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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-014 
 
Προς τους 
Αξιότιμους συνεργάτες μας                                   Μάιος 2011 
 

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΞΕΝΩΝΩΝ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ “SECURE HOTEL”  

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από αίτημα πολλών συνεργατών μας, να σας 
παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν ασφάλισης που αφορά ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ για ξενώνες, 
πανσιόν & μικρά ξενοδοχεία, με τη μορφή μιας ευρείας κάλυψης η οποία εκτός της 
ασφάλισης των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνει και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
προς τρίτους, αλλά και ασφάλιση χρημάτων. 
 
Καλύπτει: 
 
- Ξενώνες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με 

συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι € 1.000.000, η κατασκευή των οποίων θα 
πρέπει να είναι ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. 

- Περιοχές που αναλαμβάνουμε: Όσες δεν εντάσσονται στη βαρύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (Νήσοι Ιονίου & γνωστά κέντρα έντονης σεισμογένειας) για τα οποία 
θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την Εταιρία. 

 
Το πακέτο είναι εξαιρετικά ελκυστικό, λόγω του εύρους των καλύψεων (με ειδικούς 
όρους τύπου “ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ” / “ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ”), του 
ανταγωνιστικότατου ασφαλίστρου αλλά και της προμήθειας που παρέχει. 

 
 

Αναλυτικά: 
 
1. Ασφάλιση Περιουσίας 
 

ü Πυρκαγιά, κεραυνός 
ü Ευρεία Έκρηξη 
ü Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 
ü Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων και έξοδα κατεδαφίσεως λόγω ζημιάς μέχρι 5% 

των ασφαλιζομένων αξιών με ανώτατο όριο το ποσό των € 20.000 κατά την περίοδο 
ασφάλισης 

ü Καπνός 
ü Πυρκαγιά από δάσος 
ü Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων  
ü Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι € 5.000, κατά την περίοδο ασφάλισης 
ü Κλοπή διαρρήξεως 
ü Ζημιές κτιρίου από απόπειρα κλοπής μέχρι € 3.000 κατά την περίοδο ασφάλισης 
ü Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, χαλάζι, παγετός) 
ü Θραύση / υπερχείλιση-διαρροή σωληνώσεων / εγκαταστάσεων ύδρευσης, 

θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, spinklers και αποχέτευσης για κατασκευές 
οικοδομών μέχρι 20 ετών ή με αντικατασταθείσες σωληνώσεις 

ü Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες 
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Σελίδα 2 
 
ü Κακόβουλες βλάβες τρίτων 
ü Τρομοκρατικές ενέργειες  
ü Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών 

από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι € 5.000 κατά την περίοδο ασφάλισης (μόνο εφ’ 
όσον ασφαλίζεται το κτίριο ή κτιριακές βελτιώσεις που απαιτείται πολεοδομική άδεια) 

ü Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών μέχρι € 3.000 κατά την περίοδο ασφάλισης 
ü Θραύση επιγραφών συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων μέχρι € 1.000 κατά την 

περίοδο ασφάλισης 
ü Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων, στύλων μέχρι € 3.000 κατά την 

περίοδο ασφάλισης 
ü Έξοδα μεταστέγασης, παραμονής, καθώς και ζημιές κατά τη μεταφορά και παραμονή 

των ασφαλιζομένων αντικειμένων από καλυπτομένους κινδύνους μέχρι € 3.000 
κατά την περίοδο ασφάλισης  

ü Κατά παντός κινδύνου Η/Υ μέχρι € 2.000 κατά την περίοδο ασφάλισης, γιά αγορές 
νεώτερες των τριών ετών, εξαιρουμένων ρητά των laptops.  

ü Οικονομική Ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτομένους κινδύνους μέχρι 
€ 3.000 μηνιαίως με μέγιστο € 30.000 κατά τη διάρκεια ασφάλισης. 

ü Σεισμός, πυρκαγιά εκ σεισμού &/ή κλονισμός (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 
 

Επίσης καλύπτονται οι ζημιές στην ασφαλιζόμενη περιουσία από: 
 
o Την προσπάθεια καταστολής της ζημιάς  
o Τα έξοδα φύλαξης 
o Τα έξοδα άντλησης των υδάτων 
o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζημιάς, με 

την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά τους από τους 
πραγματογνώμονες και με ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο. 

 
Απαλλαγές 
 
§ Νερά 10% με ελάχιστο το ποσό των € 750 εφ’εκάστης ζημίας.  Σε περίπτωση 
ύπαρξης υπογείου 10% με ελάχιστο το ποσό των € 1.500 εφ’εκάστης ζημίας. 

