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Επιχείρηση  
 
Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / 
 
Kάθε επιχείρηση, µικρή ή µεγάλη, αξίζει µια σύγχρονη, ουσιαστική και ολοκληρωµένη ασφαλιστική 
κάλυψη. 
Γι` αυτό, η AXA προτείνει το Πρόγραµµα Επιχείρηση. 
  
Σε ποιούς απευθύνεται & οδηγίες ανάληψης κινδύνου / 
  
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε παραγωγική διαδικασία, εργοστάσια, 
βιοτεχνίες, εργαστήρια µε συνολικά ασφαλιζόµενο κεφάλαιο έως € 1.000.000.  ∆ηλαδή σε όλους τους 
ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γραφείων, καταστηµάτων, αποθηκών, εργαστηρίων, βιοτεχνιών και 
βιοµηχανιών καλύπτοντας έτσι όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Η  κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΤΑΞΗ Α. 

 
α) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ θεωρούνται τα κτίρια που είναι κατασκευασµένα από µπετόν αρµέ µε 
τούβλα ή και λιθοδοµή, η τοιχοποιία και η στέγη από µπετόν αρµέ ή και από ελλενίτ η λαµαρίνα ή 
κεραµίδια σε σιδερένιες δοκούς. 
 
β) ΤΑΞΗΣ Α' θεωρούνται οι οικοδοµές µε τοίχους όπως τα κτίρια εξαιρετικής κατασκευής, αλλά έχουν 
στέγη από κεραµίδια ή ελλενίτ η λαµαρίνα σε ξύλινες δοκούς. 

Η κάλυψη της πληµµύρας και της θραύσης σωληνώσεων παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα 
ασφαλιζόµενα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κ.λπ. θα βρίσκονται τουλάχιστον 13 cm από το έδαφος.  

Εξαιρούνται της κάλυψης: 

 
- Εµπορεύµατα εντός ηµιυπόγειων ή/και υπογείων χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την 
Εταιρία, 

 
- Εµπορεύµατα στην ύπαιθρο, 
 
- Ζηµίες από θραύση σωληνώσεων, εάν τα κτίρια είναι παλαιότερα των 25 ετών. 

Η προαιρετική κάλυψη της κλοπής συνεπεία διάρρηξης, παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα 
ασφαλιζόµενα αντικείµενα προστατεύονται µε ρολλά ασφαλείας ή/και συναγερµό συνδεδεµένο µε εταιρία 
security. 
 
Η προαιρετική κάλυψη του σεισµού παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις:  
 
α) έχουν κτισθεί µετά το 1960, 
 
β) έχουν κατασκευασθεί µε νόµιµη άδεια, 
  
γ) δεν έχουν υποστεί καµιά ζηµιά από σεισµό στο παρελθόν 

Για επιχειρήσεις µε προηγούµενο ιστορικό ζηµιών, απαιτείται επικοινωνία µε την Υπηρεσία Πυρός, προ 
της αναλήψεως κινδύνου. 
 

Περιγραφή  / 
 
Πυρκαγιά –  ∆άσος Κεραυνός Ναι. 

Έκρηξη ευρεία  Ναι. 

Καπνός Ναι. 

Επακόλουθες ζηµίες πυρκαγιάς Ναι, σε Α΄ κίνδυνο µέχρι € 5.000 

Πρόσκρουση οχήµατος Ναι. 

Πτώση αεροσκάφους  Ναι. 
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Πληµµύρα - Θύελλα – Καταιγίδα 

Χιόνι – παγετός 

 
Ναι, απαλλαγή 10% της κάθε ζηµίας µε min € 1.000. 
 
Τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα πρέπει να απέχουν από το 
έδαφος τουλάχιστο13 cm. 

Καθίζηση  Οχι 

 
∆ιάρρηξη σωληνώσεων 
 

Ναι, απαλλαγή 10% της κάθε ζηµίας µε min  € 1.000. 
 
Τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα πρέπει να απέχουν από το 
έδαφος τουλάχιστο13 cm. 

Τροµοκρατικές ενέργειες   Ναι. 
 
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, 
Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες 
Πράξεις 

Ναι. 

 
Βραχυκύκλωµα (ηλεκτρικές βλάβες 
µηχανηµάτων) 

Ναι, σε Α΄ κίνδυνο µέχρι €1.500 και απαλλαγή € 150. 

Αποµάκρυνση συντριµµάτων 
 
Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως το 5% του Ασφαλιζοµένου Κεφαλαίου 
και µε max  €  20.000 ανά γεγονός και αθροιστικά. 

 
Θραύση κρυστάλλων – 
υαλοπινάκων 
 

Ναι, σε Α΄ κίνδυνο µέχρι € 1.500 και απαλλαγή € 100 

 
Θραύση επιγραφών 
 

Ναι, σε Α΄ κίνδυνο µέχρι € 800 

Απώλεια Κερδών / 
Οικονοµική Ενίσχυση 

 
Ναι, το 10% της αποζηµίωσης και έως € 9.000 

Αστική Ευθύνη  

Α. Γενική 
Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως   € 30.000 και απαλλαγή € 200   
 
Β. Από πυρκαγιά, έκρηξη,  
Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως   το 20% του Ασφαλιζοµένου Κεφαλαίου 
και έως € 40.000 

Κλοπή περιεχοµένου  
 
Ναι, ως συµπληρωµατική, ανά  € 1.000 (απαλλαγή 5% µε min 
€ 300) 

Επακόλουθες ζηµίες διάρρηξης Ναι,  σε Α΄ κίνδυνο έως € 1.500. 

