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ΙΝΤERASCO  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Αυτό είναι ένα πλήρες πρόγραμμα για μικρά, μεσαία ξενοδοχεία  και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Με αυτό το  πολύ-ασφαλιστήριο ασφαλίζονται ξενοδοχεία με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από  € 
100.000 μέχρι  € 900.000.
Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε με τις καλύψεις του διευρυμένου προγράμματος είτε του βασικού .

Α.  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Ασφαλίζεται το κτίριο και οι εγκαταστάσεις γενικά του Ξενοδοχείου,  τυχόν βελτιώσεις καθώς επίσης 
και το περιεχόμενο του από:

• Πυρκαγιά,

• Κεραυνός,

• Πυρκαγιά από δάσος, 

• Ευρεία έκρηξη,

• Πτώση αεροσκάφους, και αντικειμένων που 
έπεσαν από αυτό,

• Πρόσκρουση οχήματος,

• Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα,

• Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως,

• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες- πολιτικές τα-
ραχές.

• Κακόβουλες ενέργειες,

• Τρομοκρατικές ενέργειες, 

• Διάρρηξη σωληνώσεων, και / ή ύδρευσης, 
θέρμανσης, κλιματιστικών και δεξαμενών 
νερού,

• Βραχυκύκλωμα σε Α΄ κίνδυνο μέχρι € 1.500,

• Αποκομιδή ερειπίων μέχρι € 6.000,

• Καταστροφή των εξωτερικών πινακίδων (πι-
νακίδες νέον) τοποθετημένες επί του κτιρίου 
μέχρι € 800,

• Θραύση κρυστάλλων μέχρι € 1.000,

• Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 
(Προαιρετική για κτίρια κατασκευασμένα μετά 
το 1964),

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Κατά παντός κιν-
δύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού), σε Α΄ κίν-
δυνο μέχρι € 3.000.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Καλύπτεται η ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Εταιρείας για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή Υλικές ζημιές 
σε τρίτους για τις οποίες η Ασφαλιζόμενη Εταιρεία θα θεωρηθεί υπεύθυνη από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου γενικά (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ανελκυστήρων, 
πισίνας, λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και της τροφικής δηλητηρίασης 
από κατανάλωση τροφής ή ποτού που παρασκευάσθηκε ή πωλήθηκε από το bar, το εστιατόριο, ή 
την ταβέρνα του ξενοδοχείου κ.λ.π.)
Επίσης καλύπτεται και η απώλεια προσωπικών αντικειμένων των πελατών / επισκεπτών του ξενο-
δοχείου εξ αιτίας κλοπής συνεπεία διαρρήξεως των δωματίων, χρημάτων κ.λ.π. τα οποία φυλάγο-
νται στα χρηματοκιβώτια του ξενοδοχείου.

Όρια Ευθύνης. 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης),

€ 60.000  κατ' άτομο
€ 180.000 ανά ατύχημα 

• Υλικές ζημίες προς τρίτους 
€ 30.000  ανά ατύχημα

• Προσωπικά αντικείμενα πελατών
€ 450  ανά δωμάτιο
€ 1.500 ανά γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€  300.000  καθ' όλη την διάρκεια ασφάλισης.

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους Συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της Ασφαλισμένης Εταιρείας για ζημιές έναντι τρίτων συνεπεία πυρ-
καγιάς που θα προκληθεί στο Ξενοδοχείο. 

Όρια Ευθύνης. 
• Υλικές Ζημιές. 

€ 15.000 ανά ατύχημα και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αστική Ευθύνη εργοδότη

Καλύπτεται η Ευθύνη Εργοδότη για τους εργαζόμενους που εμφανίζονται στη μισθοδοτική κατάστα-
ση του Ασφαλισμένου για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Επίσης 
καλύπτεται η διαφορά που προκύπτει από το ημερομίσθιο του ΙΚΑ και το πραγματικό ημερομίσθιο 
του εργαζομένου.

