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Ασφάλιση ενοικιαζόμενων 

δωματίων & ξενοδοχείων 
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Το τιμολόγιο αυτό αφορά Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ξενοδοχεία δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες και 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι 500.000 €. 
 
Ασφάλιση οικοδομής ή/ και περιεχομένου. 
 

Το είδος κατασκευής του κτιρίου (τάξη) 
 
 
ΤΑΞΗ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Ανήκουν τα κτίρια, οι εξωτερικοί τοίχοι των οποίων είναι τουβλόκτιστοι, 

λιθόκτιστοι, τσιμεντολιθόκτιστοι ή κατασκευασμένοι από μπετόν αρμέ και έχουν 
για στέγη ταράτσα (πλάκα) από μπετόν αρμέ. 

 
ΤΑΞΗ  ΠΡΩΤΗ Ανήκουν τα κτίρια, οι εξωτερικοί τοίχοι των οποίων είναι τουβλόκτιστοι, 

λιθόκτιστοι, τσιμεντολιθόκτιστοι ή κατασκευασμένοι από μπετόν αρμέ και έχουν 
για στέγη κεραμίδια σε ξύλινο σκελετό. 

 

 

Τα προγράμματα ασφάλισης 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 
- Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός - Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός 

- Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς - Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς 

- Ζημιές από καπνούς της φωτιάς - Ζημιές από καπνούς της φωτιάς 

- Φωτιά από βραχυκύκλωμα - Φωτιά από βραχυκύκλωμα 

- Φωτιά από πτώση κεραυνού - Φωτιά από πτώση κεραυνού 

- Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & - Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & 

   εγκαταστάσεων για οικιακή χρήση    εγκαταστάσεων για οικιακή χρήση 

- Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών - Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών 

- Ζημιές σε συσκευές-εγκαταστάσεις από  - Ζημιές σε συσκευές-εγκαταστάσεις από  

   βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς    βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς 

- Ευρεία έκρηξη - Ευρεία έκρηξη 

- Πρόσκρουση οχήματος - Πρόσκρουση οχήματος 

- Φωτιά από δάσος - Φωτιά από δάσος 

 - Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - Διάρρηξη σωληνώσεων 

- Φωτιά και ζημιές από σεισμό - Πολιτικοί κίνδυνοι 

- Νομική Προστασία (D.A.S. Hellas) - Αποκομιδή συντριμμάτων 

  

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 - Φωτιά και ζημιές από σεισμό 

 - Νομική Προστασία (D.A.S. Hellas) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα για κάθε 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

Κατηγορία Πρόγραμμα Α΄ Πρόγραμμα Β΄ 

ΤΑΞΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

Οικοδομή / περιεχόμενο 0,80 € 0,95 € 1,10 € 1,35 € 

 
 

 
 

 Για τις ζημιές από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, μέχρι του ποσού των 
1.500 €  (σε Α΄ κίνδυνο). 

 Για την αποκομιδή συντριμμάτων, μέχρι ποσοστού 3% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 
 
 

 
 
 Δεν υπάρχει απαλλαγή σε καμία ζημιά. 
 

Για κάθε ζημιά από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα και διάρρηξη σωληνώσεων, 
ποσοστό 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης, 

  με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 €. 
  
 Για κάθε ζημιά σε υπόγεια, το ελάχιστο όριο ανέρχεται στο ποσό των 900 €. Σε περίπτωση ζημιάς σε ισόγειο 
και υπόγειο, ισχύει απαλλαγή 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο το ποσό των 900 €. 
 
 

 
 
Ασφάλιστρα : ως τιμολόγιο της εταιρίας, στη σχετική σελίδα του παρόντος. 

 

 Νομική προστασία επαγγελματιών και επιχειρήσεων (D.A.S. Hellas) 

   Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  3.000 € 

   Μικτά ετήσια ασφάλιστρα 25 € 
 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια με εξάμηνη διάρκεια ασφάλισης εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι τα 
αντίστοιχα μικτά ασφάλιστρα υπερβαίνουν τα 75 €. 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια με τρίμηνη διάρκεια ασφάλισης εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα 
μικτά ασφάλιστρα υπερβαίνουν τα 75 €. 

 Τα ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα ανά ασφαλιστήριο ανέρχονται στο ποσό των 50 €. 

 

Ανώτατα όρια αποζημιώσεων 

Απαλλαγές  

Ζημιές και φωτιά από σεισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ 


