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Γενικά Στοιχεία 

 

 

 Τι ακριβώς είναι το Business Sense της Generali;  

Η Generali προσεγγίζει με σεβασμό τους ελεύθερους επαγγελματίες  που ενδιαφέρονται να καλύψουν 

τις επιχειρήσεις τους για τις βασικές ασφαλιστικές τους ανάγκες ενώ αφουγκράζεται συγχρόνως και τον 

προβληματισμό τους για χαμηλό κόστος ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε ένα πρόγραμμα 

ασφάλισης επιχειρήσεων με συγκεκριμένες καλύψεις και ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 

Το Business Sense σχεδιάστηκε με γνώμονα τις επικρατούσες συνθήκες που υπαγορεύουν το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ενός ευέλικτου ασφαλιστηρίου που παρέχει κάλυψη στις ανάγκες των μικρών 

επιχειρήσεων  που πιέζονται να μειώσουν τα έξοδα τους αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται τη βασική 

ασφαλιστική κάλυψη. 

Το νέο πρόγραμμα Business Sense αποτελείται από ένα βασικό κορμό καλύψεων ενώ παρέχει και τη 

δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων. Με τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων το 

πρόγραμμα διακρίνεται από ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

απαιτήσεις των Τραπεζών για την ασφάλιση των προσημειωμένων ακινήτων.  

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προαιρετικών καλύψεων για την οικοδομή 

και το περιεχόμενο της επιχείρησής του, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς 

του.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: 

 Απλή και ξεκάθαρη δομή προγράμματος  

 Ευέλικτο 

 Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο  

 Απλότητα στη διαδικασία ασφάλισης  

 Ανταγωνιστική τιμή 

 Χαμηλές απαλλαγές 

 Άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών στην απάντηση και ικανοποίηση των αιτημάτων 

τους  

 Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου 

 Άμεσος διακανονισμός ζημιάς 

 Όροι απλοί και κατανοητοί 

 Ξεκάθαρες προϋποθέσεις ανάληψης ασφάλισης διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων 

 

 

 Σε ποιους ασφαλισμένους απευθύνεται το Business Sense; 

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι €1.000.000,00 

παρέχοντας αξιόπιστη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας. 

Το πρόγραμμα Business Sense μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία-πελάτη: 

 να ασφαλίσει την περιουσία του για απώλειες ή και ζημιές, που προέρχονται από συγκεκριμένους 

εξωγενείς ασφαλιστικούς κινδύνους. 

 

Το πρόγραμμα Business Sense της Generali – εκτός από καταστήματα λιανικής και χονδρικής 

πώλησης ή και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες – παρέχει αξιόπιστη κάλυψη για 

γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, πανσιόν, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. 



 

 

 

 

BBuussiinneessss  SSeennssee  ––  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν                                  - 66 - Ενότητα 3 

 

Το Business Sense μπορεί να διατεθεί σε όλη την χώρα, χωρίς ουσιαστική δέσμευση σε: 

 Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την 

ασφαλισμένη Επιχείρηση.  

 Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνουν σε τρίτους (εκμισθωτές). 

 Ενοικιαστές / Μισθωτές εμπορικού ακινήτου που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν μόνο τις 

βελτιώσεις της οικοδομής και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους. 

Οι ενοικιαστές / μισθωτές μπορούν να ασφαλίσουν και την οικοδομή της επιχείρησης για λογαριασμό 

/ εκμίσθωση του ιδιοκτήτη, με την προϋπόθεση ότι στο ασφαλιστήριο θα αναγράφεται αυτός ως 

δικαιούχος της αποζημίωσης. 