Όρια Αστικής Ευθύνης 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος 

€ 15.000  ανά άτομο
€ 30.000 ανά ατύχημα 

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€ 30.000  καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

Ένοπλη Ληστεία

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή επιταγών από : ληστεία από το ταμείο ή κλοπή / ληστεία συνε-
πεία διαρρήξεως από το χρηματοκιβώτιο της ασφαλισμένης Εταιρείας για ποσό μέχρι €1.000  ανά 
γεγονός και ετησίως 

Απαλλαγή: Καμία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Β.  ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Ασφαλίζονται το κτίριο και οι εγκαταστάσεις γενικά του Ξενοδοχείου, οι βελτιώσεις καθώς επίσης και 
το περιεχόμενο από: 

• Πυρκαγιά 

• Πυρκαγιά από δάσος, 

• Κεραυνός,

• Έκρηξη,

• Πτώση αεροσκάφους, και αντικειμένων που 
έπεσαν από αυτό,

• Σεισμός και / ή πυρκαγιά συνεπεία σει-σμού 
(Προαιρετική για κτίρια κατασκευασμένα μετά 
το 1964).

Γενική Αστική Ευθύνη 

Καλύπτεται η ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Εταιρείας για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή Υλικές ζημιές 
σε τρίτους για τις οποίες η Ασφαλιζόμενη Εταιρεία θα θεωρηθεί υπεύθυνη από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου γενικά (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ανελκυστήρων, 
πισίνας, λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και της τροφικής δηλητηρίασης 
από κατανάλωση τροφής ή ποτού που παρασκευάσθηκε ή πωλήθηκε από το bar, το εστιατόριο, ή 
την ταβέρνα του ξενοδοχείου κ.λ.π)

Όρια Ευθύνης. 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης),

€ 15.000  κατ’ άτομο
€  45.000 ανά ατύχημα 

• Υλικές ζημίες προς τρίτους 
€ 6.000  ανά ατύχημα

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€  90.000  καθ’ όλη την διάρκεια ασφάλισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Απαλλαγές : (Ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές και για τα δύο προγράμματα)

Περιουσία:
• Ζημιές από διάρρηξη σωληνώσεων και φυσικά φαινόμενα: 10% επί του ποσού της ζημίας με 

ελάχιστο € 3.000 για τα υπόγεια και ελάχιστο € 1.500  για τα ισόγεια και για τους άνω του ισογείου 
ορόφους. 

• Κλοπή: 5% στο ποσό της ζημίας με ελάχιστο € 1.000  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ξενο-
δοχείου και ελάχιστο € 2.000  κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας του. 

• Λοιποί: € 600 για κάθε ζημία 

• Σεισμός: 2% στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με ελάχιστο € 3.000.

Αστική Ευθύνη προς τρίτους 
• € 300 για υλικές ζημιές. 

• Για ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα € 100 ανά δωμάτιο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Τα ξενοδοχεία πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

• Θα εξετάζεται ξεχωριστά η ανάληψη του κινδύνου από το τμήμα περιουσίας της Εταιρείας,  σε 
περίπτωση που το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100  μέτρων από την ακτή. 

• Η κάλυψη για τρομοκρατικές ενέργειες εξαρτάται από την τοποθεσία που βρίσκεται το ξενοδοχείο 
(π.χ. Για ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα σε πρεσβείες, δίπλα σε γραφεία πολιτικών, 
κ.λ.π. η συγκεκριμένη κάλυψη δεν παρέχεται.)

• Η κάλυψη του σεισμού δίνεται για κτίρια που έχουν κατασκευασθεί μετά το 1964, σύμφωνα με 
τους αντισεισμικούς κανονισμούς, και δεν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των προηγού-
μενων σεισμών. 

• Αν το ξενοδοχείο βρίσκεται στα Ιόνια Νησιά, τότε το ασφάλιστρο του σεισμού παρέχεται σύμφω-
να με το εν ισχύ τιμολόγιο σεισμού της Εταιρείας. 

