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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
____________________

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

«ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ»

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 106” – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Το παράρτηµα 106 σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο για έργα οδοποιίας και συνοδά
έργα, όπως αναχώµατα, επιχώµατα, ορύγµατα, τάφροι, κανάλια, κ.λ.π.
συµπεριλαµβανοµένων και οιωνδήποτε καλωδίων/αγωγών/σωληνώσεων που είναι
εγκατεστηµένοι µέσα σε αυτά.

Η προσθήκη του παραρτήµατος 106 σε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο CAR επηρεάζει
σηµαντικά το συνολικό κόστος ασφαλίστρου αφού ουσιαστικά περιορίζει το PML, ήτοι
την Πιθανή Μέγιστη Ζηµία, δηλαδή την µέγιστη ζηµία που αναµένεται - µε βάση µία
προσεκτική και όσον το δυνατόν περισσότερο προσεγγιστική εκτίµηση - να συµβεί
σαν αποτέλεσµα ενός ζηµιογόνου γεγονότος, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες
του ασφαλισµένου έργου.

Οι δρόµοι µε όλες τις συµπαροµαρτούντες κατασκευές τους είναι «γραµµικοί»
κίνδυνοι (ας µας επιτραπεί η έκφραση), οι οποίοι επεκτείνονται σε µεγάλες
αποστάσεις. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στην πραγµατικότητα είναι σχεδόν
απίθανο να έχουµε ολική ζηµία σε ένα έργο οδοποιίας, ήτοι να έχουµε PML = 100%
[στην ουσία η συνολική συµβατική αξία του έργου]. Παρόλα αυτά, ένα σενάριο
«σοβαρής έκθεσης/χαµηλής πιθανότητας» είναι ο σεισµός: σε σεισµογενείς ζώνες και
ανάλογα µε τις κατασκευαστικές και άλλες συνθήκες που επικρατούν, µπορεί να
συµβούν µεγάλες ζηµιές, ειδικότερα εάν σήραγγες και/ή γέφυρες περιλαµβάνονται
στο συµβατικό αντικείµενο.

Στα έργα οδοποιίας, πιο σχετικές µε συσσωρευµένες ζηµιές έχει αποδειχτεί ότι είναι
οι ζηµιές συχνότητας µεσαίου µεγέθους ως αποτέλεσµα πληµµύρας, κατακλυσµού,
καθιζήσεων, λανθασµένης µελέτης και κακοτεχνιών. Κατά την αξιολόγηση και
ανάληψη τέτοιου είδους κινδύνων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι µια µοναδική
ζηµιά τέτοιου είδους συνήθως δεν αναµένεται ότι µπορεί να απειλήσει την ύπαρξη
της ασφαλιστικής εταιρείας που καλείται να την αποζηµιώσει αλλά ότι συχνές µεσαίου
µεγέθους ζηµιές από π.χ. πληµµύρα µπορεί προσθετικά να φτάσουν σε πολύ µεγάλα
νούµερα κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου µε ότι αυτό συνεπάγεται.
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Σενάρια ολικής ζηµίας ίσως πρέπει να γίνονται σε περιπτώσεις µικρών τοπικών
δρόµων που κατασκευάζονται σε περιοχές πολύ εκτεθειµένες σε πληµµύρες
(δυνατές βροχοπτώσεις µέσα σε πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα). Π.χ. ένας δρόµος
που κατασκευάζεται κατά µήκος ξερής κοίτης ενός ποταµού σε περιοχή ερήµου ή
ηµι-ερήµου έχει µεγάλη πιθανότητα να παρασυρθεί/διαβρωθεί 100% µετά από µία
ξαφνική πληµµύρα.

Το παράρτηµα 106 λειτουργεί ως προϋπόθεση κάλυψης [warranty] και εφαρµόζεται
κυρίως σε έργα οδοποιίας εθνικών οδών και/η άλλων τύπων αυτοκινητοδρόµων και
περιορίζει  - όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη - το µήκος της επιφάνειας της
οδοποιίας, το οποίο είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο ανά πάσα στιγµή (κυρίως
αναφερόµαστε σε φυσικά φαινόµενα, π.χ. πληµµύρα, βροχοπτώσεις, χαλάζι, κ.λ.π.).

Παρατίθενται πιο κάτω δύο παραδείγµατα για να εξηγήσουµε καλύτερα την
εφαρµογή του παραρτήµατος 106.

Η µέγιστη αποζηµίωση ανά περίπτωση ορίζεται σε:

- 1ο παράδειγµα
4 τµήµατα Χ 200 µέτρα = 800 µέτρα

- 2ο παράδειγµα
2 τµήµατα Χ 50 µέτρα = 100 µέτρα

Για την ενεργοποίηση της κάλυψης στα δύο παραπάνω παραδείγµατα θα πρέπει να
ισχύει η προϋπόθεση ότι οι εργασίες (π.χ. οδοποιίας ή κατασκευής αναχωµάτων ή
κατασκευής ορυγµάτων) εκτελούνται τµηµατικά. Το παράρτηµα 106 ορίζει ότι τα
τµήµατα που µπορούν να αποζηµιωθούν δεν µπορεί να υπερβαίνουν στο σύνολο τα
4 Χ 200 µέτρα στο 1ο παράδειγµα και τα 2 Χ 50 µέτρα στο 2ο παράδειγµα.

Η ασφαλιστική αποζηµίωση περιορίζεται στα κόστη αποκατάστασης/επισκευής
αυτών των τµηµάτων ανεξάρτητα από την κατάσταση ολοκλήρωσης των
ασφαλισµένων εργασιών, σύµφωνα µε το παράρτηµα 106. Συνεπώς, το
ασφαλιστήριο CAR θα αποζηµιώσει µέχρι 4 τµήµατα Χ 200 µέτρα στο 1ο παράδειγµα
και 2 τµήµατα Χ 50 µέτρα στο 2ο παράδειγµα.

Η απόφαση όσον αφορά ποια τµήµατα ακριβώς θα αποζηµιωθούν από το
ασφαλιστήριο (µε άλλα λόγια ποια τµήµατα ακριβώς του έργου θα αποζηµιωθούν) θα
παρθεί από τον ασφαλισµένο κατασκευαστή και/ή κοινοπραξία κατασκευής. Έτσι, ο
ασφαλισµένος δύναται να απαιτήσει να αποζηµιωθεί για τα τέσσερα πιο σοβαρά
επηρεασθέντα/ζηµιωθέντα τµήµατα του έργου µε ανώτατο όριο τα 200 µέτρα ανά
τµήµα στο 1ο παράδειγµα, και για τα δύο πιο σοβαρά ζηµιωθέντα τµήµατα του έργου
µε ανώτατο όριο τα 50 µέτρα ανά τµήµα στο 2ο παράδειγµα.


