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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 

 

 

«ΣΥΝΟΨΗ ΡΗΤΡΩΝ – ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» 

 

ΡΗΤΡΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – INSTITUTE SPEEDBOAT CLAUSES 1.11.85 
(CL 333) 

Σύντομη περιγραφή των εξαιρέσεων που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη 
(σκάφη με ανώτατη σχεδιασμένη ταχύτητα άνω των 17 κόμβων) 

 
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  σσεε  εεκκττεεθθεειιμμέέννηη  ππααρρααλλίίαα  ήή  αακκρροογγιιααλλιιάά..    

••  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  σσεε  ααγγώώννεεςς,,  δδιιααγγωωννιισσμμοούύςς  ττααχχύύττηηττααςς  ήή  άάλλλλεεςς      
σσυυννααφφεείίςς  δδοοκκιιμμέέςς..    
  
  

  ΑΑππώώλλεειιαα  ήή  ζζηημμιιέέςς  σσττοονν  κκιιννηηττήήρραα  κκααιι  ττιιςς  σσυυννδδέέσσεειιςς  ττοουυ,,    σσττοο  ππηηδδάάλλιιοο,,  σσττοο  μμππρραακκέέττοο,,  
σσττοονν  άάξξοονναα,,  σσττηηνν  ππρροοππέέλλαα,,  σσττοονν  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  ττιιςς  μμππααττααρρίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  
σσυυννδδέέσσεειιςς  ττοουυςς,,  εεκκττόόςς  αανν  ηη  ααππώώλλεειιαα  ήή  ζζηημμιιάά  ππρροοκκλλήήθθηηκκεε  ααππόό  ::    
  

oo  ηημμιιββύύθθιισσηη  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  λλόόγγωω  κκαακκοοκκααιιρρίίααςς  

oo  ππρροοσσάάρρααξξηη,,  ββύύθθιισσηη,,  ππυυρρκκααγγιιάά,,  σσύύγγκκρροουυσσηη  ήή  εεππααφφήή  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  μμεε        
    άάλλλλοο  σσκκάάφφοοςς,,  ππλλοοίίοο,,  ππρροοκκυυμμααίίαα  ήή  ππρροοββλλήήτταα  

oo  ττηηνν  μμεεττααφφοορράά  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  σσκκάάφφοοςς  ήή  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  σσττοο  σσκκάάφφοοςς    

oo  ττηηνν  κκλλοοππήή  οολλόόκκλληηρροουυ  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  ήή  ααππόό  ττηηνν  κκλλοοππήή  κκααττόόππιινν  
δδιιάάρρρρηηξξηηςς  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  ήή  ττοουυ  χχώώρροουυ  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  ήή  εεππιισσκκεευυήήςς  

oo  κκλλοοππήή  ττωωνν  εεξξωωλλεεμμββίίωωνν  μμηηχχααννώώνν  μμεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  ααυυττέέςς  εείίννααιι      
αασσφφααλλώώςς  ππρροοσσδδεεδδεεμμέέννεεςς  σσττοο  σσκκάάφφοοςς  ήή  σσττιιςς  λλέέμμββοουυςς  ττοουυ  μμεε  ππρρόόσσθθεεττοο  
ααννττιικκλλεεππττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  εεππιιππλλέέοονν  ττοουυ  κκααννοοννιικκοούύ  ττρρόόπποουυ  ππρρόόσσδδεεσσήήςς  ττοουυςς  

oo  ππυυρρκκααγγιιάά  σσττοονν  χχεερρσσααίίοο  χχώώρροο  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  ήή  εεππιισσκκεευυήήςς  
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oo  κκαακκόόββοουυλλεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  

  

 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. 

 

  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  οοφφεειιλλόόμμεεννεεςς  σσεε  ππυυρρκκααγγιιάά  ήή  έέκκρρηηξξηη  σσεε  σσκκάάφφηη  μμεε  εεσσωωλλέέμμββιιοουυςς  κκιιννηηττήήρρεεςς  
εεάάνν  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ααυυττόόμμααττοο  σσύύσσττηημμαα  ππυυρρόόσσββεεσσηηςς  πποουυ  νναα  κκααλλύύππττεειι  ττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  
μμηηχχααννοοσστταασσίίοουυ,,  ττοουυ  μμααγγεειιρρεείίοουυ  κκααιι  ττηηςς  δδεεξξααμμεεννήήςς  κκααυυσσίίμμωωνν,,  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσωωσσττάά  
κκααιι  σσυυννττηηρρηημμέέννοο  ώώσσττεε  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά..  

 

 