Έξοδα προσωρινής φύλαξης Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως  € 600 ανά γεγονός και € 1.200 
αθροιστικά. 

 
Έξοδα µηχανικών και 
αρχιτεκτόνων  

Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως  € 3.000 

 
Απώλεια µετρητών, επιταγών,  
κατόπιν ληστείας – Hold up 

Ναι, σε Α΄ κίνδυνο έως  € 1.500 

 
Χρήµατα που φυλάσσονται σε 
χρηµατοκιβώτιο 

Όχι. 

Χρήµατα κατά τη µεταφορά Όχι.  

 
Έξοδα προσωρινής µεταστέγασης 

 
Ναι, έως € 2.000 

 
Ποιοτική αλλοίωση 
 

Οχι 

Σεισµός Ναι, ως συµπληρωµατική, µε επιπλέον ασφάλιστρο 
και απαλλαγή 2% επί του Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο. 
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Απαλλαγές / 
 
Πληµµύρα / Θύελλα / Καταιγίδα  � 10% σε κάθε ζηµία µε ελάχιστο € 1.000 
Θραύση / ∆ιαρροή Σωληνώσεων � 10% σε κάθε ζηµία µε ελάχιστο € 1.000 
Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός � 10% σε κάθε ζηµία µε ελάχιστο € 1.000 
Κλοπή � 5% σε κάθε ζηµία µε ελάχιστο €  300 
Βραχυκύκλωµα � € 150 
Θραύση Κρυστάλλων � € 100 
Γενική Αστική Ευθύνη � € 200 
Σεισµός � 2% της ασφαλιζόµενης αξίας 

 
 
Τιµολόγηση / 
 
Η τιµολόγηση ακολουθεί την επικινδυνότητα του ασφαλισµένου κινδύνου, δηλαδή της προς ασφάλιση 
επιχείρησης.  
Η επικινδυνότητα της κλοπής από το πυρός µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο της Επιχείρησης, 
ως εκ τούτου η τιµολόγηση είναι συνάρτηση της κατηγορίας πυρός και κλοπής που ανήκει κάθε 
Επιχείρηση, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 
 
Υπάρχουν 4 κατηγορίες επιχείρησης (τιµολόγησης) µε τα παρακάτω αναγραφόµενα ασφάλιστρα: 
 

(ανά € 1.000 Α.Κ.) Κτίριο Περιεχόµενο Κλοπή Σεισµός 

Κατηγορία Α 0,88 1,76 1,27 

Κατηγορία Β 1,17 2,73 1,46 

Κατηγορία Γ 1,17 2,93 1,95 
Κατηγορία ∆ 1,46 4,39 2,44 

1,84 

 
 
Εκπτώσεις λόγω µέσων προστασίας κατά πυρός και κλοπής  / 
 

Πυρός Κλοπής 

 
10% sprinklers 

 
15% Κλειδαριές, ρολλά ασφαλείας & συναγερµό 

5% smoke detector 25% µόνιµος φύλακας τις µη εργάσιµες ώρες 
5% φύλακας ή εταιρία security  
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Κατηγορίες επιχείρησης / 
 
Κωδικός 

Περιγραφή κινδύνου Πυρός Κλοπής 

1 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ Β Β 

2 ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Β Γ 

3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Α 

4 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ∆ 

5 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Α Α 

6 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α Α 

7 ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ 

8 ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Γ 

9 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β ∆ 

10 ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Β Α 

11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ) ∆ Γ 

12 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ Β 

13 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Β Β 

14 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Γ ∆ 

15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ ∆ Α 

16 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β ∆ 

17 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ Γ Γ 

18 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Β Β 

19 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ ∆ 

20 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ (PARKING) Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

21 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΑ Γ Γ 

22 ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Β Β 

23 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ Γ Β 

24 CATERING Β Β 

25 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ Β Γ 

26 ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ ΚΛΑ∆ΟΣ 

27 ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

28 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΙΚΟΙ Α Α 

29 ΓΡΑΦΕΙΑ Α Β 

30 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙ∆Η, ΣΧΕ∆ΙΑΣΕΩΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙ∆Η Β Β 

31 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Α Β 

32 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Α Β 

33 ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ ΚΛΑ∆ΟΣ 

34 ∆ΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γ ΚΛΑ∆ΟΣ 

35 
∆ΕΡΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΙΑ ΑΝΕΥ / ΜΕΤΑ 
ΜΥΛΟΥ ∆ ΚΛΑ∆ΟΣ 

36 ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ Α Β 

37 ∆ΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Γ 

38 ΕΛΑΙΟΒΑΦΩΝ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ∆ Γ 

39 ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΠΩΛΗΣΗ Β Β 

40 ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Β Β 

41 ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΡΑΦΕΙΑ Γ Γ 

42 ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Β ∆ 

43 ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β Γ 

44 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

45 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Β Β 
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Κωδικός 
Περιγραφή κινδύνου Πυρός Κλοπής 

