
Προγράμματα Περιουσίας & Αστικής 
Ευθύνης Hotel Insurance



Συνήθης κίνδυνοι

Συνήθης κίνδυνοι που απειλούν τις επιχειρήσεις

Τραυματισμοί 
από τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων 

Σεισμοί
193
πάνω από 4 ρίχτερ

Νερά
3.727
Αντλήσεις-Πλημμύρες

Στοιχεία 2019

Πυρκαγιές
3.727
Αστικές φωτιές



Σε ποιους απευθύνονται;

Ξενοδοχεία για κάλυψη 
περιουσίας με κεφάλαιο έως 

€20.000.000 

Ξενοδοχεία για κάλυψη αστικής 
ευθύνης με όριο κάλυψης  

έως €5.000.000

‟Hotel Insurance”

Ασφάλιστρα που είναι ιδιαίτερα οικονομικά και προσιτά για όλους



Τι ασφαλίζουμε;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), 
εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία, συνδυάζοντας: 

Περιουσία Αστική Ευθύνη Λοιπούς κινδύνους

Ασφαλίζουμε ξενοδοχειακές 
μονάδες οι οποίες καλύπτονται 
από βασικούς κινδύνους σεισμού, 
πυρκαγιάς, διαρροής, 
βραχυκυκλώματος κ.α.

Επιπλέον, καλύπτονται οι 
επιχειρήσεις και για επιπλέον 
συμπληρωματικούς κινδύνους.

Ασφαλίζουμε ξενοδοχειακές 
μονάδες οι οποίες καλύπτονται 
για την ευθύνη από τη λειτουργία 
του χώρους της επιχείρησης

Επιπλέον, καλύπτονται οι 
επιχειρήσεις και
για επιπλέον συμπληρωματικούς 
κινδύνους.

Ασφαλίζουμε ξενοδοχειακές 
μονάδες σε προγράμματα 
ασφάλισης:

• Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας
• Νομικής Προστασίας
• Ασφάλιση Ευθύνης D&O



Καλύψεις και όρια περιουσίας

Καλύψεις

Προαιρετική Κάλυψη: Απώλεια κερδών από διακοπή λειτουργίας επιχείρησης

Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός 100% 100%

Έκρηξη 100% 100%

Ίδιες ζημιές λέβητα - €3.000

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων 100% 100%

Ζημιές από ηχητικό κύμα 100% 100%

Βραχυκύκλωμα €40.000

Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς €1.500

Σεισμός 100% 100%

Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους 100% 100%

Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετός 100% 100%

Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, διαρροή sprinklers 100% 100%

Τρομοκρατικές ενέργειες 100% 100%

Απεργίες, οχλαγωγίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων 100% 100%

Κτίριο Περιεχόμενο



Καλύψεις και όρια περιουσίας

Προαιρετική Κάλυψη: Απώλεια κερδών από διακοπή λειτουργίας επιχείρησης

Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου - 100%

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας €150.000 -

Θραύση τζαμιών 1% -

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα ή/και 

διαρροή σωληνώσεων
10% με μέγιστο €300.000

Αποκομιδή ερειπίων 5%

Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης της ζημιάς €10.000

Αμοιβές αρχιτεκτόνων/πολιτικών μηχανικών και δαπάνες έκδοσης οικοδομικών 

αδειών/δημοσίων αρχών
5% -

Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά από διάρρηξη/ληστεία, ληστεία κατά τη 

μεταφορά χρημάτων, ληστεία ταμείου

-
€20.000

Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων - €100.000

Αλλοίωση προϊόντων - €10.000

Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού από εξωτερικά & εσωτερικά αίτια - €20.000

Δαπάνες μεταστέγασης και  προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημιά €3.000

Προστασία υπασφάλισης 10%

Καλύψεις Κτίριο Περιεχόμενο



Καλύψεις αστικής ευθύνης

 Γενική Αστική Ευθύνη

 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

 Αστική Ευθύνη έναντι πελατών/επισκεπτών από τη λειτουργία εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης

