ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Απευθύνεται σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις των οποίων τα ασφαλισμένα κεφάλαια όπως : κτίριο ή/και
βελτιώσεις κτιριακών υποδομών, εξοπλισμό (ηλεκτρονικό και άλλο) εμπορεύματα και λοιπά περιεχόμενα,
ξεπερνούν το € 1.000.000. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε Kατασκηνώσεις και Camping.
Καλύψεις πυρός






























Πυρκαγιά - κεραυνός
Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλισμένο χώρο.
Πτώση αεροπλάνων
Έκρηξη φυσική ή χημική
Πυρκαγιά από δάσος ή συστάδες δέντρων – θάμνων.
Θύελλα - καταιγίδα
Πλημμύρα
Χιόνι – χαλάζι - παγετός
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση
δεξαμενών.
Διάρρηξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων sprinklers.
Έξοδα άντλησης υδάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων σε Α’ κίνδυνο
μέχρι το ποσό των € 10.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Πρόσκρουση οχημάτων στα ασφαλισμένα (εξαιρούνται ζημιές που θα συμβούν στο parking της
ασφαλισμένης επιχείρησης).
Πτώση δένδρων, κλαδιών ή τηλεφωνικών στύλων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 2.000 ανά γεγονός.
Ζημιές σε εξωτερικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό δεν καλύπτονται.
Τρομοκρατικές ενέργειες σε ασφαλισμένα κεφάλαια μεγαλύτερα από € 3.000.000 παρέχεται με όριο
ζημιάς (Loss Limit) μέχρι το 60% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο
ευθύνης της Εταιρείας ανά γεγονός και ετησίως.
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες.
Κακόβουλη βλάβη, βανδαλισμός (καλύπτονται υλικές ζημιές όπως αυτές ορίζονται στο άρ.7 παρ. 5 του
ν.249/97).
Ζημιές κλέπτη στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης έως το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της
οικοδομής.
Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων σε Α’ κίνδυνο, μέχρι το ποσό των
€ 15.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Καθίζηση, ύψωση , κατολίσθηση εδάφους μόνο από καλυπτόμενους κινδύνους.
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 3.000 ανά γεγονός και
ετησίως και από οποιαδήποτε αιτία, πλην σεισμού, εκτός εάν συμπεριλαμβάνεται.
Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων θυρών και παραθύρων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 5.000 ανά
γεγονός και € 10.000 ετησίως και από οποιαδήποτε αιτία, πλην σεισμού, εκτός εάν συμπεριλαμβάνεται.
Κλοπή περιεχομένου (διάρρηξη ή/και ένοπλη ληστεία) μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
ξενοδοχείου.
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές προς τρίτους (ομόρων) από μετάδοση πυρκαγιάς ή
έκρηξης έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο € 150.000 ανά γεγονός.
Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής προς τρίτους συνεπεία διαρροής υδάτων σε Α’ Κίνδυνο
μέχρι το ποσό των € 30.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 10.000 ανά γεγονός
και ετησίως.
Έξοδα αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το ποσό των € 10.000 ανά γεγονός και
ετησίως.
Αλλοίωση εμπορευμάτων (αναλώσιμα) εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων σε Α’ κίνδυνο μέχρι το
ποσό των € 10.000 ανά γεγονός και ετησίως, συνέπεια διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η.
και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ωρών.
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 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (κατά παντός) μέχρι το ποσό των € 8.000 ανά γεγονός και ετησίως και για
μηχανήματα ηλικίας έως πέντε (5) ετών. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει αποκτηθεί τα 3 τελευταία
χρόνια, σε περίπτωση ζημιάς θα καλύπτεται χωρίς παλαιότητα.
 Προστασία υπασφάλισης (νεοαποκτηθείσα περιουσία) δηλαδή εξοπλισμός και εμπορεύματα που μόλις
αποκτήθηκαν και έχουν αξία έως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτονται
άμεσα εφόσον δηλωθούν στην Εταιρεία εντός 30 ημερών από την αγορά τους.
Περιουσία σε Υπαίθριο Περιβάλλοντα Χώρο
Η κάλυψη έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ζημιές που θα υποστεί η περιουσία της ασφαλισμένης
επιχείρησης η οποία βρίσκεται εκτός της κύριας εγκατάστασης σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, έναντι των
κινδύνων :
 Πυρκαγιάς, κεραυνού
 Πυρκαγιάς από δάσος
 Καπνού
 Πτώσης δέντρων και στύλων
 Πρόσκρουσης οχημάτων
 Πτώσης αεροσκαφών και τμημάτων αυτών
οι οποίες θα συμβούν σε :
 Μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες
 Εξοπλισμός και περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια, τέντες)

έως € 20.000
έως € 10.000

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται : γλάστρες, ζαρντινιέρες, ψευδοπατώματα, καλλωπιστικά φυτά.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Συνολικά Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
(Κτιρίου & Περιεχομένου)

Συντελεστής Ασφαλίστρου

€ 1.000.001 έως € 3.000.000

€ 0,90 ανά € 1.000

€ 3.000.001 έως € 5.000.000

€ 0,80 ανά € 1.000

€ 5.000.001 έως € 7.000.000

€ 0,70 ανά € 1.000

Οι ανωτέρω τιμές θα προσαυξάνονται 15% για Γ’ τάξης κατασκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Απαλλαγές
Κλοπή
Θραύση κρυστάλλων
Βραχυκύκλωμα
Διαρροή σωληνώσεων / καιρικά φαινόμενα
Περιουσία σε υπαίθριο χώρο

-

5% με ελάχιστο € 500
5% με ελάχιστο € 300
5% με ελάχιστο € 300
5% με ελάχιστο € 500 στα ισόγεια και άνω
5% με ελάχιστο € 3.000 στα υπόγεια
- 5% με ελάχιστο € 300 στην εγκατάσταση και
10% με ελάχιστο € 200 στον εξοπλισμό
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Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους
Σωματικές βλάβες ή/και θάνατος
(ατομικό ατύχημα)
Υλικές ζημιές
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές & υλικές)
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας
Ετήσια ασφάλιστρα ανά κλίνη

Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
€ 100.000

Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

€ 50.000
€ 200.000
€ 200.000

€ 100.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 4,50

€4

€ 200.000

 Σε περίπτωση εξάμηνης διάρκειας θα εισπράττεται το 80% του ετήσιου ασφαλίστρου.
Η κάλυψη περιλαμβάνει :
 Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων (εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί
των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα για τις πισίνες πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το
ωράριο λειτουργίας τους, το μέγιστο και ελάχιστο βάθος τους και να τηρείται το ωράριο λειτουργίας
τους).
 Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.
 Τροφική δηλητηρίαση με την προϋπόθεση ότι οι παθόντες είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα σε κάθε
περιστατικό.
 Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών μέχρι € 400 ανά δωμάτιο. Ημερησίως έως το
τριπλάσιο του ανωτέρω ποσού για όλες τις ζημιές που τυχόν συμβούν την ίδια ημέρα. Το ετήσιο όριο
ευθύνης της εταιρείας δε μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των € 1.500. Για τον υπολογισμό του
ανώτατου ορίου κάλυψης όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης.
 Αστική ευθύνη εργοδότη με υποόριο 25% του αντίστοιχου ορίου του προγράμματος.
Απαλλαγή: € 300 σε όλες τις περιπτώσεις.
Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ποσοστιαία απαλλαγή σε κάθε ζημιά 10% με ελάχιστο € 300,
τότε στα παραπάνω ασφάλιστρα δίνεται έκπτωση 8%.
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