§ Κλοπή 10% με ελάχιστο το ποσό των € 750 εφ’εκάστης ζημίας. 
§ Kατά παντός κινδύνου Η/Υ € 200 εφ’εκάστης ζημίας.    
§ Θραύση υαλοπινάκων € 300 εφ’εκάστης ζημίας. 
§ Θραύση επιγραφών € 150 εφ’εκάστης ζημίας. 
§ Βραχυκύκλωμα € 300 εφ’εκάστης ζημίας. 
§ Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου για κάθε ζημιά. 
§ Οικονομική Ενίσχυση, οι 3 πρώτες εργάσιμες μέρες από την επέλευση του κινδύνου 
γιά κάθε ζημιά. 
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Σελίδα 3 
 

2. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων & Εργοδοτικής Ευθύνης 
 

Γενική Αστική Ευθύνη • Σωματικές βλάβες (κατ΄άτομο) 100.000.- 
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)     200.000.- 
 • Υλικές ζημίες (κατά περιστατικό) 100.000.- 
 • Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημίες (κατά 

περιστατικό) και συνολικά κατ΄έτος 
 

300.000.- 
 

• Σωματικές βλάβες (κατ΄άτομο) 50.000.- Εργοδοτική Ευθύνη 
• Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) και 
ανώτατο κατ’έτος 

100.000.- 

Διευκρίνιση  Τα παραπάνω όρια Εργοδοτικής Ευθύνης περιλαμβάνονται στα 
όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης και δεν τα προσαυξάνουν. 

 
Γεωγραφικά Όρια Εντός Ελληνικής επικράτειας 
Δωσιδικία Ελληνική / Ελληνικά Δικαστήρια  
Βάση Ασφάλισης  Loss occurrence (δηλ. ζημιές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια 

του συμβολαίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αναγγελίας 
τους) 

 
Επεκτάσεις Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες/Θάνατο και/ή Υλικές 

Ζημίες τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκληθούν : 
- από  καλυπτομένους κινδύνους 
- κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης ή/και διακίνησης 

εντός των εγκαταστάσεων 
- από τη λειτουργία & πτώση των φωτεινών επιγραφών 
- από τη χρήση της πισίνας με την προϋπόθεση 

ύπαρξης προστατευτικού πλέγματος κατά τις ώρες μη 
λειτουργίας κ.α. 

- από εργασίες συνήθους συντήρησης / ανακαίνισης / 
επισκευής έως € 15.000.- 

- από τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφών 
και ποτών που πωλούνται και συμβαίνουν εντός του 
χώρου, με την προϋπόθεση ότι έχουν βλαφθεί τουλάχιστον 
τρία άτομα και εφόσον η διάγνωση προέρχεται από 
Νοσοκομείο ή ενταταλμένο ιατρό. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι το γεγονός ότι ο ασφαλιζόμενος έχει λάβει όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή παροχής ποτών 
ή τροφών που από τη φύση τους θα ήταν ακατάλληλες για 
κατανάλωση και ότι θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις 
σχετικές για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων – διατάξεις 
των Αρμοδίων Αρχών. 

  

Απαλλαγές € 300 ανά απαίτηση 
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Σελίδα 4 
 

3. Ασφάλιση Χρημάτων 
 
- έως € 3.000 κατά την περίοδο ασφάλισης για Ληστεία / Διάρρηξη 

Χρηματοκιβωτίου (πακτωμένου σε χώρο μη εμφανή ή ελάχιστου βάρους 300 
κιλών) (εξαιρούνται χρήματα & τιμαλφή πελατών).   

- έως € 1.500 κατά την περίοδο ασφάλισης για Ληστεία Ταμείου (ταμειακής 
μηχανής) 

 
Απαλλαγές Ουδεμία 

 
 
Ολικός Συντελεστής Ασφαλίστρου για όλες τις παραπάνω καλύψεις (Περιουσία, 
Αστική Ευθύνη, Χρήματα): 
 

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Χωρίς κάλυψη Σεισμού Με κάλυψη Σεισμού 

- μέχρι € 300.000 1,50‰ 2,00‰ 

- από 300.001 έως 1.000.000 1,30‰ 1,80‰ 

 
Ελάχιστα Ασφάλιστρα Προγράμματος: € 500.- 

 
Η Εταιρία μας εξακολουθεί να προσφέρει στους συνεργάτες και πελάτες της  

ü την απαράμιλλη αξιοπιστία των LLOYD’S  
ü ουσιαστικές προνομιακές παροχές χωρίς κόστος, όπως η κάρτα “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ” 
ü εξυπηρέτηση και ευλιξία, εξασφαλίζοντας άμεσες λύσεις 

 
  

Ελπίζοντας ότι θα προκαλέσουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον σας, για περαιτέρω 
ανάπτυξη της συνεργασίας μας, 

 
Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία! 

 
Για την Εταιρία, 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Γενική Διεύθυνση  
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