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Blue Hotel I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Πυρκαγιά-Πυρκαγιά από δάσος-Κεραυνός                                                                                            V V

Ζηµιές από Καπνό                                                                                                             V V

Ευρεία έκρηξη                                                                                                                V V

Έκρηξη    συµπεριλαµβάνονται και οι ίδιες ζηµιές του λέβητα  µέχρι κεφάλαιο € 3.000                                                                                                                        V V

Στάσεις, Οχλαγωγίες, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Τροµοκρατικές ενέργειες- Κακόβουλη βλάβη                                      V V

Πρόσκρουση Οχήµατος-Πτώση Αεροσκαφών ή / και αντικειµένων που πέφτουν από αυτά                                                  V V

Πτώση δένδρων και κλαδιών και στηλών ∆ΕΗ / ΟΤΕ                                                                               V V

Blue Hotel I
Συνολικό Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (Οικοδοµή & Περιεχόµενο): µέχρι 600.000€

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€
Οικοδοµή 0,9%
Περιεχόµενο µε κλοπή: 1,5%
Σεισµός:1,15%
Καθίζηση – Κατολίσθηση: 0,14%

Πτώση δένδρων και κλαδιών και στηλών ∆ΕΗ / ΟΤΕ                                                                               V V

∆ιαφυγή νερού από οποιαδήποτε είδος δεξαµενής ή σωληνώσεων, διάρρηξη σωληνώσεων µονίµων 
εγκαταστάσεων νερού ή κεντρικής θέρµανσης, τυχαία διαφυγή νερού από κάθε αυτόµατη εγκατάσταση 
sprinklers

V V 10% min 500,00€

Καταιγίδα, πληµµύρα, Θύελλα, χιόνι, χαλάζι                                                                                                                V V 10% min 500,00€

Παγετός                                                                                                                      V V 10% min 500,00€

Βραχυκύκλωµα σε Α κίνδυνο µέχρι το ποσό των 30.000€ V V 300,00€

Θραύση κρυστάλλων µέχρι 3.000,00 € V V 300,00€

Αποκοµιδή συντριµµάτων µέχρι  3% της ασφαλιζόµενης αξίας του κτιρίου                                                         V

Όρος Πρόνοιας 10% V V

Κλοπή και απόπειρα κλοπής µετά από διάρρηξη, επίθεση, βία ή εκφοβισµό σε άτοµο                                               V 10% min 500,00€

Ζηµιές του κλέφτη στο κτίριο µέχρι 10%                                                                                              V 300,00€

Ζηµιές του κλέφτη στο περιεχόµενο µέχρι 10% V 300,00€



Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την λειτουργία του ξενοδοχείου για 
1. Σωµατικές Βλάβες
2. Απώλεια ή ζηµιά σε περιουσιακό στοιχείο (προσωπικά είδη πελατών καθώς και για τιµαλφή σε 
θυρίδες ανά δωµάτιο/θυρίδα µέχρι το ποσό των € 3.000 και συνολικά για όλη την διάρκεια ασφάλισης 
µέχρι το ποσό των € 30.000. Σε αυτοκίνητα τρίτων / πελατών από την λειτουργία και χρήση 
περιφραγµένων parking  ανά ατύχηµα το ποσό των € 1.000 και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
το ποσό των € 30.000.)                                                                                                                     
Αστική Ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών χαλάρωσης & περιποίησης SPA 
Τροφική δηλητηρίαση πελατών από την διάθεση Τροφίµων 
ΣΥΝΟΛ0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 300.000,00 € (σε συνάρτηση µε το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο)

V V 150,00€ για  υλικές 
ζηµιές 

& 150,00€ για 
προσωπικά είδη πελατών

Εργοδοτική ευθύνη για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις µε τα παρακάτω maximum όρια
1. Ανα άτοµο 30.000,00€
2. 2. Οµαδικό Ατύχηµα 60.000,00€
3. Για όλη την ασφαλιστική περίοδο 180.000,00€

Τα παραπάνω ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια

V V

Ληστεία Ταµείου/ ∆ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου µέχρι το ποσό των 3.000€ ανά γεγονός και καθ όλη τη V

Blue Hotel I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Blue Hotel I
Συνολικό Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (Οικοδοµή & Περιεχόµενο): µέχρι 600.000€

Ληστεία Ταµείου/ ∆ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου µέχρι το ποσό των 3.000€ ανά γεγονός και καθ όλη τη 
διάρκεια του συµβολαίου

V

Μεταφορά Χρηµάτων της επιχείρησης από και προς Τράπεζες µέχρι το ποσό των 5.000€ V