• Προκαταβολή ασφαλίστρων για 30 ημέρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τιμολόγιο  

Το παρόν τιμολόγιο αναφέρεται αποκλειστικά για τα παραπάνω προγράμματα. 
Αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ένα από τα παραπάνω συμβόλαια ανεξάρτητα, τα ασφάλιστρα 
είναι κατά πολύ υψηλότερα.

Ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο

Διευρυμένο Πρόγραμμα
Ασφάλιστρο x Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Βασικό  Πρόγραμμα
Ασφάλιστρο x Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Με Σεισμό Χωρίς Σεισμό Με Σεισμό Χωρίς Σεισμό

€ 100.000- 
€ 900.000 2,10%o 1,72%o 1,87%o 1,31%o

Ελάχιστο  
Μικτό Ετήσιο  
Ασφάλιστρο 

€ 400 € 275

Εξάμηνα Το 65% του ετησίου

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Α
7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πι-
στωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή

Β Έκπτωση 5% λόγω ύπαρξης άλλου συμβολαίου στην εταιρεία μας

Γ
Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες 
δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Με αυτό το πολύ-ασφαλιστήριο καλύπτονται ξενοδοχεία με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από €900.001 
μέχρι € 3.000.000.
Το πρόγραμμα δίνει την επιλογή πολλών διαφορετικών καλύψεων ή και μόνο των βασικών. 

Α.  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Ασφαλίζεται το κτίριο και οι εγκαταστάσεις γενικά του Ξενοδοχείου,  τυχόν βελτιώσεις καθώς επίσης 
και το περιεχόμενο του από:

• Πυρκαγιά,

• Κεραυνός,

• Πυρκαγιά από δάσος,

• Καπνός,

• Ευρεία έκρηξη,

• Πτώση αεροσκάφους, και αντικειμένων που 
έπεσαν από αυτό,

• Πρόσκρουση οχήματος,

• Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως και /ή αναρρι-
χήσεως,

• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές τα-
ραχές,

• Κακόβουλες ενέργειες,

• Τρομοκρατικές ενέργειες με ανώτατο όριο το 
70% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου,

• Πλημμύρα,  καταιγίδα, θύελλα,

• Διάρρηξη σωληνώσεων, και / ή ύδρευσης, 
θέρμανσης, κλιματιστικών, 

• Βραχυκύκλωμα σε Α΄ κίνδυνο € 5.000,

• Κατολίσθηση, καθίζηση συνεπεία πυρκαγιάς,

• Θραύση κρυστάλλων μέχρι €1.500,

• Αποκομιδή ερειπίων μέχρι €15.000,

• Καταστροφή εξωτερικών πινακίδων (πινακί-
δες νέον) τοποθετημένες επί του κτιρίου μέ-
χρι € 1.500, 

• Σεισμός και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 
(Προαιρετική για κτίρια κατασκευασμένα μετά 
το 1964),

• Έξοδα αποκατάστασης αρχείου που κατα-
στράφηκε εξ’ αιτίας ενός εκ των ασφαλισμέ-
νων κινδύνων μέχρι €3.000,

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Κατά παντός κιν-
δύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού), σε Α΄ κίν-
δυνο μέχρι €15.000.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Καλύπτεται η ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Εταιρείας για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή Υλικές ζημιές 
σε τρίτους για τις οποίες η Ασφαλιζόμενη Εταιρεία θα θεωρηθεί υπεύθυνη από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου γενικά (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ανελκυστήρων, 
πισίνας, λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης, καθώς επίσης και της τρο-
φικής δηλητηρίασης από κατανάλωση τροφής ή ποτού που παρασκευάσθηκε ή πωλήθηκε από το 
bar, το εστιατόριο, ή στην ταβέρνα του ξενοδοχείου κ.λ.π.)
Επίσης καλύπτεται και η απώλεια προσωπικών αντικειμένων των πελατών/  επισκεπτών του ξενο-
δοχείου εξ αιτίας κλοπής συνεπεία διαρρήξεως των δωματίων, χρημάτων κ.λ.π. τα οποία φυλάγο-
νται στα χρηματοκιβώτια του ξενοδοχείου

Όρια Ευθύνης. 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης), Υλικές 

βλάβες προς τρίτους 
Μέχρι € 900.000  ανά ζημιογόνο γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστι-
κής περιόδου. 

