέρηση, εκτός από
τέτοια έξοδα που θα μπορούσαν να αποζημιωθούν σύμφωνα με τις αρχές του Αγγλικού
Νόμου υπό τους κανόνες Αμβέρσας, Υόρκης 1974.
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση μπορεί να ακυρωθεί είτε από τους Ασφαλιστές είτε από τον Ασφαλιζόμενο με
ειδοποίηση 7 ημερών (η ακύρωση αυτή έχει ισχύ μετά τη λήξη 7 ημερών από τα μεσάνυχτα
της ημέρας κατά την οποία επιδόθηκε η ειδοποίηση ακύρωσης από ή προς τους
Ασφαλιστές). Υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης από τους
Ασφαλιστές, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη λήξη της ειδοποίησης καταγγελίας, θα
έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζόμενου, το νέο ασφάλιστρο ή
/ και όροι ασφάλισης ή / και τυχών εγγυήσεις.
Ανεξάρτητα από το αν έχει δοθεί ειδοποίηση καταγγελίας ή όχι, η ασφάλιση θα ΛΗΞΕΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ :
•

Με την έκρηξη οποιουδήποτε πυρηνικού όπλου, είτε μπορεί να προκληθεί ζημία στο
σκάφος είτε όχι.

•

Ξέσπασμα πολέμου (είτε υπάρχει κήρυξη πολέμου είτε όχι) μεταξύ οποιωνδήποτε από
τα ακόλουθα κράτη :
Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία, Ένωση Σοβιετικών
Δημοκρατιών, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

•

Στην περίπτωση που το Σκάφος επιτάσσεται υπό του κράτους, είτε ως προς τον τίτλο
(ιδιοκτησία) ή την χρήση.

Σε περίπτωση που οι ασφαλιστές έχουν αποδεχθεί την ανάληψη του κινδύνου και αν
οποιοδήποτε από τα παραπάνω γεγονότα λάβει χώρα πριν από την ημερομηνία έναρξης
της κάλυψης, η ασφάλιση Κινδύνων Πολέμου & Απεργιών δεν θα ισχύσει.
Σε περίπτωση είτε ακύρωσης κατόπιν ειδοποίησης, είτε αυτόματης λήξης της ασφάλισης ή
στην περίπτωση πώλησης του Σκάφους, καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο αναλογική
επιστροφή καθαρού ασφαλίστρου.
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