ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

«ΣΥΝΟΨΗ ΡΗΤΡΩΝ – ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

ΡΗΤΡΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – INSTITUTE SPEEDBOAT CLAUSES 1.11.85
(CL 333)
Σύντομη περιγραφή των εξαιρέσεων που αφορούν τα
(σκάφη με ανώτατη σχεδιασμένη ταχύτητα άνω των 17 κόμβων)

ταχύπλοα

σκάφη

Εξαιρέσεις
Απώλεια ή ζημιές στο σκάφος, αστική ευθύνη προς τρίτους ή απαιτήσεις για
υπηρεσίες διάσωσης που προκαλούνται ή προέρχονται από :
• προσάραξη, βύθιση, πλημμύρα, ημιβύθιση ή παράσυρση του σκάφους
κατά το χρόνο που αφέθηκε προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο χωρίς
φύλαξη σε εκτεθειμένη παραλία ή ακρογιαλιά.
•

τη συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας ή άλλες
συναφείς δοκιμές.

Απώλεια ή ζημιές στον κινητήρα και τις συνδέσεις του, στο πηδάλιο, στο μπρακέτο,
στον άξονα, στην προπέλα, στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τις μπαταρίες και τις
συνδέσεις τους, εκτός αν η απώλεια ή ζημιά προκλήθηκε από :
o

ημιβύθιση του σκάφους λόγω κακοκαιρίας

o

προσάραξη, βύθιση, πυρκαγιά, σύγκρουση ή επαφή του σκάφους με
άλλο σκάφος, πλοίο, προκυμαία ή προβλήτα

o

την μεταφορά τους από το σκάφος ή την τοποθέτησή τους στο σκάφος

o

την κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή από την κλοπή κατόπιν
διάρρηξης του σκάφους ή του χώρου αποθήκευσης ή επισκευής

o

κλοπή των εξωλεμβίων μηχανών με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι
ασφαλώς προσδεδεμένες στο σκάφος ή στις λέμβους του με πρόσθετο
αντικλεπτικό σύστημα επιπλέον του κανονικού τρόπου πρόσδεσής τους

o

πυρκαγιά στον χερσαίο χώρο αποθήκευσης ή επισκευής
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o

κακόβουλες ενέργειες

Αστική Ευθύνη από και προς οποιοδήποτε άτομο ενώ έλκεται ή προετοιμάζεται για
έλξη από το σκάφος, επιδιδόμενο σε θαλάσσιο σκι, υδρολίσθηση, ή οποιοδήποτε
άλλο θαλάσσιο σπορ ή δραστηριότητα, έως ότου βρεθεί με ασφάλεια στο σκάφος
ή στην ξηρά.

Απαιτήσεις οφειλόμενες σε πυρκαγιά ή έκρηξη σε σκάφη με εσωλέμβιους κινητήρες
εάν δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που να καλύπτει τον χώρο του
μηχανοστασίου, του μαγειρείου και της δεξαμενής καυσίμων, τοποθετημένο σωστά
και συντηρημένο ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά.
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