46 ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β ∆ 

47 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Β Β 

48 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ Β 

49 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

50 ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Β Β 

51 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β ∆ 

52 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Β ∆ 

54 ΘΕΑΤΡΑ ∆ Γ 

55 ΙΑΤΡΕΙΑ Α Α 

56 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Α Α 

57 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Γ Β 

58 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ∆ 

59 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ ∆ 

60 ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΕΙ∆Η Β ∆ 

61 ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΩΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ Γ 

62 ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΗ Γ Γ 

63 ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ Β Γ 

64 ΚΕΦΕΤΕΡΙΕΣ ∆ ∆ 

65 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Β Β 

66 ΚΕΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ∆ Β 

67 ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙ∆Η ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ Β Γ 

68 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ∆ Α 

69 ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α Γ 

70 ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α Α 

71 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β ΌΧΙ 

72 ΚΟΥΡΕΙΑ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ) Α Β 

73 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Α Β 

74 ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β ∆ 

75 ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Γ Γ 

76 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Β Β 

77 ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ∆ 

78 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α Α 

79 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

80 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Β ∆ 

81 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γ Β 

82 ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΕΩΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ) ∆ Β 

83 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ ∆ ∆ 

84 ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ∆ 

85 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Α Β 

86 ΞΕΝΩΝΕΣ-ΠΑΝΣΙΟΝ Β Β 

87 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ Α Α 

88 Ο∆ΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α Β 

89 ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γ ∆ 

90 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ Α Α 

91 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ (ΚΑΒΕΣ) Γ ∆ 

92 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Γ Β 

93 ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Β ∆ 
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Κωδικός 
Περιγραφή κινδύνου Πυρός Κλοπής 

94 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ Α Α 

95 ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Γ Α 

96 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α Α 

97 ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ∆ 

98 ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ Β Γ 

99 ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ 

100 ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β ΚΛΑ∆ΟΣ 

101 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΟΧΙ 
ΓΟΜΩΣΗΣ) Α Β 

102 ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Α 

103 ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γ ∆ 

104 ΣΦΑΓΕΙΑ Α Α 

105 ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Β 

106 ΤΑΒΕΡΝΕΣ Β ∆ 

107 ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β ∆ 

108 ΤΡΑΠΕΖΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ Α Α 

109 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SUPER MARKETS Β Γ 

110 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Γ 

111 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ Β Α 

112 ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Β Β 

113 ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΑ Γ Β 

114 ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙ∆Η Β ∆ 

115 
Υ∆ΡΑΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ(ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ) Γ ∆ 

116 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ) Β ∆ 

117 ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Γ Γ 

118 ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Β Γ 

119 ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β Γ 

120 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ Β ∆ 

121 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ Α Α 

122 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Β ∆ 

123 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑΣ Β Γ 

124 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α ∆ 

125 ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β Γ 

126 ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ Β Γ 

127 ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ (ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΛ) Γ Γ 

128 ΧΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΣ Α Α 

129 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ Γ Γ 

130 Ω∆ΕΙΑ Α Β 
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Όροι Προγράµµατος / 
 
Α. Ειδικοί Όροι 
 
Τηρουµένων των εντύπων γενικών & ειδικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου η παρούσα ασφάλιση 
επεκτείνεται και περιλαµβάνει επιπρόσθετα τις κατωτέρω καλύψεις, που αναφέρονται στην ασφαλιζόµενη 
επιχείρηση. 
 
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Σε περίπτωση ζηµίας καλυπτόµενης από το παρόν ασφαλιστήριο, εκτός των ζηµιών που προέρχονται 
από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, παγετό, θραύση σωληνώσεων και των τυχόν καλυπτοµένων µε 
πρόσθετες συµπληρωµατικές καλύψεις (π.χ. σεισµού, κλοπής κ.α.), η Εταιρία, πέραν του ποσού της 
δικαιούµενης αποζηµιώσεως, θα καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο επιπρόσθετο ποσό «οικονοµικής 
ενίσχυσης» ίσο µε το 10% του ποσού της αποζηµιώσεως για την κάλυψη των παγίων και σταθερών 
εξόδων του Ασφαλιζοµένου από τη ζηµία.  
 
Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς προσκόµιση δικαιολογητικών και σε καµία 
περίπτωση δε µπορεί να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 9.000. 
 
2) ΚΑΠΝΟΣ 
Καλύπτεται απώλεια ή ζηµία στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα προερχόµενη από άµεση επίδραση καπνού, 
που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερµάνσεως, ξηράνσεως ή 
εστιάσεως, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλιζοµένων εγκαταστάσεων. 
 
3) ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, ΧΙΟΝΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ 
Καλύπτονται ζηµίες ή βλάβες που θα προξενηθούν στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα ή στο ασφαλιζόµενο 
κτήριο από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι και παγετό.  
 
