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Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για το πρόγραμμα ασφάλισης INTERAMERICAN. Με βάση τα στοιχεία 
που μας δώσατε, σας παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάλυψης 
της επιχείρησής σας. 

Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις καλύψεις που σας ενδιαφέρουν, καθώς και το ποσό των 
ασφαλίστρων που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

Υπολογισμός ασφαλίστρων

ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2
Ασφάλιση Περιουσίας Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Κτίριο Επιλογή σχεδίου
Βελτιώσεις κτιρίου Πλήθος  Δωματίων
Εξοπλισμός Ασφάλιστρο
Περιεχόμενο
Απώλεια κερδών
Σύνολο
Ασφάλιστρο

ΣΥΝΟΛΟ 

Η INTERAMERICAN είναι πάντα κοντά σας, έτοιμη να σας βοηθήσει να προστατεύσετε όσα έχετε δημιουργήσει 
στη ζωή σας, για ένα μέλλον με σιγουριά και αξιοπρέπεια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας.

Ονοματεπώνυμο: ...................................................................................

Τηλ.:  ......................................................................................................

Ε-mail: ...................................................................................................

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης 

Hotel Insurance

Σημαντικές Σημειώσεις
1.  Η προσφορά ισχύει μέχρι και 30 ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμ-

βεί ζημιές ή / και γεγονότα που πιθανόν διαφοροποιούν την ανάληψη του κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αίτηση
ασφάλισης ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν δεσμεύει την Εταιρία ως προς την ασφάλιση της επιχείρησης.

2.  Η προσφορά ισχύει και συμπληρώνεται από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΕΑΖ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
3.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ασφάλιση, παρακαλούμε για την αποστολή αίτησης ασφάλισης, συμπληρωμένη και υπογε-

γραμμένη, προκειμένου να προχωρήσουμε σε έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ημερομηνία Προσφοράς: ........ / ........ / .............

Ασφαλιζόμενος:  ...................................................................

Διεύθυνση της επιχείρησης:

..............................................................................................
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ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
KΑΛΎΨΕΙΣ / ΑΣΦΑΛΙΖΌΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΕΠΙΜΕΡΌΎΣ ΌΡΙΑ ΕΎΘΎΝΗΣ

Κτίριο Περιεχόμενο
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός, έκρηξη, πρόσκρουση 
οχήματος, πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων, πτώση αεροσκάφους 100% 100%

Ίδιες ζημιές λέβητα – € 3.000
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%
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες 100% 100%
Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία του 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 όριο € 300.000

Αποκομιδή ερειπίων 5%
Έξοδα πυρόσβεσης και 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
Προστασία υπασφάλισης 10%
Δαπάνες μεταστέγασης – Προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχομένου € 3.000 € 3.000
Απώλεια κερδών από διακοπή λειτουργίας επιχείρησης 100% 100%

Η κάλυψη απώλεια κερδών ισχύει με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που εμφανίζεται παραπάνω και με μέγιστη περίοδο 
αποζημίωσης 12 μήνες.
Τα ποσοστά στον παραπάνω πίνακα  εκφράζουν το όριο κάλυψης επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου, 
περιεχομένου ή κτιρίου & περιεχομένου συνολικά. Τα όρια ευθύνης ανά κάλυψη συμπεριλαμβάνονται στο 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και σε περίπτωση ζημιάς δεν το προσαυξάνουν.

Επεκτάσεις κάλυψης Περιουσίας
Η πισίνα καλύπτεται από όλους τους καλυπτόμενους κινδύνους εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια.
Καλύπτονται ζημιές σε εκθέσεις και εκθέματα, που βρίσκονται μέσα στους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας, 
συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 50.000 ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της.
Καλύπτονται ζημιές σε μαντρότοιχους, κατασκευές στο ύπαιθρο όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, 
περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με συνολικό όριο 
αποζημίωσης € 20.000 ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Ως απαλλαγή ισχύει η απαλλαγή της 
εκάστοτε κάλυψης και € 500 ανά ζημιά για τις λοιπές καλύψεις.
Παρέχεται κάλυψη αποκλειστικά και μόνο από φωτιά για διαμορφώσεις κήπων και δέντρα με όριο αποζημίωσης 
€ 50.000 ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης και με όριο € 200 ανά δέντρο.
Καλύπτονται ζημιές σε φωτεινές επιγραφές, κεραίες, πινακίδες καθώς και εξοπλισμός στο ύπαιθρο, σε 
σκέπαστρα, σε υπόστεγα συνεπεία πυρκαγιάς, κεραυνού, ευρείας έκρηξης, πτώση αεροσκάφους και σεισμού. 
Για ζημιές από τους λοιπούς καλυπτόμενους κινδύνους το όριο αποζημίωσης ανέρχεται σε €10.000 ανά γεγονός 
και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Ως απαλλαγή ισχύει η απαλλαγή της εκάστοτε κάλυψης και € 500 για τις 
λοιπές καλύψεις.
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ΤΜΗΜΑ 2: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