• Υλικές Βλάβες στα αυτοκίνητα τρίτων συνεπεία λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυ-
τοκινήτων 
€ 15.000  ανά ατύχημα.
€ 30.000 ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

• Προσωπικά αντικείμενα πελατών 
€ 600 ανά δωμάτιο
€ 3.000 ανά γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

• Πολύτιμα αντικείμενα σε χρηματοκιβώτια 
€ 600 ανά δωμάτιο
€ 3.000 ανά γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€  900.000  καθ’ όλη την διάρκεια ασφάλισης. 

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους Συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της Ασφαλισμένης Εταιρείας για ζημιές έναντι τρίτων συνεπεία πυρ-
καγιάς που θα προκληθεί στο Ξενοδοχείο. 

Όρια Ευθύνης
• Υλικές Ζημιές

€ 30.000 ανά ατύχημα και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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. Αστική Ευθύνη εργοδότη

Καλύπτεται η Ευθύνη Εργοδότη για τους εργαζόμενους που εμφανίζονται στη μισθοδοτική κατάστα-
ση του Ασφαλισμένου για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Επίσης 
καλύπτεται η διαφορά που προκύπτει από το ημερομίσθιο του ΙΚΑ και το πραγματικό ημερομίσθιο 
του εργαζομένου.

Όρια Αστικής Ευθύνης. 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος 

€ 30.000  ανά άτομο
€ 90.000 ανά ατύχημα 

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€ 90.000  καθ’ όλη την διάρκεια ασφάλισης.

Χρήματα κατά την μεταφορά των 

Απώλεια χρημάτων (μετρητά, επιταγές κ.λ.π.) εξαιτίας ληστείας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
των χρημάτων από υπαλλήλους του Ασφαλισμένου από το Ξενοδοχείο στις Τράπεζες, στους πελά-
τες ή και αντίθετα έως € 15.000 ανά γεγονός και ετησίως. 

Απαλλαγή: Καμία

Ένοπλη Ληστεία - Χρήματα στο χρηματοκιβώτιο

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή επιταγών από : ληστεία από το ταμείο ή κλοπή/ ληστεία συνε-
πεία διαρρήξεως από το χρηματοκιβώτιο της ασφαλισμένης Εταιρείας για ποσό μέχρι € 15.000  ανά 
γεγονός και ετησίως 

Απαλλαγή: Καμία 

Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων 

Ζημία ή χρηματική απώλεια συνεπεία δόλου υπαλλήλου της Ασφαλισμένης Εταιρείας. 
€ 6.000  ανά γεγονός και ανά εργαζόμενο και 
€12.000 στο σύνολο για όλους τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

Απαλλαγή: Καμία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Οικονομική απώλεια συνεπεία πρόωρης αναχώρησης του πελάτη 

Τι καλύπτεται: 
Εξ αιτίας της ξαφνικής και απρόβλεπτης αναχώρησης του πελάτη, το ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση 
να διαθέσει το δωμάτιο σε άλλο πελάτη, έτσι για όσες μέρες έχει γίνει η κράτηση το δωμάτιο πα-
ραμένει άδειο.
Κατά συνέπεια ο ξενοδόχος υπόκειται σε οικονομική απώλεια για όσες μέρες δεν μπορεί να διαθέ-
σει το δωμάτιο. 

