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Με τη συνεργασία της ΠΟΞ

Hotel Insurance INTERAMERICAN
Ολοκληρωμένη κάλυψη για την
ξενοδοχειακή μονάδα σας

Υπαρκτοί κίνδυνοι,
αναγκαία η προστασία!

Εξασφαλίστε την ξενοδοχειακή
μονάδα σας

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής οικονομίας
συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του
Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας μας.
Η προστασία της ξενοδοχειακής μονάδος από τους
διάφορους κίνδυνους που την απειλούν αποκτά
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στο σημερινό
δύσκολο χρηματοοικονομικά περιβάλλον που ζούμε.
Το κόστος αποκατάστασης μιας ζημιάς, ή η πληρωμή
διεκδικήσεων προς τρίτους μπορεί να φθάσει σε
πολύ υψηλά επίπεδα, απειλώντας την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας σας
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες είναι απαραίτητη.
Η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΠΟΞ, την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σας προσφέρει το
πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για εσάς, τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, λαμβάνοντας
υπόψη τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες.

To 2015 συνέβησαν
Πυρκαγιές
16.916

Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance της
INTERAMERICAN σας εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία,
συνδυάζοντας καλύψεις περιουσίας και αστικής ευθύνης,
ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους που
μπορεί να απειλήσουν το ξενοδοχείο σας, είτε πρόκειται για
απρόβλεπτες ζημιές είτε για διεκδικήσεις οι οποίες μπορούν
να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες
για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Αστικές πυρκαγιές σε
κατοικημένες περιοχές

Πλημμύρες
4.616

Πλημμύρες – αντλήσεις

Σεισμοί
116

σεισμοί πάνω από 4 ρίχτερ

9

Mε την αξιοπιστία και τη
σιγουριά της INTERAMERICAN
• Η INTERAMERICAN είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα.

σεισμοί πάνω 5 ρίχτερ

• Διαθέτει περισσότερα από 45 χρόνια ηγετικής παρουσίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Αστική Ευθύνη

• Έχει περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και
επιχειρήσεις.

Στον τομέα της Αστικής
Ευθύνης, συχνή αιτία
ζημιάς είναι οι τραυματισμοί
πελατών από τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων της
ξενοδοχειακής επιχείρησης
και η τροφική δηλητηρίαση
από τα προσφερόμενα ποτά
και τρόφιμα.

Πηγές: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο,
INTERAMERICAN

• Διαθέτει ισχυρά οικονομικά μεγέθη, υψηλή φερεγγυότητα,
αξιοπιστία και κύρος.
• Την τελευταία δεκαετία, η INTERAMERICAΝ έχει
καταβάλει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ για
αποζημιώσεις και πληρωμές.
• Είναι μέλος της Achmea, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού
ασφαλιστικού ομίλου, με έδρα την Ολλανδία.

Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί τον συνδικαλιστικό
βραχίονα της Ελληνικής Ξενοδοχίας,
εκπροσωπώντας περισσότερες από 60 Ενώσεις
Ξενοδόχων και 6.500 ξενοδοχειακές μονάδες από
όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Κάλυψη της περιουσίας σας

Κάλυψη της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους

Στο χώρο του τουρισμού, το ύψος των επενδύσεων σε ακίνητα και κινητά στοιχεία αλλά και σε εξοπλισμό, μπορεί να
είναι σημαντικό. Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance σας προσφέρει ένα σύνολο καλύψεων για τα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησής σας, προστατεύοντας το κτίριο, τις βελτιώσεις του, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τυχόν
εμπορεύματα.
Προσφέρει κάλυψη για μια σειρά από κινδύνους που περιλαμβάνουν σεισμό, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα,
διαρροές νερού, κλοπή, καθώς και απώλεια κερδών αλλά και άλλες εξειδικευμένες καλύψεις για ξενοδοχεία, με ανώτατο
συνολικό όριο το ποσό των €20.000.000.

Οι δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού εκτείνονται σε πολλαπλούς τομείς, διευρύνοντας και τα όρια της ευθύνης
σας απέναντι σε τρίτους. Το πρόγραμμα Hotel Insurance καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε πελάτες, για ατυχήματα
(σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της
επιχείρησής σας, από αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται με
τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κάλυψη της ευθύνης πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη της περιουσίας σας.