KΑΛΎΨΕΙΣ & ΌΡΙΑ ΕΎΘΎΝΗΣ
Σχέδιο 1 Γενική Α.Ε. Εργοδοτική Ευθύνη
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 250.000 € 100.000
Υλικές ζημιές κατ’ απαίτηση € 250.000 -
Ανά ζημιογόνο γεγονός για ΣΒ & ΥΖ, ομαδικό € 500.000 € 200.000
Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου € 1.000.000 € 200.000

Σχέδιο 2 Γενική Α.Ε. Εργοδοτική Ευθύνη
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 400.000 € 150.000
Υλικές ζημιές κατ’ απαίτηση € 200.000 -
Ανά ζημιογόνο γεγονός για ΣΒ & ΥΖ, ομαδικό € 1.000.000 € 300.000
Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου € 2.000.000 € 300.000

Σχέδιο 3 Γενική Α.Ε. Εργοδοτική Ευθύνη
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 1.000.000 € 300.000
Υλικές ζημιές κατ’ απαίτηση € 500.000 -
Ανά ζημιογόνο γεγονός για ΣΒ & ΥΖ, ομαδικό € 2.500.000 € 600.000
Αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου € 5.000.000 € 600.000

Επεκτάσεις κάλυψης Γενικής Α.Ε. & υπο-όρια ευθύνης 
Αστική Ευθύνη έναντι πελατών/επισκεπτών από τη λειτουργία εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης
Ευθύνη για σωματικές βλάβες συνεπεία Πυρκαγιάς/Έκρηξης/Βραχυκυκλώματος
Ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία Ανελκυστήρων
Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης/συντήρησης των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων με υπο-όριο € 100.000
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 απο την διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων εκτός των ασφαλισμένων χώρων με υπο-όριο € 100.000
Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών (παρέχεται μόνο σε 
ξενοδοχειακές μονάδες) με υπο-όριο € 3.000/δωμάτιο, € 10.000 ημερησίως & στο σύνολο ευθύνης
Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος Ναυαγοσώστη (για πισίνα) 
Ευθύνη απο υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών/τρίτων σταθμευμένα σε parking της ασφαλισμένης 
επιχείρησης με υπο-όριο € 10.000
Ευθύνη εναντι τρίτων απο ζημιές των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της μονάδας και για τα οποία 
δεν επιβάλλεται άδεια κυκλοφορίας με υπο-όριο € 100.000
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Σεισμός 2% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά 
Ίδιες ζημιές λέβητα € 200 σε κάθε ζημιά
Κατολίσθηση / Καθίζηση του εδάφους 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά
Πλημμύρα, καταιγίδα / θύελλα, διαρροή 
σωληνώσεων, διαρροή sprinklers, χιόνι, 
χαλάζι, παγετός

10% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.000  
για ισόγεια και ορόφους και 10% του ποσού της ζημιάς  
με ελάχιστο το ποσό των € 3.000 για υπόγεια σε κάθε ζημιά

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία 
περιεχομένου

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.000  
σε κάθε ζημιά

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια 
κλοπής

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.000  
σε κάθε ζημιά

Βραχυκύκλωμα € 400 σε κάθε ζημιά για βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς και € 300 
σε κάθε ζημιά για βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς

Θραύση τζαμιών € 300 σε κάθε ζημιά
Κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου μετά 
από διάρρηξη / ληστεία, ληστεία ταμείου, 
ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων

€ 400 σε κάθε ζημιά

Αλλοίωση προϊόντων 5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300  
σε κάθε ζημιά

Απώλεια κερδών από διακοπή λειτουργίας 
επιχείρησης

για την κάλυψη του σεισμού 15 πρώτες εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία καλυπτόμενης ζημιάς & για τις λοιπές καλύψεις 7 
πρώτες εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καλυπτόμενης ζημιάς

Γενική αστική ευθύνη 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα € 500
Εργοδοτική αστική ευθύνη € 500 σε κάθε ζημιά

ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ
Καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία 5ετία.
Το κτίριο είναι εντός ελληνικής επικράτειας και κατασκευής μπετόν αρμέ, έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική 
άδεια μετά το 1960 και δεν ξεπερνά τους 10 ορόφους.
Δεν υπάρχουν προσθήκες στο κτίριο οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς νόμιμη άδεια.
Έχει πραγματοποιηθεί ανακαίνιση / αντικατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός 25ετίας.
Πυρκαγιά: Υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας και άδεια λειτουργίας. Υπάρχουν, λειτουργούν, 
συντηρούνται και εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και την πυροσβεστική υπηρεσία μέτρα 
ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
Κλοπή: Η κάλυψη της κλοπής ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας προστατεύονται 
με κλειδαριές ασφαλείας & πλήρες ασύρματο σύστημα συναγερμού σε λειτουργία, συνδεδεμένο με κέντρο λήψης 
σημάτων εταιρείας security κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες ή όταν δεν υπάρχει ανοικτή reception. 
Καλύψεις νερών: (πλημμύρα, καταιγίδα / θύελλα, διαρροή σωληνώσεων, χιόνι, χαλάζι, παγετός) 
–  Η κάλυψη για ζημιές από βάρος χιονιού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν 

κατασκευασθεί βάσει μελέτης αντοχής βάρους χιονιού τουλάχιστον 50cm.
–  Η κάλυψη διαρροής σωληνώσεων ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά την περίοδο μη λειτουργίας της 

επιχείρησης η κεντρική παροχή νερού θα παραμένει κλειστή.
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών: 
–  Τηρούνται από τον ασφαλιζόμενο οι διατάξεις και οι κανονισμοί των αρμοδίων αρχών που αφορούν την 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Ειδικότερα, πρέπει να τοποθετεί σε εμφανές μέρος πινακίδες στην 
οποία να φαίνεται ακριβώς το μέγιστο και ελάχιστο βάθος της κολυμβητικής δεξαμενής.

–  Το νερό της πισίνας θα ανανεώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και θα διατηρείται καθαρό. Εάν η πισίνα 
δεν έχει νερό θα καλύπτεται με προστατευτικό δίχτυ και θα φωτίζεται περιμετρικά.

Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα μέτρα προστασίας θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε κατάσταση καλής και 
άμεσης λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των προς ασφάλιση εγκαταστάσεων.
Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη τουλάχιστον κάθε 45 ημέρες.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, κακοτεχνία ή/και ελλιπή συντήρηση, το κόστος επισκευής και αντικατάστασης 
αντικειμένων που δεν επλήγησαν άμεσα από τη ζημιά, οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων 
αντικειμένων.

Εξαίρεση της πανδημίας και των κυβερνοεπιθέσεων (cyber attacks)

Δενδροφυτεύσεις που δεν αφορούν διαμόρφωση κήπου, φυτά κήπων.

Γήπεδα golf, παραλίες, μόλοι, προβλήτες, πλατφόρμες και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Εξοδα διαμόρφωσης γαιών / εδαφών.

Πάρκα ψυχαγωγίας νερού (water parks). 

Ενασχόληση με θαλάσσια σπορ (jet ski, canoe, laser, surf ποδήλατα θαλάσσης, οποιαδήποτε φουσκωτά 
παιχνίδια κ.λπ.) (ισχύει μόνο αν έχετε επιλέξει το τμήμα 2)
Επαγγελματική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προσώπων στην υπηρεσία του όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά επαγγελματική ευθύνη για την παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
αισθητικής, κομμωτικής, γυμναστικής, κέντρου αδυνατίσματος, φυσιοθεραπείας κ.λπ.
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