
1. ΚΑΛΤΠΣΔΗ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΒΛΑΒΔ, ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΠΤΡΟ ΚΑΗ ΔΗΜΟΤ. 

 Σηνπο ζηαζκνύο πνπ ππάξρεη δάλεην νη θάιπςε κεραλνινγηθώλ βιαβώλ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε. 

Σηνπο ζηαζκνύο πνπ δελ ππάξρεη δάλεην, νη παξαγσγνί έρνπλ θάλεη αζθάιηζε κόλν ππξόο θαη ζεηζκνύ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Τν παξόλ αζθαιηζηήξην αλ θαη επηπξόζζεηα 

θαιύπηεη θαη ηηο κεραλνινγηθέο βιάβεο είλαη ζηηο  πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζην ίδην θόζηνο κε απηά 

πνπ δελ ηελ παξέρνπλ. 

Η θάιπςε κεραλνινγηθώλ βιαβώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί δηαπηζηώλεηαη όηη γίλνληαη πνιιέο δεκηέο 

ζηα tracker, ζηνπο κεηαηξνπείο θαη επίζεο από ππεξηάζεηο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην απιό 

αζθαιηζηήξην ππξόο. 

2. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  

Σε όια ηα αζθαιηζηήξηα ηεο αγνξάο ππνινγίδνπλ ζπληειεζηή παιαηόηεηαο ζηελ πεξίπησζε νιηθήο 

δεκηάο. Σπλεπώο έλα πάξθν κε αμία εμνπιηζκνύ  π.ρ. 140.000 ππνινγίδεηαη ζην 5 έηνο ζε αμία πνιύ 

κηθξόηεξε. 

ην παξόλ αζθαιηζηήξην, ζηα πάξθα έσο 5 εηώλ, δελ ππάξρεη απνκείσζε αμίαο εμνπιηζκνύ ιόγν 

παιαηόηεηαο. 

3. ΚΑΛΤΦΖ ΑΠΟ ΔΗΜΟ, ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ - ΚΑΘΗΕΖΖ  

Καλέλα αζθαιηζηήξην ηεο αγνξάο πξαθηηθά δελ θαιύπηεη ηνλ ζεηζκό θαη ηελ θαηνιίζζεζε- 

θαζίδεζε, θαζώο ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δεηάλε γεσηερληθή κειέηε ηνπ 

γεπέδνπ πνπ εγθαηαζηάζεθε ν ζηαζκόο. Γλσξίδνπκε πσο θαλείο παξαγσγόο δελ ηελ έρεη, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζε κεγάια έξγα. 

ην παξόλ αζθαιηζηήξην δελ απαηηείηαη γεσηερληθή κειέηε, ζπλεπώο έρεηε θάιπςε από ηηο 

παξαπάλσ δεκηέο. 

4. ΑΠΧΛΔΗΑ ΚΔΡΓΧΝ 

Τα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηήξηα δελ θαιύπηνπλ ηελ πεξίπησζε πνπ π.ρ έλαο κεηαηξνπέαο 

ραιάζεη, ε βιάβε είλαη εληόο εγγύεζεο, αιιά ε εηαηξεία θαζπζηεξήζεη λα ζαο αιιάμεη ηνλ 

κεηαηξνπέα.  

Σν παξόλ αζθαιηζηήξην θαιύπηεη θαη ηελ θαζπζηέξεζε επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο 

ζπζθεπήο από ηνλ εγγπεηή. 

5. ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ : 

Σε πνιιά αζθαιηζηήξηα ε αληηθεξαπληθή κειέηε νξίδεηαη σο πξνϋπόζεζε θαη ζε πεξίπησζε 

επαγσγηθώλ ξεπκάησλ ή άκεζν θεξαπληθό πιήγκα δελ απνδεκηώλνπλ. 

ηνλ παξόλ αζθαιηζηήξην δελ απαηηείηαη αληηθεξαπληθή κειέηε. 

6. ΔΛΑΥΗΣΟ ΚΟΣΟ ΑΦΑΛΗΖ 



Τα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηήξηα έρνπλ σο ειάρηζην θόζηνο ηα 140 επξώ +. Σπλεπώο 

επηβαξύλνληαλ ππέξκεηξα ηα πάξθα έσο 20kw.p 

ην παξόλ ην ειάρηζην θόζηνο είλαη 90 επξώ. 

7. ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΡΧΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΤΥΑΗΑ ΘΡΑΤΖ ΠΑΝΔΛΧΝ 

Σηα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηήξηα ε θάιπςε δεκηώλ από ηξσθηηθά θαζώο θαη ε ηπραία ζξαύζε 

θξπζηάιισλ δελ θαιύπηεηαη. 

