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Τα προγράμματα ασφάλισης 
 
 

 
 
Τα προγράμματα ασφάλισης Καταστημάτων διακρίνονται με τις πιο κάτω ονομασίες : 
 
1. ERGO Business Standard 
2. ERGO Business Comfort 
3. ERGO Business Plus 
 
 

 
  

 Σε καταστήματα (χωρίς παραγωγική δραστηριότητα) γραφεία και ιδιωτικά ιατρεία. 

 Σε καταστήματα με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (οικοδομής και περιεχομένου) που δεν υπερβαίνει το       

1.000.000 €.  

 Σε καταστήματα τουβλόκτιστα, με στέγη από μπετόν ή κεραμίδια (διακοσμητικό ή σε ξύλινο σκελετό). 

 Σε καταστήματα που βρίσκονται αποκλειστικά σε υπόγειο παρέχεται μόνο το πρόγραμμα ERGO Business 

Standard. 

 Σε καταστήματα, τα κτίρια των οποίων κατασκευάστηκαν μετά το 1960. 

 Σε καταστήματα τα οποία διαθέτουν άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό πυρασφαλείας όπου 

προβλέπεται από το Νόμο και τις κείμενες Διατάξεις. 
 
 

Περιγραφή προγραμμάτων ασφάλισης καταστήματος 
 

  

ERGO Business Standard ERGO Business Comfort 

- Φωτιά  από τυχαίο γεγονός Οι καλύψεις του ERGO Business Standard και επιπλέον : 

- Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς - Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα 

- Ζημιές από καπνούς της φωτιάς - Χιόνι(βάρος χιονιού)χαλάζι 

- Φωτιά από κεραυνό - Διάρρηξη σωληνώσεων 

- Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων  - Έξοδα άντλησης υδάτων 

 για οικιακούς σκοπούς (περιλαμβανομένων ιδίων ζημιών  - Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά  

 των  εκρηγνυόμενων) - Πτώση δένδρων – στύλων από τυχαία αιτία 

   - Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών - Κάλυψη φωτεινών επιγραφών  – πινακίδων από 

- Φωτιά από δάσος καλυπτόμενο κίνδυνο 

- Ευρεία έκρηξη - Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο 

- Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων - Γενική αστική ευθύνη 

- Πολιτικοί κίνδυνοι-κακόβουλες ενέργειες  

 Τρομοκρατικές ενέργειες  

 Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες  

 Κακόβουλη βλάβη  

- Θραύση κρυστάλλων - καθρεπτών  

- Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών  

- Αποκομιδή συντριμμάτων  

- Έξοδα περιορισμού ζημιάς   

- Μη ηθελημένη υπασφάλιση   

- Αξία καινούργιου σε οικοδομή και εξοπλισμό   

  

 
 
 
 
 

Ποια είναι 

Πού προσφέρονται 
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ERGO Business Plus 

Οι καλύψεις του ERGO Business Comfort και επιπλέον :  

- Προσωπικό ατύχημα του λήπτη της ασφάλισης - Κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών 

- Έξοδα μεταστέγασης - Ληστεία ταμείου 

-  Έξοδα ενημέρωσης πελατών σχετική με μεταστέγαση - Απώλεια κερδών από καλυπτόμενο κίνδυνο (οικονομική  

-  Έξοδα φύλαξης  ενίσχυση) 

- Προσωρινή μεταφορά - Απώλεια ενοικίων από καλυπτόμενο κίνδυνο 

 - Συμμόρφωση με κανονισμούς 

  

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

- Κλοπή περιεχομένου – Ζημιές κλέφτη - Κλοπή χρημάτων κατά τη μεταφορά 

- Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς - Εργοδοτική αστική ευθύνη (δεν παρέχεται στο standard) 

- Ποιοτική αλλοίωση - Σεισμός 

- Κλοπή χρημάτων με διάρρηξη - ληστεία από χρηματοκιβώτιο - Νομική Προστασία D.A.S. Hellas 

 
 

 
 
Για ορισμένες από τις καλύψεις των προγραμμάτων ασφάλισης Καταστήματος ισχύουν ανώτατα όρια 
αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα : 

 Για τις ζημιές από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα χωρίς εστία φωτιάς, μέχρι 

του ποσού των 5.000 €. 

