
 

 

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – 

ΞΕΝΩΝΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 

2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 15.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των €1.500  

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση. 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του Ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, έως € 

3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτήρια - βελτιώσεις ηλικίας μέχρι 35 ετών 

 

 

 

SENATUS expert HOTEL



 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Απώλεια Ενοικίου (10% του κεφαλαίου της οικοδομής) 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: €150 ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €750 ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 

 

 

2.1.2. EXPERT HOTEL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού 

των € 15.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη   διάρκεια ασφάλισης. 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των € 1.500 

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (ζημιές σε εξωτερικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό δεν καλύπτονται) 

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους. 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση ή Ληστεία μετρητών ή επιταγών εντός 

χρηματοκιβωτίου, μέχρι του ποσού των € 15.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης. Δεν καλύπτονται μετρητά, επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ιδιοκτησίας των πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

 Θραύση κρυστάλλων, θυρών, βιτρινών και παραθύρων της ασφαλιζόμενης επωνυμίας 

συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και 

των εξόδων τοποθέτησης αυτών, μέχρι του ποσού των € 2.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 
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 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  

του ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

Η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αλλοίωση εμπορευμάτων στα  ψυγεία  ή  τους  ψυκτικούς  θαλάμους  της    

επιχείρησης μέχρι € 15.000 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, 

έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά   

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και 

επανεγκατάστασης περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης,  μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το 

κτήριο, σύμφωνα με την γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Αστική ευθύνη μισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως ένα 

μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων. 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 

έτη αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Διακοπή Εργασιών (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 Ποιοτική Αλλοίωση (15.000€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: €150 ανά γεγονός 

 Κλοπή: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €500 ανά γεγονός 

 Ληστεία:10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €500 ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €750 ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Ποιοτική αλλοίωση : 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300 ανά γεγονός. 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 
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2.1.3. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού 

των € 15.000,  ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των € 1.500  

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (ζημιές σε εξωτερικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό δεν καλύπτονται) 

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση ή Ληστεία μετρητών ή επιταγών εντός 

χρηματοκιβωτίου, μέχρι του ποσού των € 15.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης. Δεν καλύπτονται μετρητά, επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ιδιοκτησίας των πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

 Αλλοίωση εμπορευμάτων στα  ψυγεία  ή  τους  ψυκτικούς  θαλάμους  της    

επιχείρησης μέχρι € 15.000 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  

του ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

Η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του ασφαλιζομένου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, 

έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και 

επανεγκατάστασης περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 
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διάρκεια ασφάλισης, μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το 

κτήριο, σύμφωνα με την γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως ένα 

μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων. 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 

έτη αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Διακοπή Εργασιών (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 Ποιοτική Αλλοίωση (15.000€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: € 150.- ανά γεγονός 

 Κλοπή: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500.- ανά γεγονός 

 Ληστεία:10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά 

γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Ποιοτική αλλοίωση : 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300.- ανά γεγονός 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 

 

2.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
 

Ξενοδοχεία Ασφάλιστρο κτηρίου & περιεχομένου με σεισμό 

Ασφαλιζόμενες αξίες Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Έως € 1.000.000.- 1,014 1,35 

Από € 1.000.001.- 
έως € 3.000.000.-  

0,901 1,20 

Από € 3.000.001.- 
έως € 5.000.000.-  

0,826 1,10 
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Ξενοδοχεία Ασφάλιστρο κτηρίου & περιεχομένου χωρίς σεισμό 

Ασφαλιζόμενες αξίες Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Έως € 1.000.000.- 0,563 0,75 

Από € 1.000.001.- 

έως € 3.000.000.-  
0,526 0,70 

Από € 3.000.001.- 

έως € 5.000.000.-  
0,45 0,60 

 
 

 
 

2.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

Προαιρετικές 

καλύψεις 
Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Απώλεια ενοικίου 0,80 1,152 

Αστική ευθύνη 

ομόρων 
0,174 0,25 

Αστική ευθύνη 

ενοικιαστή 
0,174 0,25 

Ποιοτική αλλοίωση 3,00 3,96 

Διακοπή εργασιών 1,20 1,584 

Ληστεία ταμείου 3,788 5,00 

Βραχυκύκλωμα 2,08 3,00 

 

 

 

 

2.4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (προαιρετική κάλυψη από τον κλάδο Τεχνικών 

Κινδύνων) 

 

 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Ολικά ασφάλιστρα  Απαλλαγή (ανά 

ζημιά) 

Έως 10.000 € 60  

€ 150 

Άνω των € 10.001 € 5 ανά €1000 κεφαλαίου 
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