
Κτίριο Επιχείρηση Περιεχόμενο VIP € 1.000

Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό και καπνό 100% 100% _ € 1.000

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν 

από αυτό, πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων
100% 100% _ € 1.000

Ζημιές από έκρηξη 100% 100% _ € 1.000

Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και 

τρομοκρατικές ενέργειες
100% 100% _ € 1.000

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός και 

λοιπά καιρικά φαινόμενα 
100% 100%

Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, 

αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς 

(sprinklers), εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης

100% 100% _ € 1.000

Εξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, 

καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπείων
20% του ΑΚ 20% του Α.Κ. _ -

Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και αμοιβές μηχανικών ν ν _ -

Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα 

τοποθέτησης
10% του ΑΚ 10% του ΑΚ _ € 1.000

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 10% του ΑΚ 10% του ΑΚ _ € 1.000

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών - 10% του ΑΚ _

Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών μηχανών ζύγισης, ιατρικών 

ηλεκτρονικών μηχανημάτωνκ.λπ.

- 10% του Α.Κ. _ € 1.000

Κλοπή με διάρρηξη ή/και  ληστεία  του περιεχομένου (των εμπορευμάτων 

ή/και του εξοπλισμού) της επιχείρησης, ζημιές στο κτίριο ή /και περιεχόμενο 

) από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας 

10% του ΑΚ 100% του ΑΚ _ € 1.000

Ληστεία ταμείου - 4% του ΑΚ € 300 € 1.000

Διάρηξη /ληστεία του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου - 4% του ΑΚ € 300 € 1.000

Ληστεία κατά την μεταφορά χρημάτων - 4% του ΑΚ € 300 € 1.000

Αστική Ευθύνη  έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τη 

λειτουργία του επαγγελματικού χώρου 
- 10% του ΑΚ - € 1.000

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες  από 

πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων. 
50% του ΑΚ 50% του ΑΚ - € 1.000

Αστική Ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές από 

πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων
- 50% του ΑΚ - € 1.000

INTERAMERICAN BUSINESS

Καλύψεις 

Για το υπόγειο εφαρμόζεται απαλλαγή 10% του ποσού της ζημιάς 

με ελάχιστο  € 750, μονο στην περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστή 

πόρτα γι' αυτό στο δρόμο ή ράμπα

ΑπαλλαγέςΌρια καλύψεων 



Κτίριο Επιχείρηση Περιεχόμενο VIP € 1.000

Ζημιές στα εμπορεύματα κατά την μεταφορά και παραμονή τους σε χώρο 

επίσημης έκθεσης, εκτός επιχείρησης
- 10% του ΑΚ - € 1.000

Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης 

εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί 

να λειτουργήσει λόγω καλυπτόμενης ζημιάς 

_ 10% του ΑΚ - € 1.000

Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική 

Ανικανότητα ασφαλισμένου επιχειρηματία, δαπάνες αποκατάστασης υγείας 

ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος 

_ 50% του ΑΚ _ € 1.000

Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική 

Ανικανότητα υπαλλήλων, δαπάνες αποκατάστασης υγείας υπαλλήλων 

συνεπεία ατυχήματος 

_ 15% του ΑΚ _ € 1.000

Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνεπεία ατυχήματος _ 5% του ΑΚ αναμονή 5 ημερών αναμονή 15 ημερών

Δόσεις των επαγγελματικών στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες μετά την 

καλυπτόμενη ζημιά 
_ 10% του ΑΚ αναμονή 5 ημερών αναμονή 15 ημερών

Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της 

επιχείρησης (όπως ενοίκιο, λογαρισμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και 

ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 

μήνες μετά τη ζημιά 

10% του ΑΚ 10% του ΑΚ αναμονή 5 ημερών αναμονή 15 ημερών

Παρέχεται μερήσιο επίδομα σε περίπτωση φυσικής καταστροφής απο 

πυρκαγιά, πλημμύρα, ή σεισμό στη περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης, 

χωρίς υλική ζημιά στην ίδια την επιχείρηση.

_ 10% του ΑΚ αναμονή 5 ημερών αναμονή 15 ημερών

Παρέχεται ημερήσιιο επίδομα σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή 

πυρκαγιάς της κατοικίας του ιδιοκτήτη ή νομίμου εκπτρόσωπου της 

επιχείρησης.

_ 10% του ΑΚ αναμονή 5 ημερών αναμονή 15 ημερών

Έξοδα νομικής υποστήριξης 5% του ΑΚ 5% του ΑΚ - -

Καλύπτονται οι χρηματικές απώλειες που μπορέι να προξενήσουν με δόλο οι 

υπάλληλοι της επιχείρησης
_ 5% του ΑΚ _ € 1.000

Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού 100% του ΑΚ 100% του ΑΚ 2% του ΑΚ 2% του ΑΚ

INTERAMERICAN BUSINESS

Καλύψεις 

Όρια καλύψεων Απαλλαγές