Σε περίπτωση που η προς ασφάλιση επιχείρηση υπερβαίνει σε ασφαλιστική αξία το € 1.000.000,00 

μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Underwriting της Generali Hellas A.A.Ε. 
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Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης – Διαχείριση 

 

 

 Ποιες κατηγορίες οικοδομών μπορούν να ασφαλισθούν με το πρόγραμμα Business Sense ; 

Με το πρόγραμμα Business Sense ασφαλίζονται κτίρια «Τάξης Εξαιρετικής» και με έτος έκδοσης αδείας 

ανέγερσης της οικοδομής μετά το 1960. Τέτοια θεωρούνται όσα είναι κτισμένα από μπετόν αρμέ ή σε 

συνδυασμό με μπετόν αρμέ (όπως τουβλόκτιστα - μπετόν αρμέ, πετρόκτιστα - μπετόν αρμέ, μπετόν 

αρμέ με Heraklith ή τύπου Ytong / Alfa Block ή τουβλόκτιστα ή από μπετόν βαριάς βιομηχανικής 

προκατασκευής) και έχουν στέγη από το ίδιο υλικό στήριξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα 

κτίρια που η σκεπή τους έχει και διακοσμητικά κεραμίδια. 

 Μπορούν να ασφαλισθούν οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά;  

Υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης κτιρίων που είναι κτισμένα από διαφορετικά υλικά (κατασκευή “Τάξης 

Α”) χωρίς επιβάρυνση του κόστους ασφάλισης.  

 Μπορούν να ασφαλισθούν επιχειρήσεις: 

 με ασφαλισμένες αξίες μέχρι € 1.000.000,00 για Οικοδομή και Περιεχόμενο (Εμπορεύματα και 

πάγιος Εξοπλισμός). 

 σε υπόγειο ή ημιυπόγειο εφόσον τα ασφαλισμένα αντικείμενα βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου σε χώρο 

υπόγειο ή ημιυπόγειο απαιτείται η γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 

 αποθήκες εφόσον η αποθήκη είναι μέρος της ασφαλισμένης επιχείρησης. Ασφαλίζονται 

μεμονωμένες αποθήκες μόνο με γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 

 Προϋποθέσεις ανάληψης επιχειρήσεων 

 Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα 

πυροπροστασίας καθώς και νόμιμη άδεια λειτουργίας. 

 Ποιες επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Business Sense; 

Το πρόγραμμα Business Sense δεν ασφαλίζει επιχειρήσεις που: 

 Στεγάζονται σε οικοδομή που έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά από αυτά που 

αναφέρονται παραπάνω. 

 Λειτουργούν μόνο για ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους (εποχιακά 

καταστήματα) εκτός εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα Underwriting της Generali και 

καταβολή επασφαλίστρου ή συμφωνία άλλων ειδικών όρων. 

 Στεγάζονται μέσα σε ακίνητα που συστεγάζουν υπηρεσίες Εφορίας (ΔΟΥ), Τράπεζες, Υπουργεία, 

Πρεσβείες και λοιπές Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ή βρίσκονται σε οδούς που περικλείουν ή είναι 

απέναντι και σε απόσταση 500 μέτρων από τα ανωτέρω – για κινδύνους απεργιών, πολιτικών 

ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών. Για την κάλυψη αυτών των επιχειρήσεων και των κινδύνων 

αυτών απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση και γραπτή αποδοχή του τμήματος Underwriting. 
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 Ποια Περιουσία ασφαλίζουμε; 

Οικοδομή/ Βελτιώσεις που θεωρούνται:  

 Tο σύνολο των κύριων και βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του ακινήτου 

που χρησιμοποιούνται ως επιχείρηση, κατάστημα, γραφείο ή κάθε είδους επαγγελματική στέγη, 

συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους 

χώρους ή το ακίνητο μέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισμένη περιουσία. Στην οικοδομή 

ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν και αποτελούν 

ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κ.λπ. 

Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:  

 Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη 

οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας, 

υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, χώροι στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια, BBQ, 

μανδρότοιχοι, αυλόπορτες. 

 Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει 

το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις 

επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/ 

ορθοστάτες/ καλώδια. 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.  

Περιεχόμενο που θεωρείται:  

 Tο σύνολο του εξοπλισμού και εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών, υλικών 

συσκευασίας, διαφημιστικού υλικού, μηχανημάτων κ.λπ.) που ανήκουν στο Συμβαλλόμενο ή και 

Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός ευθύνεται και έχει αναλάβει την ασφάλιση τους. Στο 

περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα μέσα 

στον περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης. 
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Ασφαλισμένες Αξίες 

 

 

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και 

προδιαγραφών (για την οικοδομή και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο 

και τον πάγιο εξοπλισμό). 

Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων η ασφαλισμένη αξία είναι η αξία κόστους αγοράς του 

εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς και δεν θα υπολογίζεται ούτε θα λαμβάνεται υπόψη 

οποιοδήποτε ποσοστό κέρδους. 

 

 Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης για κάθε μη κατονομαζόμενο αντικείμενο; 

Όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ασφαλίζονται μόνο μέχρι ποσό € 3.000,00 

ανά αντικείμενο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Generali και αναγράφεται 

ρητά στο ασφαλιστήριο. 

Περισσότερα από ένα αντικείμενα, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά στερεοφωνικό συγκρότημα, ζεύγος, σετ, συλλογή ομοειδών αντικειμένων, θεωρούνται 

και καλύπτονται ως ένα αντικείμενο. 

Η “Κατάσταση Κατονομαζόμενων Αντικειμένων” που τυχόν αναγράφεται ή επισυνάπτεται στο 

ασφαλιστήριο, αυτή θεωρείται και είναι ενδεικτική ως προς τις αναγραφόμενες αξίες για κάθε 

αντικείμενο. Σε περίπτωση ζημιάς, η ευθύνη της Generali για αποζημίωση δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να υπερβεί την αξία αντικατάστασης κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την αξία 

αντικατάστασης με καινούργιο και την βάση υπολογισμού αποζημίωσης.  

 Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης έως 10% για οικοδομή/ περιεχόμενο 

Σε περίπτωση που τα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομή – περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία 

επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη και μέχρι 

ποσοστό 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου οικοδομής ή και περιεχομένου, δεν εφαρμόζεται 

υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό, που θα οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση αξιών των 

ασφαλισμένων αντικειμένων από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι και την ημερομηνία 

επέλευσης της ζημιάς.  

Εάν η υπερβάλλουσα αξία υπερβαίνει το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό, ο ασφαλισμένος 

θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον ποσοστό. 

 

 
Ενδεικτικό  

Κατασκευαστικό Κόστος  

Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου 

 Κόστος ανά τ.μ. 

 Εμπορικό κατάστημα, γραφείο  € 1.000,00 – € 1.300,00 

 Εμπορικό κατάστημα, γραφείο σε κτίριο με εξ’ ολοκλήρου 

επαγγελματική χρήση (εμπορικό κέντρο, σύγχρονο mall.) 
€ 1.250,00 – € 1.700,00 
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 Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης φωτοβολταϊκού συστήματος; 

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό του σύστημα εφόσον δηλώσει 

την ασφαλισμένη του αξία στην αίτηση ασφάλισης και γίνει αποδεκτή από την Generali. 

Η ασφαλισμένη αξία του θα συμπεριλαμβάνεται στην ασφαλισμένη αξία της οικοδομής.  

Φωτοβολταϊκό σύστημα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για την 

μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε 

δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 KW. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:  

 η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να ανήκει στην κυριότητα του ασφαλισμένου 

ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

 η πλήρης περίφραξη του οικοπέδου, σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού 

συστήματος στον υπαίθριο χώρο της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

 Καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα; 

Η Generali καταβάλλει στον ασφαλισμένο μηνιαίο επίδομα €300,00 για ανώτατο χρονικό διάστημα 

τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της υλικής ζημιάς που έθεσε το φωτοβολταϊκό 

σύστημα εκτός λειτουργίας, με την υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του παρόχου. 

 Ασφάλιση Τεντών 

Η Generali καλύπτει ζημιά που θα προκληθεί από ασφαλισμένο κίνδυνο σε αντικείμενα τοποθετημένα 

στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά τέντες.  

Ειδικά για την κάλυψη ζημιάς που θα προκληθεί από φυσικά φαινόμενα σε τέντα και εξαρτήματα της, 

απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει τα τελευταία έξι (6) έτη πριν από την επέλευση της ζημιάς.  