Η Πληµµύρα για το σκοπό της παρούσης καλύψεως έχει την έννοια: του κατακλυσµού από θαλάσσια 
ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των 
φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων, τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δηµοσίου δικτύου παροχής ύδατος 
και την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχοµένων από χώρους εκτός των 
ασφαλιζοµένων κτηρίων ή κτηρίων που περιέχουν τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία. Ο 
χαρακτηρισµός των φυσικών φαινοµένων της θύελλας και καταιγίδας δίδονται από την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται απώλειες ή ζηµίες: 
α) από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται 
β) από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής (ών) και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων, τα 
οποία αφέθησαν ανοικτά 
γ) αντικειµένων, τα οποία ευρίσκοντο στην ύπαιθρο 
δ) αντικειµένων, τα οποία ευρίσκοντο κάτω από υπόστεγα 
ε) σε µανδρότοιχους, περιφράξεις, αυλόθυρες, τέντες 
στ)από παλιρροϊκά κύµατα επακόλουθα σεισµού 
ζ) σε εµπορεύµατα εντός υπογείου ή/και ηµιυπογείου εκτός αν υπάρχει έγγραφη συµφωνία της Εταιρίας. 
 
Οι ανωτέρω καλύψεις παρέχονται µε την προϋπόθεση ότι: 
α) τα ασφαλιζόµενα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κ.λ.π. τοποθετούνται όχι χαµηλότερα από το ελάχιστο 
όριο των 13 εκατοστών από το έδαφος 
β) ο Ασφαλιζόµενος διατηρεί τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα 
ανοίγµατα των κτηρίων σε καλή κατάσταση. 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή ίση µε το 10% της κάθε ζηµίας και µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.000. 
 
4) ΘΡΑΥΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Καλύπτεται ο κίνδυνος από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαµενών και σωληνώσεων της εγκαταστάσεως 
υδρεύσεως, κεντρικής θερµάνσεως και κλιµατισµού. 
 
(ΕΙ∆ΙΚΕΣ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Εξαιρούνται ζηµίες ή απώλειες: 
α) που θα γίνουν στις ίδιες δεξαµενές, σωληνώσεις, ή εγκαταστάσεις ύδρευσης- θέρµανσης- κλιµατισµού. 
β) που θα έχουν σχέση ή θα είναι συνέπεια σεισµού, καθίζησης ή κατολίσθησης του εδάφους. 
γ) που θα προξενηθούν σε χώρο που παρέµεινε κλειστός ή δεν χρησιµοποιήθηκε για περισσότερο από 
30 ηµέρες. 
δ) από διαρροή νερού από αυτόµατες πυροσβεστικές εγκαταστάσεις (SPRINKLERS). 
ε) σε κτήρια παλαιότερα των 25 ετών 
στ) από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως γενικά. 
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Η κάλυψη παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ασφαλιζόµενα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες κ.λπ. 
τοποθετούνται όχι χαµηλότερα από το ελάχιστο όριο των 13 εκατοστών από το έδαφος 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή ίση µε το 10% της κάθε ζηµίας και µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.000. 
 
5) ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
Ζηµία ή βλάβη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα από έκρηξη αντικειµένων 
που ευρίσκονται είτε εντός του περιγραφοµένου χώρου είτε εκτός αυτού, εξαιρουµένων όµως των ζηµιών 
α)που οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες & ραδιενεργά υλικά και β)που προξενήθησαν σε αυτά τα αντικείµενα 
που εξερράγησαν. 
 
 
6) ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
Η Εταιρία καλύπτει την απώλεια µετρητών ή/και επιταγών µε ανώτατο ποσό Ευρώ 1.500 στα ταµεία του 
Ασφαλιζόµενου, κατόπιν ληστείας (Hold up) µε άσκηση απειλής και/ή βίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Ασφαλιζόµενος τηρεί παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύεται το ποσό των φυλασσοµένων και 
απολεσθέντων χρηµάτων στο χώρο του ταµείου. 
 
Σε περίπτωση κλοπής επιταγών, θα καλύπτονται µόνον οι δολίως εξοφληθείσες ή/και τα έξοδα 
ακυρώσεως και αντικαταστάσεως των κλεµµένων επιταγών, µέχρι του ανωτάτου ποσού της καλύψεως 
αυτής Ευρώ 1.500. 
 
7) ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Καλύπτονται ζηµίες ή απώλειες στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα, λόγω προσκρούσεως οποιουδήποτε 
οχήµατος µε εξαίρεση τα οχήµατα ιδιοκτησίας της επιχειρήσεως. 
 
8) ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Η Εταιρία θα αποζηµιώνει τον ασφαλιζόµενο µε ανώτατο ποσό € 5.000 για: 
α) Τα έξοδα που κατέβαλε ο Ασφαλιζόµενος για τη λήψη µέτρων στην κατάσβεση της φωτιάς ή τον 
περιορισµό της επεκτάσεώς της. 
β ) Τις ζηµίες των αντικειµένων, που έγιναν κατά την προσπάθεια µεταφοράς τους από το χώρο της 
φωτιάς µε στόχο να διασωθούν από αυτή. 
γ) Τις ζηµίες που προκάλεσε η κατεδάφιση µιας οικοδοµής µε σκοπό να αποτελέσει φραγµό στην 
εξάπλωση της φωτιάς. 
δ) Τις ζηµίες που προκάλεσε η επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (νερά κ.α.) 
 
9) ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
Καλύπτονται ζηµίες ή απώλειες στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων 
που πέφτουν από αυτά. 
 
10) ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠO ∆ΑΣΟΣ 
Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλιζόµενο για τις ζηµίες στα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία της 
ιδιοκτησίας του από πυρκαϊά (τυχαία ή άλλη) δασών, συστάδων, δένδρων, λειβαδιών, θάµνων, 
βοσκοτόπων ή από εκχέρσωση εδαφών που γίνονται µε φωτιά. 
 
11) ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 
Καλύπτεται απώλεια ή ζηµία, σε κάθε είδους µηχανές, συσκευές & εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε 
ηλεκτρικό ρεύµα, από εστία φωτιάς που δηµιουργήθηκε στο ασφαλιζόµενο αντικείµενο και η οποία 
προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού 
ρεύµατος, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφαλείας που οφείλεται σε 
οποιαδήποτε αιτία περιλαµβανοµένου και του κεραυνού. 
 
Το ανώτατο όριο της αποζηµιώσεως ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.500. 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή Ευρώ 150 σε κάθε ζηµία. 
 
12) ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
Καλύπτεται ο κίνδυνος της θραύσεως των υαλοπινάκων και κρυστάλλων του περιγραφοµένου ακινήτου 
από οποιαδήποτε αιτία, εκτός των κατωτέρω: 
α) ζηµίες σε γράµµατα & παραστάσεις που τυχόν υπάρχουν στους υαλοπίνακες, εφ'όσον δεν έχουν 
προέλθει άµεσα από θραύση των ασφαλισµένων υαλοπινάκων 
β) ζηµίες σε κάθε είδους πλαίσια, εκτός αντίθετης συµφωνίας. 
γ) ζηµίες που προξενούνται κατά την διάρκεια µεταφοράς, µετακίνησης, τοποθέτησης και 
επανατοποθέτησης των υαλοπινάκων. 
δ) ζηµίες που οφείλονται σε λανθασµένη ή πληµµελή µελέτη εγκαταστάσεως των υαλοπινάκων ή στην µη 
τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή και προµηθευτή των υαλοπινάκων και κατά την συντήρηση ή 
ανακαίνιση του κτηρίου. 
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Το ανώτατο όριο αποζηµιώσεως ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.500 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή Ευρώ 100 σε κάθε ζηµία. 
 
13) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΩΣ 
Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζόµενου για υλικές ζηµίες (µόνο) που θα γίνουν συνεπεία 
πυρκαϊάς, εκρήξεως σε παρακείµενες οικοδοµές ή στο περιεχόµενο αυτών. 
Σε περίπτωση ζηµίας, η Εταιρία θα καταβάλλει µέχρι το 20% του συνολικού ασφαλιζοµένου ποσού 
πυρκαϊάς του παρόντος ασφαλιστηρίου, µε ανώτατο ποσό αποζηµίωσης Ευρώ 40.000 ανά ζηµιογόνο 
γεγονός και καθ όλη τη διάρκεια της ασφαλίσεως.   
 
14) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
Καλύπτεται από την Εταιρία η έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζοµένου, όπως προβλέπεται από 
τα άρθρα 914 και 932 του Αστικού Κώδικα, για θάνατο, σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες από πράξεις 
ή παραλείψεις του Ασφαλιζοµένου και του εργατοϋπαλληλικού του προσωπικού, που θα γίνουν µέσα 
στον ασφαλιζόµενο χώρο, εξαιρουµένων των συµβατικών και επαγγελµατικών ευθυνών, καθώς επίσης 
και των ευθυνών του από πώληση ή διάθεση ακατάλληλων προϊόντων ή εµπορευµάτων και από 
πληµµελή προσφορά εργασιών ή υπηρεσιών γενικά. 
 
Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 30.000 κατά ζηµιογόνο γεγονός και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ασφαλίσεως. 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή Ευρώ 200 για τις υλικές ζηµίες προς τρίτους.  
 
15) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Η Εταιρία θα αποζηµιώνει τον Ασφαλιζόµενο για τα απαιτούµενα έξοδα της αποµακρύνσεως των 
συντριµµάτων, µετά την επέλευση καλυπτόµενου κινδύνου µέχρι το 5% του συνολικού ασφαλιζόµενου 
ποσού Πυρκαιάς του παρόντος ασφαλιστηρίου, µε ανώτατο ποσό αποζηµίωσης Ευρώ 20.000 ανά 
ζηµιογόνο γεγονός και καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλίσεως. 
 
16) ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΩΣ 
Η κάλυψη αυτή περιλαµβάνει ζηµίες του κτηρίου εντός του οποίου ευρίσκονται τα ασφαλιζόµενα 
αντικείµενα καθώς και ζηµιές των ιδίων ασφαλιζοµένων αντικειµένων κατά τη διάρκεια ή την απόπειρα 
κλοπής.  
 
Ανώτατο ποσό αποζηµιώσεως: Ευρώ 1.500 κατά γεγονός και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου. 
 
17) ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΕΣ, ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κατά τροποποίηση του άρθρου 16.2 των Γενικών Εξαιρέσεων του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
καλύπτεται κάθε ζηµιά που προκαλείται στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα από πυρκαϊά ή/και έκρηξη, η 
οποία οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε Στάσεις, Απεργίες, Ανταπεργίες, ∆ιαδηλώσεις, Οχλαγωγίες, Πολιτικές 
Ταραχές, γενικά σε διατάραξη της ∆ηµόσιας Τάξης, Κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον 
Ασφαλιζόµενο προσώπων. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ:  
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτική ταραχή είναι οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε 
µέρος µαζί µε άλλους σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης, οι πράξεις της νόµιµης ή ντε φάκτο (de facto) 
Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή της µείωσης των συνεπειών της, οι ηθεληµένες 
πράξεις απεργού προς υποστήριξη απεργίας, οι ηθεληµένες πράξεις εργαζοµένου σε επιχείρηση 
ανταπεργήσαντος εργοδότη για αντίσταση εναντίον του, όχι όµως οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια. 
 
Κακόβουλες Ενέργειες είναι οι ηθεληµένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, που διαπράττονται είτε 
κατά τη διάρκεια Στάσεων, Απεργιών, Ανταπεργιών, ∆ιαδηλώσεων, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών, 
διατάραξης της ∆ηµόσιας Τάξης εν γένει, είτε µεµονωµένα µε σκοπό το βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 
∆εν καλύπτονται:  
1. Ζηµιές που οφείλονται σε Τροµοκρατικές ενέργειες, όπως ο κίνδυνος των Τροµοκρατικών Ενεργειών 

ορίζεται στο άρθρο 1.13 των γενικών του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
2. Ζηµιές που είναι συνεπεία ολικής ή µερικής παύσης της εργασίας ή διακοπής της δραστηριότητας 

του Ασφαλισµένου στους ασφαλισµένους χώρους. 
3. Ζηµιές που προκαλούνται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας των ασφαλισµένων 

αντικειµένων από τον Ασφαλιζόµενο λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσής τους από τη νόµιµη ή 
ντε φάκτο (de facto) Αρχή. . 

4. Ζηµιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της παράνοµης κατοχής ή της µόνιµης ή προσωρινής 
στέρησης της χρήσης του ασφαλισµένου ακινήτου ή του ακινήτου όπου βρίσκονται τα ασφαλισµένα 
αντικείµενα, από οποιοδήποτε πρόσωπο. 
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5. Ζηµιές που προκαλούνται από συγγενείς του Ασφαλισµένου µέχρι και β΄βαθµού συγγένειας ή από 
υπαλλήλους του ή γενικότερα από πρόσωπα που έχουν προστεθεί σε αυτόν ή συνοικούν µαζί του ή 
από τους νόµιµους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του, ή και από άτοµα στα οποία έχει ανατεθεί 
επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλισµένων αντικειµένων. 

6. Ζηµιές σε αντικείµενα που ευρίσκονται εν υπαίθρω, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο 
ασφαλιστήριο. 

7. Ζηµιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ή κατά την απόπειρα διάπραξης κλοπής ή ληστείας. 
 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ: 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που 
αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη κάλυψη ή τις τεχνικές ανάγκες της, 
καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν Ασφαλιστήριο.  Η ακύρωση 
γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Ασφαλιζόµενου και τα 
αποτελέσµατά της επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη 
της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση. 
 
 
18)  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Καλύπτεται, κατά τροποποίηση των Γενικών και Ειδικών Εξαιρέσεων, κάθε ζηµιά που προκαλείται στα 
ασφαλιζόµενα αντικείµενα από πυρκαϊά ή/και έκρηξη, η οποία οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε 
Τροµοκρατική Ενέργεια. ∆ιευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι όλοι οι µη αντίθετοι όροι του Ασφαλιστηρίου 
ισχύουν ως έχουν. 
  
ΑΡΘΡΟ 2.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Επιπλέον των Γενικών Εξαιρέσεων δεν καλύπτονται : 
1. Ζηµιές που οφείλονται σε Στάσεις, Απεργίες, Ανταπεργίες, ∆ιαδηλώσεις, Οχλαγωγίες, Πολιτικές 

Ταραχές ή διατάραξη της ∆ηµόσιας Τάξης, όπως οι κίνδυνοι αυτοί ορίζονται στο σχετικό Ειδικό Όρο.  
2. Ζηµιές που οφείλονται σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων, ανεξάρτητες από Τροµοκρατικές Ενέργειες, 

όπως ο κίνδυνος των κακόβουλων ενεργειών ορίζεται στο σχετικό Ειδικό Όρο. 
3. Ζηµιές που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε πρόσκρουση πυραύλου ως µέσου εκδήλωσης της 

Τροµοκρατικής Ενέργειας. 
4. Ζηµιές που είναι συνεπεία ολικής ή µερικής παύσης της εργασίας ή διακοπής της δραστηριότητας 

του Ασφαλισµένου στους ασφαλισµένους χώρους. 
5. Ζηµιές που προκαλούνται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας των ασφαλισµένων 

αντικειµένων από τον Ασφαλιζόµενο λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσής τους από τη νόµιµη ή 
ντε φάκτο (de facto) Αρχή . 

6. Ζηµιές (συµπεριλαµβάνεται η παρεµπόδιση και  ο περιορισµός  της χρήσης  των ασφαλιζοµένων 
αντικειµένων) που οφείλονται σε βιολογική και/ ή χηµική µόλυνση ως αποτέλεσµα Τροµοκρατικής 
Ενέργειας. 