 Ευθύνη για σωματικές βλάβες συνεπεία πυρκαγιάς/έκρηξης/βραχυκυκλώματος

 Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα κλπ. εντός της ασφαλιζόμενης επιχείρησης

 Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών ή/και πινακίδων, ιστών, κεραιών τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της ασφαλιζόμενης επιχείρησης

 Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα φορτία

 Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών

 Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων/αθλητικών εγκαταστάσεων, spa, λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος)

 Ευθύνη από τη διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων εκτός των ασφαλισμένων χώρων

 Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών (παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες)

 Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος Ναυαγοσώστη (για πισίνα)

 Ευθύνη από υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών/τρίτων σταθμευμένα σε parking της ασφαλισμένης επιχείρησης

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

 Ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία ανελκυστήρων

 Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης/συντήρησης των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων

Καλύψεις



Επιλογή ορίων κάλυψης

Όρια ασφάλισης αστικής ευθύνης

Γενική Αστική Ευθύνη Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Σχέδιο 1

Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 250.000,00 € 100.000,00 €

Υλικές ζημιές κατ' απαίτηση 250.000,00 € -

Ανά ζημιογόνο γεγονός για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, ομαδικό 500.000,00 € 200.000,00 €

Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου 1.000.000,00 € 200.000,00 €

Σχέδιο 2

Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 400.000,00 € 150.000,00 €

Υλικές ζημιές κατ' απαίτηση 200.000,00 € -

Ανά ζημιογόνο γεγονός για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, ομαδικό 1.000.000,00 € 300.000,00 €

Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου 2.000.000,00 € 300.000,00 €

Σχέδιο 3

Σωματικές βλάβες κατ' άτομο 1.000.000,00 € 300.000,00 €

Υλικές ζημιές κατ' απαίτηση 500.000,00 € -

Ανά ζημιογόνο γεγονός για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, ομαδικό 2.500.000,00 € 600.000,00 €

Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου 5.000.000,00 € 600.000,00 €



Βασικά Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Επαγγελματικής Ευθύνης

5 Βασικά Χαρακτηριστικά 

των προγραμμάτων

1. Πλούσια προγράμματα ασφάλισης

2. Ευελιξία στα ασφαλισμένα κεφάλαια & στα 
όρια κάλυψης

3. Νέες καλύψεις περιουσίας

4. Νέο ανταγωνιστικό τιμολόγιο

5. Νέοι ξεκάθαροι όροι ασφάλισης



Νέοι ανανεωμένοι και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης

 Όρος 72 ωρών

 Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

 Έξοδα δημοσίων αρχών

Εύρος κάλυψης

 Κάλυψη ζημιών από υπερχείλιση δεξαμενών και αποχετεύσεων

 Έξοδα ελαχιστοποίησης και αποτροπής ζημιάς

 Προστασία υπασφάλισης

Βελτιώσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα

Βελτιώσεις

3

1 2

4
Προσθήκη νέων καλύψεων

 Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς

 Ίδιες ζημιές λέβητα

 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης / επανεγκατάστασης / φύλαξης

Νέο ευνοϊκό τιμολόγιο με 20% έκπτωση στα σχέδια 
αστικής ευθύνης



Βασικές προϋποθέσεις ασφάλισης

Νόμιμη ανέγερση και οικοδομική άδεια μετά το 1960

Κτίριο κατασκευής μπετόν αρμέ, εντός ελληνικής επικράτειας

Υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ανακαινισμένες εντός της τελευταίας 
25ετίας

Ύπαρξη άδειας λειτουργίας & πιστοποιητικού πυροπροστασίας 

Εφαρμογή όλων των μέσων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας που 
απαιτούνται από την πυροσβεστική υπηρεσία

Επίβλεψη τουλάχιστον κάθε 45 ημέρες

Προϋποθέσεις ασφάλισης




