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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 120 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΔΟΝΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ) 

  
Η  παρεχόμενη κάλυψη  με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 120 αφορά  στην  επέκταση του 
Τμήματος ΙΙ (Τμήμα Αστικής Ευθύνης ) του ασφαλιστηρίου CAR (Contractor’s All 
Risk), έτσι ώστε να καλύπτεται και η ευθύνη για ζημιά ή απώλεια που προκαλείται 
από δόνηση ή μετατόπιση ή εξασθένιση υποστηριγμάτων.  
 
Με τη συγκεκριμένη επέκταση καλύπτεται η ευθύνη για ζημιά ή απώλεια σε 
ιδιοκτησία/ περιουσιακό στοιχείο, σε οικόπεδο ή κτίσμα με την προϋπόθεση ότι αυτή 
η ζημιά ή απώλεια έχει ως αποτέλεσμα την ολική ή μερική κατάρρευση αυτού.  
 
Η επέκταση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόμενος σύμφωνα με το 
Τμήμα Ι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα (π.χ. αντιστηρίξεις πρανών 
σκάμματος εκσκαφής, υποθεμελιώσεις, μέριμνα για τη μη διατάραξη των συνθηκών 
του υπεδάφους, κλπ) προκειμένου οι συμβατικές του εργασίες να μην επηρεάζουν τα  
γειτνιάζοντα με το έργο πάγια περιουσιακά στοιχεία τρίτων, είτε αυτά είναι Οικοδομές 
είτε άλλες Κατασκευές. 
 
Το συνολικό όριο αποζημίωσης είναι αρκετά μικρότερο του ορίου αποζημίωσης για 
τις υλικές ζημιές προς τρίτους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
εν λόγω κάλυψη μπορεί να παρέχεται με αυξημένη απαλλαγή (σε μείζονες 
κινδύνους) αλλά και επασφάλιστρο.    
  
Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η 
συγκεκριμένη κάλυψη. 
  
Παράδειγμα :  
  
Περιμετρικός τοίχος αντιστήριξης σε σκάμμα εκσκαφής για την ανέγερση κτιρίου 
υποχωρεί λόγω ανεπαρκούς μελέτης με αποτέλεσμα  

• τη βλάβη του ιδίου του τοίχου και μέρους του κτιρίου που βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια κατασκευής του 
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και επακόλουθα 
• την εξασθένηση όγκου χωμάτων διπλανής ιδιοκτησίας τρίτου και μερική 

κατάρρευση της υπερκείμενης οικοδομής του τρίτου.  
  
Θεωρώντας ότι ο τοίχος αντιστήριξης έχει μελετηθεί στατικά ανεξάρτητα από το υπό 
ανέγερση κτίριο και με την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες πράξεις 115 (Ειδικός όρος 
που αφορά στην κάλυψη κινδύνου σχεδιαστή)  & 120 ισχύουν,  

o η άμεση ζημία, ήτοι η ζημιά στον τοίχο αντιστήριξης δεν θα αποζημιωθεί, 
(λόγω της ανεπαρκούς μελέτης) 

ενώ :  
o οι έμμεσες ζημιές στο σωστά εκτελεσθέν μέρος του υπό κατασκευή 

κτιρίου  θα αποζημιωθούν  
o η μερική κατάρρευση της παρακείμενης οικοδομής τρίτου θα αποζημιωθεί 

κάτω από τη πρόσθετη πράξη 120.  
  
 