 Για ζημιές του κλέφτη στο κτίριο, μέχρι ποσοστού 1% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου  με 

ελάχιστο το ποσό των 1.500 € και ανώτατο όριο το ποσό των 5.000 €. 

 Για την άντληση υδάτων, μέχρι ποσοστού 3% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό 

των 3.000 €. 

 Για την αποκομιδή συντριμμάτων, μέχρι ποσοστού 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 

 Για θραύση εξωτερικών και εσωτερικών κρυστάλλων και καθρεπτών, μέχρι ποσοστού 3% επί του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000 €. 

 Για ληστεία ταμείου, μέχρι ποσοστού 1% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο 

όριο το ποσό των 5.000 €. 

 Για διάρρηξη-ληστεία χρηματοκιβωτίου, μέχρι του ποσού των 10.000 €.  

 Για τη μεταφορά χρημάτων, μέχρι του ποσού των 10.000 €. 

 Για αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο, μέχρι ποσοστού 20% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με 

ανώτατο όριο το ποσό των 200.000 €. 

 Για γενική αστική ευθύνη, μέχρι ποσοστού 20% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με 

ανώτατο όριο το ποσό των 50.000 € για σωματικές βλάβες και 20.000 € για υλικές ζημιές. 

 Για εργοδοτική αστική ευθύνη σε επιχειρήσεις μέχρι 5 εργαζόμενους μέχρι το ποσό των 15.000 €. 

 Για Προσωπικό ατύχημα (θάνατος και μόνιμη ολική ανικανότητα) του Λήπτη της Ασφάλισης στους χώρους 

του ασφαλισμένου καταστήματος ( 3% του συνολικού ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου με ανώτατο όριο € 

30.000,00)  

 Για έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά, μέχρι ποσοστού 5% επί του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου οικοδομής με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000 €. 

 Για αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών – έξοδα έκδοσης αδειών, μέχρι ποσοστού 20% επί του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €. 

 Για μη ηθελημένη υπασφάλιση μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 

 Για αποζημίωση σε αξία καινούργιου σε κτίρια μέχρι 40 ετών και σε εξοπλισμό μέχρι 5 ετών. 

 Για έξοδα φύλαξης μέχρι ποσοστού 1% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο όριο 

το ποσό των 5.000 €. 

 Για κάλυψη φωτεινών επιγραφών-πινακίδων, μέχρι ποσοστού 1% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με 

ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 €. 

 Για συμμόρφωση με κανονισμούς μέχρι ποσοστού 20% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής με 

ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 €. 

Ανώτατα όρια αποζημίωσης 
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 Για απώλεια κερδών (οικονομική ενίσχυση) μέχρι ποσοστού 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

περιεχομένου με ανώτατο όριο  50.000 € (1/90 του παραπάνω ορίου για κάθε ημέρα μέχρι 90 ημέρες). 

 Για έξοδα μεταστέγασης μέχρι ποσοστού 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο 

όριο το ποσό των 25.000 €. 

 Για προσωρινή μεταφορά με ρήτρα C, μέχρι ποσοστού 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 €. 

 Για κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών του ασφαλισμένου μέχρι ποσοστού 2% επί του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 €. 

 Για έξοδα ενημέρωσης πελατών, μέχρι ποσοστού 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με 

ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 €. 

 Για απώλεια ενοικίων ιδιοκτήτη, μέχρι ποσοστού 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής. 

 Για την αλλοίωση εμπορευμάτων, μέχρι του ποσού των 3.000 €.  

 
 

 
 

- Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών - 
   έξοδα έκδοσης  αδειών 

- Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένου 

  κινδύνου 

- Κόστος συμμόρφωσης με κανονισμούς - Γενική αστική ευθύνη προς τρίτους 

- Αποκομιδή συντριμμάτων - Εργοδοτική αστική ευθύνη 

- Ασφάλιση χρημάτων - Προσωπικό ατύχημα 

 
 

 
 
Ο ασφαλιζόμενος έχει δύο επιλογές : 
 
Α’ Επιλογή: χωρίς απαλλαγή. 
Δεν υπάρχει απαλλαγή σε καμία ζημιά (εκτός σεισμού και εργοδοτικής αστικής ευθύνης) 
 
Β’ Επιλογή: με απαλλαγή. 