Η κάλυψη 
Η ασφαλιστική Εταιρεία, αποζημιώνει την ασφαλιζόμενη εταιρεία για την οικονομική απώλεια που 
υπέστη εξ αιτίας της πρόωρης αναχώρησης του πελάτη από το ξενοδοχείο συνεπεία ατυχήματος. 
Η κάλυψη είναι σε ισχύ από την στιγμή της πρόωρης αναχώρησης του πελάτη έως την προγραμ-
ματισμένη αναχώρηση του, συνεπεία ατυχημάτων που θα μπορούσαν να συμβούν μέσα και έξω 
από το Ξενοδοχείο. 

Όρια ευθύνης 
• Έως € 45  ημερησίως ανά δωμάτιο 

• Έως 7 ημέρες ανά δωμάτιο 

• Έως € 1.500 κατ’ έτος. 

Απαλλαγή: Καμία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Β.  ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Ασφαλίζονται το κτίριο και οι εγκαταστάσεις γενικά του Ξενοδοχείου, οι βελτιώσεις καθώς επίσης 
και το περιεχόμενο από:

• Πυρκαγιά, 

• Κεραυνό,

• Έκρηξη, 

• Πτώση αεροσκάφους και αντικειμένων που 
έπεσαν από αυτό,

• Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα,

• Διάρρηξη σωληνώσεων και / ή ύδρευσης , 
θέρμανσης και κλιματιστικών,

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Κατά παντός κιν-
δύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού), σε Α΄ κίν-
δυνο μέχρι € 15.000,

• Σεισμός και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού 
(Προαιρετική για κτίρια κατασκευασμένα μετά 
το 1964).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Καλύπτεται η ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Εταιρείας για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή Υλικές ζημιές 
σε τρίτους για τις οποίες η Ασφαλιζόμενη Εταιρεία θα θεωρηθεί υπεύθυνη από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου γενικά (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ανελκυστήρων, 
πισίνας, λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης, καθώς επίσης και της τρο-
φικής δηλητηρίασης από κατανάλωση τροφής ή ποτού που παρασκευάσθηκε ή πωλήθηκε από το 
bar, το εστιατόριο, ή την ταβέρνα του ξενοδοχείου κ.λ.π.)

Επίσης, καλύπτεται και η απώλεια προσωπικών αντικειμένων των πελατών/  επισκεπτών του ξενο-
δοχείου εξαιτίας κλοπής συνεπεία διαρρήξεως των δωματίων, χρημάτων κ.λ.π.  τα οποία φυλάγο-
νται στα χρηματοκιβώτια του ξενοδοχείου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Όρια ευθύνης 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος (συμπεριλαμβανομένης και της τροφικής δηλητηρίασης), Υλικές 

βλάβες προς τρίτους 
• Μέχρι € 900.000  ανά ζημιογόνο γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστι-

κής περιόδου. 

• Υλικές Βλάβες στα αυτοκίνητα τρίτων εξαιτίας της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων . 
€ 15.000  ανά ατύχημα,
€ 30.000 ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

• Προσωπικά αντικείμενα πελατών. 
€ 600 ανά δωμάτιο,
€ 3.000 ανά γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

• Πολύτιμα αντικείμενα σε χρηματοκιβώτια 
€ 600 ανά δωμάτιο,
€ 3.000 ανά γεγονός και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

• Ανώτατο όριο ευθύνης 
€  900.000  καθ’ όλη την διάρκεια ασφάλισης. 

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους Συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της Ασφαλισμένης Εταιρείας για ζημιές έναντι τρίτων συνεπεία πυρ-
καγιάς που θα προκληθεί στο Ξενοδοχείο. 

Όρια Ευθύνης 
• Υλικές Ζημιές 

€ 30.000 ανά ατύχημα και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

Αστική Ευθύνη εργοδότη

Καλύπτεται η Ευθύνη Εργοδότη για τους εργαζόμενους που εμφανίζονται στη μισθοδοτική κατάστα-
ση του Ασφαλισμένου για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Επίσης 
καλύπτεται η διαφορά που προκύπτει από το ημερομίσθιο του ΙΚΑ και το πραγματικό ημερομίσθιο 
του εργαζομένου.

