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Ρήτρα αποζημίωσης από την Consorcio de Compensación 

de Seguros (Κοινοπραξία Ασφαλιστικής Αποζημίωσης) 
για απώλειες από έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν 

στην Ισπανία στον τομέα της ασφάλισης υλικών ζημιών 
 και της ασφάλισης αστικής ευθύνης 

σε χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. 
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ενοποιημένου κειμένου του νομικού καθεστώτος της Consorcio de 
Compensación de Seguros, το οποίο εγκρίθηκε με το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 7/2004, της 29ης 
Οκτωβρίου, ο αντισυμβαλλόμενος ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου από εκείνα που πρέπει να 
ενσωματώσουν υποχρεωτικά προσαύξηση υπέρ της εν λόγω δημόσιας επιχείρησης έχει την εξουσία να 
συμφωνήσει την κάλυψη των έκτακτων κινδύνων με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία που πληροί τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Οι αποζημιώσεις που προκύπτουν από αξιώσεις οι οποίες προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα που 
συνέβησαν στην Ισπανία και επηρεάζουν τους κινδύνους που βρίσκονται σε αυτήν θα πληρώνονται από 
την Consorcio de Compensación de Seguros εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος έχει εξοφλήσει τις αντίστοιχες 
προσαυξήσεις υπέρ του και προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 
α) Ο έκτακτος κίνδυνος που καλύπτεται από την Consorcio de Compensación de Seguros δεν καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία. 
 
β) Ακόμη και αν καλύπτεται από το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής 
εταιρείας δεν μπορούν να εκπληρωθούν διότι κηρύχθηκε δικαστικά σε πτώχευση ή υπόκειται σε 
διαδικασία εκκαθάρισης στην οποία παρενέβη ή την οποία ανέλαβε η Consorcio de Compensación de 
Seguros. 

 
Η Consorcio de Compensación de Seguros θα προσαρμόσει τις ενέργειές της στις διατάξεις του 
προαναφερθέντος νομικού καθεστώτος, του Νόμου 50/1980, της 8ης Οκτωβρίου, περί ασφαλιστικής 
συμβάσεως, του Κανονισμού για την ασφάλιση έκτακτων κινδύνων, ο οποίος εγκρίθηκε με το Βασιλικό 
Διάταγμα 300/2004, της 20ής Φεβρουαρίου, και στις συμπληρωματικές διατάξεις. 

 

Περίληψη των νομικών κανόνων 
 

1. Καλυπτόμενα έκτακτα γεγονότα. 
 

α) Τα ακόλουθα φυσικά φαινόμενα: Σεισμοί και παλιρροϊκά κύματα· έκτακτες πλημμύρες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από δυνατά κύματα· ηφαιστειακές εκρήξεις, άτυποι 
θυελλώδεις κυκλώνες (συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων ριπών ανέμων άνω των 120 km/h και των 
ανεμοστροβίλων)· και πτώσεις ουράνιων σωμάτων και μετεωριτών. 

 
β) Εκείνα που προκαλούνται βίαια λόγω τρομοκρατίας, εξέγερσης, ανταρσίας, στάσης και λαϊκής 
αναταραχής. 

 
γ) Γεγονότα ή ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας σε καιρό 
ειρήνης. 
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Τα ατμοσφαιρικά και σεισμικά φαινόμενα, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και η πτώση ουράνιων σωμάτων 
πιστοποιούνται, κατόπιν αιτήματος της Consorcio de Compensación de Seguros, μέσω εκθέσεων που 
εκδίδονται από την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET), το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο και τους 
λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς. Σε περίπτωση γεγονότων πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, 
καθώς και σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από πράξεις ή ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων ή των 
δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας σε καιρό ειρήνης, η Consorcio de Compensación de Seguros μπορεί 
να ζητήσει πληροφορίες από τα αρμόδια δικαστικά και διοικητικά όργανα σχετικά με τα γεγονότα που 
συνέβησαν. 

 
2. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. 

 
α) Εκείνοι που δεν συνεπάγονται την καταβολή αποζημίωσης βάσει του Νόμου περί ασφαλιστικής 
συμβάσεως. 

 
β) Εκείνοι που προκαλούνται σε περιουσιακά στοιχεία ασφαλισμένα με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
διαφορετικό από εκείνους στους οποίους είναι υποχρεωτική η προσαύξηση υπέρ της Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

 
γ) Εκείνοι που οφείλονται σε δυσλειτουργία ή ελάττωμα που είναι χαρακτηριστικό του ασφαλιζόμενου 
αντικειμένου ή στην εμφανή έλλειψη συντήρησής του. 

 
δ) Εκείνοι που προκαλούνται από ένοπλες συγκρούσεις, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί η επίσημη 
κήρυξη πολέμου. 