 Αίτηση Ασφάλισης 

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής “Αίτησης Ασφάλισης” μέσω “Thesis” είναι αναγκαία προϋπόθεση. 

Παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να μπορέσει η Generali να αποφασίσει για την ανάληψη 

κινδύνου και να ορίσει το ποσό των ασφαλίστρων και τους όρους του ασφαλιστηρίου και να 

προχωρήσει στην άμεση έκδοσή του. Επίσης αποτελεί την βάση και αναπόσπαστο μέρος του 

ασφαλιστηρίου που συνάπτεται μεταξύ του ασφαλισμένου και της Generali.  

Με κάθε αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο μία επιχείρηση (οικοδομή 

ή και περιεχόμενο) και θα εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο.   

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης 

ασφάλισης: 

 Oνοματεπώνυμο του πελάτη με πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ) και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., e-

mail, κ.λπ.).  

 Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να είναι ευανάγνωστη ώστε να αποφευχθούν αμφισβητήσεις σε 

περίπτωση ζημιάς.  

 Όλα τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Οποιαδήποτε 

διαστρέβλωση ή απόκρυψη στοιχείων καθιστά το ασφαλιστήριο άκυρο. 

 



 

 

 

 

BBuussiinneessss  SSeennssee  ––  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν                                  - 71 - Ενότητα 3 

 

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία, ο underwriter πρέπει να τα ζητήσει από τον ασφαλιστή / 

ασφαλισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία του underwriting δεν θα συνεχιστεί για την 

ολοκλήρωση σύναψης της ασφάλισης.  

Οι σωστές απαντήσεις του ασφαλισμένου σε όλες τις ερωτήσεις της αίτησης, αποτελούν ευθύνη του 

ασφαλιστή. Επίσης είναι υποχρέωση του ασφαλιστή να απαντά ορθά σε όλες τις ερωτήσεις που 

ενδεχομένως τεθούν από τον ασφαλισμένο κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης 

ασφάλισης.  

 Κανόνες Διαχείρισης 

Το ελάχιστο ποσό των ολικών ετήσιων ασφαλίστρων ενός ασφαλιστηρίου Business Sense έχει 

καθορισθεί στα € 45,00 . Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η 

δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από € 45,00.  

Η Generali παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου του ασφαλισμένου με αυτόματη 

χρέωση της πιστωτικής του κάρτας ή με πάγια εντολή στο τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον η 

τράπεζα που επιλέγει συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. 

Η Generali δεσμεύεται ότι το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή της αίτησης ασφάλισης 

με τη ρητή προϋπόθεση ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν απαιτούνται συμπληρωματικά 

στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου. 

Καταβάλουμε την αποζημίωση εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου 

ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης ενώ παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα 

να αποφύγει γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης απευθείας στον 

τραπεζικό του λογαριασμό. 
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Προνομιακές Παροχές- Εκπτώσεις  

 

 

 Υπάρχουν εκπτώσεις στο πρόγραμμα; 

Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας: 

 Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) 

 Αιολική ενέργεια  

 Γεωθερμική ενέργεια 

 Το ασφάλιστρο παραμένει ίδιο ανεξάρτητα από το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου της 

Επιχείρησης; 

Σε περίπτωση που το συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι:  

 Από € 150.000,00 έως και € 300.000,00 παρέχεται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα.  

 Από € 300.000,00 έως € 1.000.000,00 παρέχεται έκπτωση 7% στα ασφάλιστρα. 

 Generali Bonus 

Προσφέρεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος εάν επιθυμεί να κάνει χρήση του 

Generali Bonus κατά την έναρξη της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus 

κατά την έναρξη της ασφάλισης τα ασφάλιστρα μειώνονται κατά 10% στο σύνολο των καλύψεων. 