Όρια Αστικής Ευθύνης 
• Σωματικές Βλάβες / Θάνατος 

€ 30.000  ανά άτομο,
€ 90.000 ανά ατύχημα,
€ 90.000  και ανώτατο όριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου..

ΙNTERASCO  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Χρήματα κατά την μεταφορά των 

Απώλεια χρημάτων (μετρητά, επιταγές κ.λ.π.) συνεπεία ληστείας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
των χρημάτων από υπαλλήλους του Ασφαλισμένου από το Ξενοδοχείο στις Τράπεζες, στους πελά-
τες ή / και αντίθετα έως € 15.000 ανά γεγονός και ετησίως. 

Απαλλαγή: Καμία

Ένοπλη Ληστεία - Χρήματα στο χρηματοκιβώτιο. 
Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή επιταγών από ληστεία από το ταμείο ή κλοπή/ ληστεία συνεπεία 
διαρρήξεως από το χρηματοκιβώτιο της ασφαλισμένης Εταιρείας για ποσό μέχρι €15.000  ανά 
γεγονός και ετησίως 

Απαλλαγή: Καμία 

Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων 

Ζημία ή χρηματική απώλεια συνεπεία δόλου υπαλλήλου της Ασφαλισμένης Εταιρείας. 
€ 6.000  ανά γεγονός και ανά εργαζόμενο και 
€12.000 στο σύνολο για όλους τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

Απαλλαγή: Καμία

Οικονομική απώλεια συνεπεία πρόωρης αναχώρησης του πελάτη 

Τι καλύπτεται: 
Εξ αιτίας της ξαφνικής και απρόβλεπτης αναχώρησης του πελάτη, το ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση 
να διαθέσει το δωμάτιο σε άλλο πελάτη, έτσι για όσες μέρες έχει γίνει η κράτηση το δωμάτιο πα-
ραμένει άδειο.
Κατά συνέπεια ο ξενοδόχος υπόκειται σε οικονομική απώλεια για όσες μέρες δεν μπορεί να διαθέ-
σει το δωμάτιο. 

Η κάλυψη 
Η ασφαλιστική Εταιρεία, αποζημιώνει την ασφαλιζόμενη εταιρεία για την οικονομική απώλεια που 
υπέστη εξ αιτίας την πρόωρης αναχώρησης του πελάτη από το ξενοδοχείο συνεπεία ατυχήματος. 
Η κάλυψη είναι σε ισχύ από την στιγμή της πρόωρης αναχώρησης του πελάτη έως την προγραμ-
ματισμένη αναχώρηση του, συνεπεία ατυχημάτων που θα μπορούσαν να συμβούν μέσα και έξω 
από το ξενοδοχείο. 

Όρια ευθύνης. 
• Έως € 45  ημερησίως ανά δωμάτιο 

• Έως 7 ημέρες ανά δωμάτιο 

• Έως € 1.500 κατ’ έτος. 

Απαλλαγή: Καμία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Απαλλαγές: (Ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές και για τα δύο προγράμματα)

Περιουσία:
• Ζημιές από διάρρηξη σωληνώσεων και φυσικά φαινόμενα:10% επί του ποσού της ζημίας με 

ελάχιστο € 5.000 για τα υπόγεια και ελάχιστο € 2.500  για τα ισόγεια και για τους άνω του ισογείου 
ορόφους. 

• Κλοπή: 5% στο ποσό της ζημίας με ελάχιστο € 1.500  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ξενο-
δοχείου και ελάχιστο € 3.000  κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας του. 

• Λοιποί: € 1.000 για κάθε ζημία 

• Σεισμός: 2% στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με ελάχιστο € 3.000. 

Αστική Ευθύνη προς τρίτους 
• € 300 για υλικές ζημιές. 