 σε κάθε ζημιά βραχυκυκλώματος το ποσό των 150 €. 

 σε κάθε ζημιά θραύσης κρυστάλλων το ποσό των 150 €. 

 Σε κάθε ζημιά ποιοτικής αλλοίωσης το ποσό των 150 €. 

 σε κάθε ζημιά από κλοπή και ληστεία  

ποσοστό 10% της οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 500 €. 

 σε κάθε ζημιά ζημιών κλέφτη στο κτίριο το ποσό των 150 €. 

 σε κάθε ζημιά από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι (βάρος χιονιού), χαλάζι και διάρρηξη 

σωληνώσεων 

- σε όροφο ποσοστό 10% της οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € και  

- σε ισόγειο καθώς και σε ισόγειο με  υπόγειο, απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 750 

€. 

 

 
 

 Κατασκευής στέγης 

Για καταστήματα που στεγάζονται σε οικοδομή με στέγη από κεραμίδια, επιβάρυνση 10% στα βασικά 

ασφάλιστρα των προγραμμάτων. 

 Ορόφου 

Για καταστήματα που στεγάζονται σε ισόγειο ή σε ισόγειο με  υπόγειο  επιβάρυνση 5% στα βασικά 

ασφάλιστρα των προγραμμάτων και στα ασφάλιστρα κλοπής. 

 Έτους κατασκευής 

 + 5% για καταστήματα που στεγάζονται σε οικοδομή που κατασκευάστηκε από το 1960 έως το 1984. 

 - 5% για καταστήματα που στεγάζονται σε οικοδομή που κατασκευάστηκε από το 1995 έως το 2004. 

Επεκτάσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προσαυξάνουν το συνολικό ασφαλιστικό ποσό 
 

Απαλλαγές  
 

Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις 
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 - 10% για καταστήματα που στεγάζονται σε οικοδομή που κατασκευάστηκε από το 2005 έως το2014. 

 - 15% για καταστήματα που στεγάζονται σε οικοδομή που κατασκευάστηκε μετά το 2014. 

 Διευκρινίζεται ότι για καταστήματα με υπόγειο παρέχεται πρόγραμμα μόνο με απαλλαγή. Εάν το 
υπόγειο επικοινωνεί με ράμπα με το δρόμο απαιτείται συνεννόηση με την Εταιρία. 

 Τα καταστήματα χωρίς μέτρα προστασίας ασφαλίζονται μόνον με απαλλαγή εκτός αν ασφαλίζεται 
μόνον κτίριο.   

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERGO Business 

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα για κάθε 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλαίου 

Standard χωρίς απαλλαγή με απαλλαγή 

 κατηγορία 1 2 3 4 1 2 3 4 

Οικοδομή 0,58‰ 0,90‰ 0,95‰ 1,05‰ 0,53‰ 0,84‰ 0,90‰ 1,00‰ 

Περιεχόμενο 0,95‰ 1,20‰ 1,30‰ 1,41‰ 0,90‰ 1,15‰ 1,25‰ 1,36‰ 

Comfort χωρίς απαλλαγή με απαλλαγή 

 κατηγορία 1 2 3 4 1 2 3 4 

Οικοδομή 0,95‰ 1,20‰ 1,25‰ 1,36‰ 0,73‰ 1,05‰ 1,10‰ 1,20‰ 

Περιεχόμενο 1,57‰ 1,90‰ 2,00‰ 2,10‰ 1,36‰ 1,47‰ 1,57‰ 1,67‰ 

Plus χωρίς απαλλαγή με απαλλαγή 

 κατηγορία 1 2 3 4 1 2 3 4 

Οικοδομή 1,05‰ 1,41‰ 1,47‰ 1,57‰ 0,90‰ 1,25‰ 1,30‰ 1,41‰ 

Περιεχόμενο 1,73‰ 2,20‰ 2,30‰ 2,40‰ 1,57‰ 1,78‰ 1,90‰ 2,00‰ 

 
Προαιρετικές καλύψεις 

Κλοπή περιεχομένου 

χωρίς απαλλαγή με απαλλαγή 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0,80‰ 1,20‰ 2,00‰ 2,80‰ 0,53‰ 0,80‰ 1,58‰ 2,37‰ 

Βραχυκύκλωμα 45 € 30 € 

Ποιοτική αλλοίωση 32 € 21 € 

Χρηματοκιβώτιο 105 € 

Μεταφορά χρημάτων 105 € 

Εργοδοτική ευθύνη 53 € 

 
 

 
 
 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 €. 