  
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που 
αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη κάλυψη ή τις τεχνικές ανάγκες της, 
καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν Ασφαλιστήριο.  Η ακύρωση 
γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Ασφαλιζόµενου και τα 
αποτελέσµατά της επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη 
της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν δύναται να υπερβεί το αναφερόµενο στο ασφαλιστήριο για την 
παρούσα κάλυψη ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. 
Σε περίπτωση ζηµιάς θα εφαρµόζεται η διάταξη του Άρθρου 17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης, κατά 
συνέπεια η ευθύνη της Εταιρίας, από την παρούσα κάλυψη, στην περίπτωση που τα ασφαλιζόµενα 
αντικείµενα έχουν ασφαλιστεί για αξία µικρότερη της πραγµατικής, έναντι του κινδύνου πυρός, θα 
περιορίζεται στην αποζηµίωση αναλόγου µέρους της ζηµιάς. 

19) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 Κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται και καλύπτει τα έξοδα 
για τις αµοιβές Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών καθώς και τα έξοδα για τις αµοιβές ∆ηµοσίων Αρχών τα οποία 
ο Ασφαλιζόµενος αναγκάστηκε να καταβάλλει για την αποκατάσταση των ζηµιών ή απωλειών των 
ασφαλιζοµένων αντικειµένων συνεπεία επελεύσεως καλυπτοµένου κινδύνου. 

 
Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.000 κατά ζηµιογόνο γεγονός και καθ’όλη τη 
διάρκεια της ασφαλίσεως. 
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20)  ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Η Εταιρία θα αποζηµιώνει τον ασφαλιζόµενο για έξοδα µέχρι του ποσού Ευρώ 2.000, για διαµονή ενός 
µηνός ή και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφ’ όσον τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το ανωτέρω 
ποσό. 
Προϋπόθεση της καταβολής του ανωτέρω ποσού αποτελεί η επέλευση καλυπτοµένων γεγονότων, που 
έκαναν το ασφαλιζόµενο κτίριο να είναι ακατοίκητη.  
 
21)  ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ/ ΚΛΑ∆ΙΩΝ/ ΣΤΥΛΩΝ  
Καλύπτονται οι ζηµιές στα ασφαλιζόµενα από την πτώση δένδρων, κλαδιών δένδρων, ηλεκτρικών ή 
τηλεφωνικών στύλων, όπως και το κόστος αποµάκρυνσης αυτών, συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: οι ζηµιές από κοπή ή κλάδεµα δένδρων ή κλαδιών. 
22) ΕΞΟ∆Α ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο ασφαλιζόµενος/ λήπτης της 
ασφάλισης, για την φύλαξη της ασφαλισµένης επιχείρησης, µετά την επέλευση ενός εκ των 
καλυπτοµένων κινδύνων. 
 
Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζηµίωσης αποτελεί η προσκόµιση των σχετικών αποδεικτικών 
στοιχείων (τιµολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) πραγµατοποίησης των εξόδων αυτών. 
 
Συµφωνείται και δηλώνεται ότι η κάλυψη αυτή παρέχεται µέχρι του ποσού των ευρώ 600,00.- το οποίο 
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας κατά ζηµιογόνο γεγονός και µέχρι του ποσού των ευρώ 
1.200,00.- αθροιστικά καθ όλη την διάρκεια ασφαλίσεως. 
 
23) ΘΡΑΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ   
Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει την αξία των επιγραφών που είναι προσαρτηµένες στο κτίριο που 
στεγάζεται η ασφαλιζόµενη επιχείρηση και εθραύσθησαν από καλυπτόµενο, από το παρόν ασφαλιστήριο, 
κίνδυνο. 
 
Συµφωνείται και δηλούται ότι στην κάλυψη αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και 
τοποθέτησης των επιγραφών δεν καλύπτεται όµως η θραύση αυτών, εάν συµβεί κατά την διάρκεια η 
συνέπεια της µεταφοράς και της τοποθέτησης τους. 
 
Η κάλυψη αυτή παρέχεται µέχρι του ποσού των ευρώ 800,00.- το οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο 
ευθύνης της εταιρίας κατά γεγονός. 
 
Β. Κάλυψη κλοπής από διάρρηξη ή αναρρίχηση (προαιρετική κάλυψη) 
 