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης
Ευθύνη έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

Καλύψεις Περιουσίας

Ευθύνη εργοδότη έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης

Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος
Καπνός

Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ,
εστιατόριο, ταβέρνα, κ.λ.π. της επιχείρησης

Έκρηξη

Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων

Πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος

Ευθύνη από φόρτωση / εκφόρτωση εντός των χωρών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης

Ηχητικό κύμα

Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών / πινακίδων / κεραιών / ιστών

Πτώση δένδρων & στύλων συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων

Ευθύνη από τη διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους

Βραχυκύκλωμα

Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών

Σεισμός

Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων / αθλητικών εγκαταστάσεων, spa, κέντρων αισθητικής

Καθίζηση / ύψωση / κατολίσθηση εδάφους

Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων

Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες

Ευθύνη από ζημιές των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της μονάδας και για τα οποία δεν επιβάλλεται άδεια
κυκλοφορίας

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
Διαρροή / θραύση σωληνώσεων
Διαρροή sprinklers
Θραύση κρυστάλλων
Κλοπή μετά από διάρρηξη / ληστεία περιεχομένου

Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη
Ευθύνη από υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών / τρίτων σταθμευμένα στο parking
Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη
Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα των ασφαλιζόμενων
εγκαταστάσεων

Ζημιές κλέπτη στο κτίριο
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ως συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, διαρροής/θραύσης
σωληνώσεων

Επιλογή ορίων κάλυψης

Έξοδα αποκομιδής συντριμάτων, περιορισμού & ελαχιστοποίησης της ζημιάς

Για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης σας, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 σχέδια, με διαφορετικά
όρια κάλυψης, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών / δημοσίων αρχών
Αλλοίωση εμπορευμάτων (από συνεχή διακοπή ρεύματος, πάνω από 12 ώρες)
Κάλυψη νεοαποκτηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Απώλεια κερδών
Ληστεία ταμείου, κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο, κλοπή χρημάτων κατά τη μεταφορά
Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού από εσωτερικά / εξωτερικά αίτια
Κάλυψη πισίνας
Κάλυψη εκθέσεων / εκθεμάτων εντός της μονάδας
Κάλυψη μαντρότοιχων, κατασκευών στο ύπαιθρο - κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι,
πεζοδρόμια, γήπεδα
Κάλυψη εξοπλισμού στο ύπαιθρο - ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα κ.λπ., επιγραφών, κεραιών, πινακίδων
Κάλυψη διαμορφώσεων κήπων - δέντρα (μόνο φωτιά)

Οικονομικά ασφάλιστρα
Το πρόγραμμα Hotel Insurance INTERAMERICAN έχει ιδιαίτερα οικονομικά
και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται εύκολα και
απλά, ανάλογα με το ύψος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησής σας, και ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων και τα όρια
κάλυψης που επιλέγετε για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης
Ξενοδοχείο με 15 δωμάτια, με κάλυψη Περιουσίας και Αστικής
Ευθύνης
Κτίριο: €1.500.000
Περιεχόμενο: €500.000
Αστική Ευθύνη: Σχέδιο 1
Ασφάλιστρο Περιουσίας (ετήσιο) = €1.940
Ασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης (ετήσιο) = €180
Συνολικό ασφάλιστρο: €2.120
Ξενοδοχείο με 25 δωμάτια, μόνο με κάλυψη Περιουσίας
Κτίριο: €1.000.000
Περιεχόμενο: €200.000
Συνολικό ασφάλιστρο: €1.164

Προνομιακοί όροι σε άλλα ασφαλιστικά
προγράμματα INTERAMERICAN
Πέρα από την κάλυψη της περιουσίας και της αστικής ευθύνης, με την ασφάλισή σας στο πρόγραμμα
Hotel Insurance, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε με προνομιακούς όρους, τα παρακάτω προγράμματα
ασφάλισης INTERAMERICAN, ολοκληρώνοντας την ασφαλιστική προστασία της επιχείρησής σας:
• Άμεση Ιατρική Βοήθεια, που εξασφαλίζει αποτελεσματική αντιμετώπιση σε αιφνίδια περιστατικά υγείας.
Σχεδιάστηκε ειδικά για την ΠΟΞ, για τους πελάτες αλλά και τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή σας μονάδα.
• Νομική Προστασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων σας, σε συνεργασία με την εταιρία D.A.S. Hellas
• Ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου με προνομιακούς όρους, τόσο για τα αυτοκίνητα της επιχείρησης
όσο και για αυτά των εργαζομένων σας.
• Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers”, ένα πρόγραμμα που καλύπτει τη διοικητική ευθύνη των
διευθυντών και των στελεχών της επιχείρησής σας, έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές,
επίσημες αρχές, μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και
διαχειριστικών καθηκόντων τους.

3 λόγοι για να επιλέξετε το
πρόγραμμα Hotel Insurance
INTERAMERICAN

1.

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την
προστασία της περιουσίας σας και την κάλυψη
της αστικής σας ευθύνης.

2.
3.

Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, με πολύ ανταγωνιστικά
ασφάλιστρα.
Σας το προσφέρει η INTERAMERICAN σε
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων και ανταποκρίνεται στις δικές σας
ξεχωριστές ανάγκες.

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Περιουσία

Αστική Ευθύνη

Επιλέον προγράμματα INTERAMERICAN,
με προνομιακούς όρους

Άμεση Ιατρική
Βοήθεια

Νομική
Προστασία

Ασφαλιστικά
προγράμματα
αυτοκινήτου

Ασφάλιση Ευθύνης
Διευθυντών
και Στελεχών
"Directors & Officers"

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας
Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

30705/0516

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