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το Generali Bonus (10%) κατά την έναρξη της ασφάλισης, 

υπολογίζεται στην πρώτη ανανέωση του ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά 

ασφάλιστρα δόσης είναι περισσότερο από € 90,00 και δεν υπάρχει ζημιά κατά την προηγούμενη 

ασφαλιστική περίοδο. 
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Απαλλαγές 

 

 

 

 

 

 

 Ποσό Απαλλαγής για Κάθε Ζημιά και ανά Τοποθεσία 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι 
(Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή του ασφαλισμένου κινδύνου από την επέλευση του οποίου προκλήθηκε η ζημιά και 

η οποία αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.) 

 Φυσικά Φαινόμενα 
 5% της ζημιάς με ελάχιστο € 600,00 αλλά, 

 5% της ζημιιάς με ελάχιστο € 1.200,00 για ζημιές στο υπόγειο 

 Σεισμός 
 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής και 

περιεχομένου) με ελάχιστο € 1.000,00 
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Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι  - Καλύψεις   

 

 Βασικές Καλύψεις  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο – Όριο Ευθύνης 

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι  

 Πυρκαγιά & κεραυνός 

 Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα  

 Έκρηξη από κάθε αιτία  

 Καπνός 

 Ζημιές στο λέβητα 

Μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που 

δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο για: 

 Οικοδομή ή και 

 Φωτοβολταϊκό Σύστημα ή και 

 Βελτιώσεις Οικοδομής ή και 

 Περιεχόμενο 

Αναλυτικά για: 

 Εμπορεύματα 

 Πάγιο Εξοπλισμό 

 Πρόσκρουση οχήματος 

 Πτώση αεροσκάφους  

 Πτώση δένδρων / στύλων 

 

 Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών  

 Προστασία υπασφάλισης 
 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου   

οικοδομής ή και περιεχομένου  

 Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά 
 € 30.000,00 για κάθε συμβάν και 

συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος  

 Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης 

δείκτη τιμών καταναλωτή 
 ΔΤΚ 
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Προαιρετικές Καλύψεις και Επιπλέον Όρια Καλύψεων 

 

 

 

Διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να επιλέξει τις προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση/ 

Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες ενέργειες», «Τρομοκρατικές ενέργειες» και «Φυσικών 

Φαινομένων» παρά μόνο εάν έχει επιλέξει και την προαιρετική κάλυψη «Σεισμού».  

Επισημαίνεται ότι οι προαιρετικές καλύψεις: «Διασάλευση /Διατάραξη δημόσιας τάξης», «Κακόβουλες 

ενέργειες» & «Τρομοκρατικές ενέργειες» δίνονται πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη «Φυσικών 

Φαινομένων» και αντίστροφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση της επιλογής από τον aσφαλισμένο της 

προαιρετικής κάλυψης «Σεισμού». 

 

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης  

Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι – Προαιρετικές Καλύψεις 

 Σεισμός  
 Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού 

(tsunami) 

 μέχρι την Ασφαλισμένη Αξία που 

δηλώνεται από τον Ασφαλισμένο 

 Φυσικά Φαινόμενα  
 Πλημμύρα 

 Θύελλα  

 Καταιγίδα 

 Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση 

 

Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την επιλογή των 

καλύψεων σεισμού, διασάλευσης/διατάραξης δημόσιας τάξης, 

τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών. 

 Διασάλευση / Διαταραξη Δημόσιας Τάξης  

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες  

 Ζημιές από τους aσφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί 

οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας 
 

Η κάλυψη παρέχεται με την απαραίτητη προυπόθεση την επιλογή των 

καλύψεων σεισμού και φυσικών φαινομένων 

 

 Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου  

 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Όριο Ευθύνης 

Προαιρετικά Πρόσθετα Ασφαλισμένα Αντικείμενα 

Κάλυψη από ασφαλισμένους κινδύνους, κατ’ επιλογή και για τα ακόλουθα: 

 Φωτοβολταϊκό σύστημα (το ασφαλισμένο κεφάλαιο του 

φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνεται στο 

ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής) 

 Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκό σύστημα  

 Επιλογή 
 

 Μέχρι €300,00 μηνιαίως και για μέγιστη 

περίοδο τριών (3) μηνών 
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