∆ηλούται και συµφωνείται ότι, πάντα σύµφωνα µε τους Ορισµούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς ΄Όρους / 
∆ιατάξεις και Εδικές Συµφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισµένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζηµιά στα ασφαλισµένα 
αντικείµενα, εφόσον βρίσκονται στο χώρο που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, εξαιτίας 
(1.1) κλοπής ή απόπειρας κλοπής δια εισόδου εις ή εξόδου από το χώρο εντός του οποίου βρίσκεται το 
ασφαλισµένο αντικείµενο, µε βίαια και δυναµικά µέσα και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εµφανή 
σηµάδια παραβίασης στο σηµείο εισόδου ή εξόδου 
(1.2) κλοπής µετά από επίθεση ή χρήση βίας (ληστεία), ή απειλή επίθεσης ή χρήσης βίας κατά του 
Ασφαλισµένου ή προσώπου που νόµιµα βρίσκεται στο χώρο που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
H Εταιρία δεν θα ευθύνεται για τα παρακάτω. 
(1) Ζηµία σε : 
(1.1) περιουσία σε ανοικτό χώρο, στο ύπαιθρο, σε υπόστεγα ή εντός άλλου χώρου που δεν καθορίζεται 
στο Ασφαλιστήριο  
(1.2) χρήµατα (νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα), επιταγές, πιστωτικές κάρτες, οµολογίες, οµόλογα, µετοχές, 
συναλλαγµατικές, γραµµάτια, αξιόγραφα γενικά, χρεόγραφα γενικά 
(1.3) πολύτιµα αντικείµενα, κοσµήµατα, πολύτιµα και ηµιπολύτιµα µέταλλα και λίθους, έγγραφα, 
χειρόγραφα, σχέδια, καλούπια, µήτρες, υποδείγµατα, σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία, µετάλλια, κύπελλα 
αγώνων, γραµµατόσηµα, συλλογές γενικά, εκτός εάν έχουν αναφερθεί ρητά και ονοµαστικά στο 
Ασφαλιστήριο . 
(2) Καλύπτονται µέχρι του ποσού Ευρώ 440,21 έκαστο και συνολικά µέχρι το 1/3 της αξίας της 
ασφαλισµένης περιουσίας (εκτός εάν έχουν αναφερθεί ρητά και ονοµαστικά στο Ασφαλιστήριο) έργα 
τέχνης, πίνακες, εικόνες, γλυπτά, γουναρικά, αντίκες, χαλιά, διακοσµητικά αντικείµενα, αντικείµενα από 
ασήµι, χρυσό, πορσελάνη, σερβίτσια, κιάλια, τηλεσκόπια, µικροσκόπια, ηλεκτρονικά µηχανήµατα, 
µηχανήµατα ήχου, τηλεοράσεις, βίντεο, φωτογραφικές µηχανές, κινηµατογραφικές µηχανές λήψεως και 
προβολής, αθλητικός εξοπλισµός. Περισσότερα αντικείµενα που, σύµφωνα µε τον συνηθισµένο 
προορισµό τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο (λ.χ. σερβίτσιο) θεωρούνται ένα κοµµάτι. ∆ιευκρινίζεται ότι και 
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στις αξίες των παραπάνω αναφεροµένων αντικειµένων, σε περίπτωση ζηµίας, θα εφαρµόζεται ο 
αναλογικός όρος, αν προκύψει υπασφάλιση για το σύνολο της ασφαλισµένης περιουσίας (περιεχοµένου). 
(3) Ζηµία εφόσον ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται η ασφαλισµένη περιουσία παραµένει, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, ακατοίκητος για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τριάντα (30) ηµερών, εκτός εάν στο Ασφαλιστήριο συµφωνήθηκε ρητά και γραπτά µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα. 
(4) Ζηµία από ή σε συνεννόηση µε συνέταιρο, στέλεχος ή υπάλληλο του Ασφαλισµένου ή Λήπτη της 
Ασφάλισης (ή συγκάτοικο, µέλος της οικογενείας ή του υπηρετικού προσωπικού του Ασφαλισµένου ή 
Λήπτη της Ασφάλισης). 
(5) Ζηµία από χρηµατοκιβώτιο το κλειδί του οποίου βρισκόταν µέσα στο χώρο. 
(6) Ζηµία µε χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε, ή µε χρήση αντικλειδιού. 
(7) Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζηµία. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται όπως : 
(1) καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, λαµβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά 
µέτρα φύλαξης της ασφαλισµένης περιουσίας, σαν να µην ήταν Ασφαλισµένος 
(2) θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ηµέρες κατά τις οποίες ο χώρος παραµένει ακατοίκητος, 
όλα τα µέτρα ασφαλείας και συστήµατα συναγερµού 
(3) επιθεωρεί και συντηρεί τα συστήµατα συναγερµού, καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή 
(4).ειδοποιεί αµέσως την Εταιρία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήµατος συναγερµού µε την 
αστυνοµία ή την ιδιωτική εταιρία προστασίας 
(5) σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής στις συνθήκες του κινδύνου ειδοποιήσει αµέσως γραπτώς 
την Εταιρία 
(6) σε περίπτωση ζηµίας ειδοποιήσει αµέσως, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αφότου λάβει γνώση της 
ζηµίας, την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων 
και την ανάκτηση της απολεσθείσης περιουσίας και καταθέσει στην Εταιρία εντός δέκα (10) ηµερών, µε 
δικές του δαπάνες, αναλυτική κατάσταση των αντικειµένων που απωλέσθηκαν ή ζηµιώθηκαν 
(7) σε περίπτωση ανευρέσεως µέρους ή όλης της απολεσθείσης περιουσίας ειδοποιήσει αµέσως την 
Εταιρία 
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την ασφαλισµένη περιουσία που 
υπέστη απώλεια ή ζηµία. 
 
Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή ίση µε το 5% της κάθε ζηµίας και µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 300 
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