 
ε) Εκείνοι που προκύπτουν από πυρηνική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 12/2011, 
της 27ης Μαΐου, σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες ή τις ζημίες που προκαλούνται 
από ραδιενεργά υλικά. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, θεωρείται ότι καλύπτεται κάθε άμεση ζημία που 
προκαλείται σε ασφαλισμένη πυρηνική εγκατάσταση, όταν οφείλεται σε έκτακτο συμβάν που επηρεάζει 
την ίδια την εγκατάσταση. 

 
στ) Εκείνοι που οφείλονται στην απλή δράση του χρόνου, και στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων 
που είναι βυθισμένα πλήρως ή εν μέρει σε μόνιμη βάση, εκείνοι που οφείλονται στην απλή δράση του 
κυματισμού ή των συνηθισμένων ρευμάτων. 

 
ζ) Εκείνοι που οφείλονται σε φαινόμενα της φύσης διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.α) ανωτέρω, και ειδικότερα εκείνα που προκύπτουν από την ανύψωση του υδροφόρου 
ορίζοντα, την κίνηση πλαγιών, τις κατολισθήσεις ή την καθίζηση εδαφών, την κατάπτωση βράχων και 
παρόμοια φαινόμενα, εκτός εάν αυτά προκλήθηκαν προδήλως από τη δράση των ομβρίων υδάτων η 
οποία, με τη σειρά της, προκάλεσε έκτακτη κατάσταση πλημμύρας στην περιοχή και συνέβησαν 
ταυτόχρονα με την εν λόγω πλημμύρα. 

 
η) Εκείνοι που προκαλούνται από μαζικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που διοργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 
9/1983, της 15ης Ιουλίου, ο οποίος ρυθμίζει το δικαίωμα συνάθροισης, καθώς και κατά τη διάρκεια 
νόμιμων απεργιών, εκτός εάν οι προαναφερθείσες δράσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως έκτακτα 
συμβάντα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.β) ανωτέρω. 

 
θ) Εκείνοι που προκλήθηκαν από κακή πίστη του ασφαλισμένου. 

 
ι) Εκείνοι που προκύπτουν από αξιώσεις λόγω φυσικών φαινομένων που προκαλούν υλικές ζημίες στα 
περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικές απώλειες, όταν η ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου 
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ή η ημερομηνία ισχύος, αν είναι μεταγενέστερη, δεν προηγείται κατά επτά ημερολογιακές ημέρες εκείνης 
κατά την οποία προέκυψε η αξίωση, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ήταν αδύνατη η σύναψη ασφάλισης 
προηγουμένως λόγω ανυπαρξίας ασφαλίσιμου συμφέροντος. Αυτή η περίοδος χάριτος δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση υποκατάστασης ή αντικατάστασης του ασφαλιστήριου συμβολαίου, στην ίδια ή σε άλλη 
εταιρεία, αν δεν υπάρξει διακοπή της ασφάλισης, εκτός από το μέρος που υπόκειται σε αύξηση ή νέα 
κάλυψη. Επίσης, δεν εφαρμόζεται στο μέρος του ασφαλισμένου κεφαλαίου που προκύπτει από την 
αυτόματη αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
ια) Εκείνοι που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις που προκύπτουν πριν από την καταβολή του πρώτου 
ασφαλίστρου ή όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ασφαλιστικής συμβάσεως, ανασταλεί η 
κάλυψη της Consorcio de Compensación de Seguros ή λυθεί η ασφάλιση λόγω μη καταβολής των 
ασφαλίστρων. 

 
ιβ) Οι έμμεσοι κίνδυνοι ή οι απώλειες που προκύπτουν από άμεσες ή έμμεσες ζημίες, εκτός από τις 
χρηματικές απώλειες που ορίζονται ως αποζημιώσιμες στον Κανονισμό για την ασφάλιση έκτακτων 
κινδύνων. Ειδικότερα, δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την κάλυψη οι ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν 
λόγω διακοπής ή μεταβολής της εξωτερικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καύσιμων αερίων, μαζούτ, 
ντίζελ ή άλλων υγρών, ή οποιεσδήποτε άλλες έμμεσες ζημίες ή απώλειες, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ακόμη και αν αυτές οι μεταβολές προκύψουν από αιτία που 
περιλαμβάνεται στην κάλυψη των έκτακτων κινδύνων. 

 
ιγ) Οι αξιώσεις οι οποίες, λόγω του μεγέθους και της σοβαρότητάς τους, χαρακτηρίζονται από την 
κυβέρνηση της χώρας ως «εθνική καταστροφή ή θεομηνία». 

 
3. Απαλλασσόμενο ποσό. 