ην παξόλ αζθαιηζηήξην θαιύπηνληαη.  

8. ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΔΗΟΓΧΝ ΜΔ ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ειάρηζηα πάξθα έρνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο. 

 ην παξόλ αζθαιηζηήξην έγηλε δεθηό ην θιείδσκα εηζόδσλ κε ινπθέηα. 

9. ΦΧΣΗΜΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Σε πνιιά αζθαιηζηήξηα δεηείηαη σο πξνϋπόζεζε ν δηαξθήο θσηηζκόο ηνπ πάξθνπ θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο θαη λπρηεξηλέο ώξεο. 

ην παξόλ αζθαιηζηήξην δεηείηαη θσηηζκόο κόλν αθνύ ελεξγνπνηεζνύλ νη αληρλεπηέο 

θίλεζεο ηνπ ζηαζκνύ. 

10. SECURITY - ΚΔΝΣΡΟ ΛΖΦΔΧ ΖΜΑΣΧΝ 

Σε όια ηα αζθαιηζηήξηα ηεο αγνξάο (πιελ ελόο) δεηείηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ζπλαγεξκόο 

ηνπ ζηαζκνύ κε εηαηξεία Security. 

ην παξόλ αζθαιηζηήξην αξθεί ν ζπλαγεξκόο ηνπ πάξθνπ λα εηδνπνηεί ζε 2 ηειέθσλα 

ππεπζύλσλ πνπ ζα δεισζνύλ. 

11. ΕΖΜΗΔ Δ ΓΑΖ, ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΔ, ΟΓΔΗΔ. 

Τα πεξηζζόηεξα αζθαιηζηήξηα δελ παξέρνπλ ηελ θάιπςε.  

ην παξόλ αζθαιηζηήξην παξέρεηαη. 

12. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Αξθεηά αζθαιηζηήξηα δελ θαιύπηνπλ  αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίηνπ. 

Σην παξόλ αζθαιηζηήξην θαιύπηεηαη ε αζηηθή επζύλε έσο ην 20% ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ. Καζώο 

εηδηθά ζηα πάξθα έσο 100 kw.p ην πνζό απηό αληηζηνηρεί θαηά πξνζέγγηζε ζε 28.000 επξώ (ην ύςνο 

είλαη ρακειό γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζσκαηηθώλ βιαβώλ/ζαλάηνπ), πξναηξεηηθά δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ν 



παξαγσγόο λα επηιέμεη έλα από ηα πξνγξάκκαηα (Α ή Β ή Γ), πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηεηαη θαη από ηηο 

πεξηπηώζεηο ζσκαηηθώλ βιαβώλ/ζαλάηνπ, ζπλεπεία αηπρήκαηνο (θαη από κε θαιππηόκελν θίλδπλν ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ)  ζε ηξίηνπο/πειάηεο/πξνκεζεπηέο. 

Η ζπκβνπιή ηνπ ζπιιόγνπ είλαη λα επηιέμεηε ηνπιάρηζηνλ ην πξόγξακκα Α, εηδηθόηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ εθηόο ηνπ ζπληεξεηή, ζην πάξθν έρνπλ θαη άιινη πξόζβαζε - π.ρ. ηνπηθόο ειεθηξνιόγνο ή θύιαθαο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ : 

Αξθεηά αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα νξίδνπλ ηηο 2 επηζθέςεηο ζπληήξεζεο ηνπ ζηαζκνύ σο 

πξνϋπόζεζε. ην παξόλ αζθαιηζηήξην δελ νξίδνληαη νη 2 επηζθέςεηο. Θα πξέπεη όκσο λα 

πξνζέμεηε ηί έρεηε ππνγξάςεη ζηελ δαλεηαθή ζύκβαζε ζαο κε ηελ ηξάπεδα (νξηζκέλεο 

ζπκβάζεηο ζέηνπλ σο πξνϋπόζεζε ηηο 2 επηζθέςεηο). 

-Σήξεζε βηβιίνπ ζπληήξεζεο 

-Τπνγεγξακκέλε βεβαίσζε ειέγρνπ ζπληήξεζεο. 

-Μέηξεζε γεηώζεσλ ζηαζκνύ κηα θνξά ην έηνο θαη θαηαγξαθή ηνπο ζην βηβιίν 

ζπληήξεζεο 

- Ο ζηαζκόο λα έρεη γείσζε θαη πξνζηαζία από θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 

 

 

 

 

 

 

 