 Τα ασφάλιστρα που αναγράφονται αντιστοιχούν σε συμβατική προμήθεια. Παρέχεται η δυνατότητα 
περαιτέρω μείωσής τους με παράλληλη μείωση της προμήθειας, με τη χρήση του αντίστοιχου 
προγράμματος τιμολόγησης που παρέχεται μέσω του εταιρικού Web Portal. 

 

 

 

Σημειώσεις 
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ 2 ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ** 5 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ * 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΚΛΙΝΙΚΗ 1 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΗ * 4 ΚΟΥΡΕΙΟ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 2 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 2 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 2 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ * 3 

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 2 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ * 3 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 

ΑΡΤΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 3 

ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ 2 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ * 4 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 3 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ * 3 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ * 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 3 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ * 3 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ * 3 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ * 4 ΝΗΜΑΤΑ  3 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ 3 ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 3 ΝΩΠΟΙ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 3 

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ * 3 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 1 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ 2 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ. 3 

ΓΑΜΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΕΙΔΗ * 3 ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧ/ΤΑ * 3 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 1 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΣΠΟΡΟΙ 3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΚΑΤ/ΤΑ * 3 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 1 ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ** 4 

ΓΡΑΦΕΙΑ 1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 2 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 4 ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ * 3 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1 ΠΛΕΚΤΑ ΕΙΔΗ * 3 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1 ΠΟΔΗΛΑΤΑ * 3 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 2 

ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΟ * 3 ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΟ 3 

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ * 4 ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 3 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ * 3 ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧ/ΣΗΣ 3 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ 3 ΤΑΠΗΤΕΣ-ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ * 4 

ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ * 3 ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ * 3 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΥAΛΟΠΩΛΕΙΟ 3 

ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ 2 ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ /ΠΛΑΚΑΚΙΑ 2 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ * 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ** 5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ * 3 

ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  3 ΥΦΑΣΜΑΤΑ * 3 

ΙΑΤΡΕΙΟ 1 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ * 2 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 2 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 3 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ * 4 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 3 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ * 3 ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 1 

ΚΑΦΕΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ * 4 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 3 ΨΙΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ** 5 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ * 4 ΩΔΕΙΟ 1 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΗ * 3   
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Διευκρινίσεις:  

 Οι χρήσεις με *, έχουν σαν απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ρολών ασφαλείας ή συστήματος 
συναγερμού.   

 Οι χρήσεις με **, έχουν σαν απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ρολών ασφαλείας και συστήματος 
συναγερμού, συνδεδεμένου με κέντρο λήψης σημάτων. 
 
 

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

 
 
Νομική προστασία επαγγελματιών και επιχειρήσεων, από τη D.A.S. Hellas. 
Η νομική προστασία επαγγελματιών και επιχειρήσεων αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές 
δικηγόρων και προσφέρει τις εξής καλύψεις : 
 

 Νομική προστασία αποζημιώσεων 
 Βοηθά τον ασφαλισμένο να διεκδικήσει, εξώδικα ή δικαστικά, αποζημιώσεις που δικαιούται. 
 

 Ποινική νομική προστασία 
 Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση μηνυθεί από την αστυνομία ή από ιδιώτη για 

παράπτωμα, φροντίζει για μια δυναμική και σωστή υπεράσπιση. 
 

 Νομική προστασία επαγγελματικής στέγης 
 Με την υποστήριξή της ο επαγγελματίας διεκδικεί και υπερασπίζεται δυναμικά τα δικαιώματά του. 
 

Τιμολόγιο νομικής προστασίας D.A.S. Hellas 

   Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  3.000 € 

  Μικτά ετήσια ασφάλιστρα 25 € 

 
 

Οι πελάτες που διατηρούν ασφαλιστήριο Καταστήματος στην εταιρία μας, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα 
άνω των 75 € αποκτούν το δικαίωμα ειδικής έκπτωσης 15% 

στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου τους, με όριο το ποσό των 75 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζημιές και φωτιά από σεισμό 

Νομική προστασία 