 
Το απαλλασσόμενο ποσό που βαρύνει τον ασφαλισμένο είναι: 

 
α) Σε περίπτωση άμεσων ζημιών, στις ασφάλειες έναντι ζημιών σε πράγματα, το απαλλασσόμενο ποσό 
που βαρύνει τον ασφαλισμένο είναι επτά τοις εκατό του ποσού των αποζημιώσιμων ζημιών που 
προκλήθηκαν από την αξίωση. Ωστόσο, δεν πραγματοποιείται καμία έκπτωση για απαλλασσόμενο ποσό 
για τις ζημιές που αφορούν κατοικίες, κοινότητες ιδιοκτητών κατοικιών ή οχήματα που είναι ασφαλισμένα 
με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτων. 
 
β) Σε περίπτωση διαφόρων χρηματικών απωλειών, το απαλλασσόμενο ποσό που βαρύνει τον ασφαλισμένο 
είναι το ίδιο με εκείνο που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσον αφορά τον χρόνο ή το ύψος, 
για ζημίες που προκαλούνται από συνήθεις αξιώσεις για απώλειες κερδών. Εάν υπάρχουν πολλά 
απαλλασσόμενα ποσά για την κάλυψη συνήθων αξιώσεων για απώλειες κερδών, ισχύουν εκείνα που 
προβλέπονται για την κύρια κάλυψη. 

 
γ) Όταν σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθιερώνεται ένα συνδυασμένο απαλλασσόμενο ποσό για ζημίες 
και απώλεια κερδών, η Consorcio de Compensación de Seguros εξοφλεί τις υλικές ζημιές με αφαίρεση από 
το αντίστοιχο απαλλασσόμενο ποσό κατ’ εφαρμογή όσων προβλέπονται στην παράγραφο α) ανωτέρω, 
καθώς και την απώλεια κερδών που προκλήθηκε από την αφαίρεση του απαλλασσόμενου ποσού που 
ορίστηκε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κύρια κάλυψη, το οποίο μειώνεται στο απαλλασσόμενο 
ποσό που εφαρμόζεται κατά την εξόφληση των υλικών ζημιών. 

 
4. Επέκταση της κάλυψης. 
1. Η κάλυψη των έκτακτων κινδύνων εκτείνεται στα ίδια ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και ποσά που 
έχουν καθοριστεί στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη των συνήθων κινδύνων. 
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2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω: 
 

α) Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν ίδιες ζημίες των μηχανοκίνητων οχημάτων, η κάλυψη 
έκτακτων κινδύνων από την Consorcio de Compensación de Seguros εγγυάται το σύνολο των 
ασφαλιζόμενων τόκων, ακόμη και αν το σύνηθες ασφαλιστήριο συμβόλαιο το πράττει μόνο εν μέρει. 

 
β) Σε περίπτωση που τα οχήματα διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης μόνο για χερσαία 
αυτοκίνητα οχήματα, η κάλυψη έκτακτων κινδύνων από την Consorcio de Compensación de Seguros 
εγγυάται την αξία του οχήματος στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται κατά τη στιγμή αμέσως πριν από 
την επέλευση της αξίωσης, σύμφωνα με τιμές αγοράς που είναι γενικής αποδοχής στην αγορά. 

 
Δήλωση ζημιών στην Consorcio de Compensación de Seguros 

 
1. Η αίτηση αποζημίωσης για ζημίες που καλύπτονται από την Consorcio de Compensación de Seguros 
υποβάλλεται μέσω κοινοποίησης σε αυτήν από τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο 
του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ή από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό και εξ ονόματος των 
ανωτέρω, ή από την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό μεσάζοντα με την παρέμβαση του οποίου 
έχει γίνει η διαχείριση της ασφάλισης. 

 
2. Η δήλωση των ζημιών και η απόκτηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τη διαδικασία και την 
κατάσταση της διεκπεραίωσης των αξιώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

 
− Μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο της Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 ή 952 
367 042). 

 
− Μέσω του ιστοτόπου της Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es). 

 
3. Εκτίμηση των ζημιών: Η εκτίμηση των ζημιών που μπορούν να αποζημιωθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περί ασφαλίσεως και το περιεχόμενο του ασφαλιστήριου συμβολαίου διενεργείται από την Consorcio de 
Compensación de Seguros, χωρίς αυτή να δεσμεύεται από τις αποτιμήσεις που έχει πραγματοποιήσει 
ενδεχομένως η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τους συνήθεις κινδύνους. 

 
4. Καταβολή της αποζημίωσης: Η Consorcio de Compensación de Seguros καταβάλλει την αποζημίωση 
στον δικαιούχο της ασφάλειας μέσω τραπεζικού εμβάσματος. 

 

http://www.consorseguros.es/