Χρήματα κατά την μεταφορά των, Χρήματα στο χρηματοκιβώτιο, Ένοπλη Ληστεία, Εμπιστο-
σύνη Υπαλλήλων 
• Καμία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Τα ξενοδοχεία πρέπει να πληρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

• Θα εξετάζεται ξεχωριστά η ανάληψη του κινδύνου από το τμήμα περιουσίας της Εταιρείας,  σε 
περίπτωση που το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100  μέτρων από την ακτή. 

• Η κάλυψη για τρομοκρατικές  ενέργειες εξαρτάται από την τοποθεσία που βρίσκεται το ξενοδο-
χείο (π.χ. Για ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα σε πρεσβείες, δίπλα σε γραφεία πολιτι-
κών, κ.λ.π.  η συγκεκριμένη κάλυψη δεν παρέχεται.)

• Η κάλυψη του σεισμού δίνεται για κτίρια που έχουν κατασκευασθεί μετά το 1964,  σύμφωνα με 
τους αντισεισμικούς κανονισμούς, και δεν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των προηγού-
μενων σεισμών. 

• Αν το ξενοδοχείο βρίσκεται στα Ιόνια Νησιά, τότε το ασφάλιστρο του σεισμού παρέχεται σύμφω-
να με το εν ισχύ τιμολόγιο σεισμού της Εταιρείας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τιμολόγιο  

Το παρόν τιμολόγιο αναφέρεται αποκλειστικά για τα παραπάνω προγράμματα. 
Αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ένα από τα παραπάνω συμβόλαια ανεξάρτητα, τα ασφάλιστρα 
είναι κατά πολύ υψηλότερα.

Ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο

Διευρυμένο  Πρόγραμμα
Ασφάλιστρο x Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Βασικό  Πρόγραμμα
Ασφάλιστρο x Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Με Σεισμό Χωρίς Σεισμό Με Σεισμό Χωρίς Σεισμό

€ 900.001-

€ 2.000.000 
2,22%o 1,82%o 2,04%o 1,543%o

€ 2.000.001-
€ 3.000.000

2,04%o 1,64%o 1,82%o 1,36%o

Ελάχιστο  
Μικτό Ετήσιο 
Ασφάλιστρο 

€ 600

Εξάμηνα Το 65% του ετησίου

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Α
7,5% σε περιπτώσεις που η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται με ταχυπληρωμή, πι-
στωτική κάρτα ή/και πάγια εντολή

Β Έκπτωση 5% λόγω ύπαρξης άλλου συμβολαίου στην εταιρεία μας

Γ
Με πιστωτική κάρτα πληρωμή σε 8 άτοκες δόσεις στα ετήσια συμβόλαια και σε 4 άτοκες 
δόσεις στα εξάμηνα συμβόλαια

Έκπτωση λόγω μη ύπαρξης ζημιάς. 
• Αν για δύο συνεχόμενα χρόνια δεν θα υπάρξει ζημιά τότε θα δίνεται έκπτωση 5% στα συνολικά 

ασφάλιστρα στην ανανέωση του τρίτου χρόνου. 

• Αν συνεχίσει να μην παρουσιάζει κανένα κίνδυνο και για τα επόμενα δύο χρόνια, τότε παρέχεται 
επιπλέον έκπτωση 5% στα συνολικά ασφάλιστρα. 

Επιπλέον καλύψεις στο πρόγραμμα. 
Αν κάποιος πελάτης επιθυμεί μπορεί να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα και την Ασφάλιση Απώλει-
ας Κερδών.
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της απώλειας κερδών, προστίθεται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του 
κτιρίου και του περιεχομένου και υπολογίζεται με το παραπάνω ασφάλιστρο.

Απαλλαγή για την απώλεια κερδών: οι πρώτες 7 εργάσιμες ημέρες για όλες τις καλύψεις εκτός από 
το σεισμό για τον οποίο ισχύουν οι πρώτες 14  εργάσιμες ημέρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