Επίδοµα διακοπής εργασιών συνεπεία καλυπτόµενου κινδύνου µε µέγιστη περίοδο αποζηµίωσης τους 4 
µήνες και µέχρι το ποσό των 10.000€

V V 5 πρώτες εργάσιµες 
ηµέρες για όλους τους 

κινδύνους εκτός σεισµού 
& κ.φ. που θα ισχύει 7 

πρώτες εργάσιµες 
ηµέρες,

Αλλοίωση εµπορευµάτων εντός ψυκτικών θαλάµων συνεπεία καλυπτόµενου κινδύνου ή διακοπή 
παροχής ∆ΕΗ µέχρι το ποσό των 10.000€

V

Blue Care 3€ V V

Προαιρετικές Καλύψεις

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Καθίζηση-κατολίσθηση V V 2% µε ελάχιστο τα 2.000€

Σεισµός, Φωτιά & Κλονισµός από Σεισµό V V 2% επί του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου



Blue Hotel II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Πυρκαγιά-Πυρκαγιά από δάσος-Κεραυνός                                                                                            V V

Ζηµιές από Καπνό                                                                                                             V V

Ευρεία έκρηξη                                                                                                                V V

Έκρηξη    συµπεριλαµβάνονται και οι ίδιες ζηµιές του λέβητα  µέχρι κεφάλαιο € 3.000                                                                                                                        V V

Στάσεις, Οχλαγωγίες, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Τροµοκρατικές ενέργειες- Κακόβουλη 
βλάβη                                                                          

V V

Πρόσκρουση Οχήµατος-Πτώση Αεροσκαφών ή / και αντικειµένων που πέφτουν από αυτά                                                  V V

Πτώση δένδρων και κλαδιών και στηλών ∆ΕΗ / ΟΤΕ                                                                               V V

∆ιαφυγή νερού από οποιαδήποτε είδος δεξαµενής ή σωληνώσεων, διάρρηξη σωληνώσεων 
µονίµων εγκαταστάσεων νερού ή κεντρικής θέρµανσης, τυχαία διαφυγή νερού από κάθε V V 10% min 500,00€

Blue Hotel IΙ
Συνολικό Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (Οικοδοµή & Περιεχόµενο): από 600.001€ -
1.500.000€

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€
Οικοδοµή 0,72%
Περιεχόµενο µε κλοπή: 1,20%
Σεισµός:1,00%
Καθίζηση – Κατολίσθηση: 0,14%

µονίµων εγκαταστάσεων νερού ή κεντρικής θέρµανσης, τυχαία διαφυγή νερού από κάθε 
αυτόµατη εγκατάσταση sprinklers

V V 10% min 500,00€

Καταιγίδα, πληµµύρα, Θύελλα, χιόνι, χαλάζι                                                                                                                V V 10% min 500,00€

Παγετός V V 10% min 500,00€

Βραχυκύκλωµα σε Α κίνδυνο µέχρι το ποσό των 60.000€ V V 500,00€

Θραύση κρυστάλλων µέχρι 3.000,00 € V V 300,00€

Αποκοµιδή συντριµµάτων µέχρι  3% της ασφαλιζόµενης αξίας του κτιρίου                                                         V

Όρος Πρόνοιας 10%                                                                                                            V V

Κλοπή και απόπειρα κλοπής µετά από διάρρηξη, επίθεση, βία ή εκφοβισµό σε άτοµο                                               V 10% min 500,00€

Ζηµιές του κλέφτη στο κτίριο µέχρι 10%                                                                                              V 300,00€

Ζηµιές του κλέφτη στο περιεχόµενο µέχρι 10%                                                                                         V 300,00€



Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την λειτουργία του ξενοδοχείου για :
Σωµατικές Βλάβες
2. Απώλεια ή ζηµιά σε περιουσιακό στοιχείο (προσωπικά είδη πελατών καθώς και για 
τιµαλφή σε θυρίδες ανά δωµάτιο/θυρίδα µέχρι το ποσό των € 3.000 και συνολικά για όλη 
την διάρκεια ασφάλισης µέχρι το ποσό των € 30.000. Σε αυτοκίνητα τρίτων / πελατών από 
την λειτουργία και χρήση περιφραγµένων parking  ανά ατύχηµα το ποσό των € 1.000 και 
συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης το ποσό των € 30.000.)                                                                                                                     
Αστική Ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών χαλάρωσης & περιποίησης SPA 
Τροφική δηλητηρίαση πελατών από την διάθεση Τροφίµων 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 500.000,00€ (σε συνάρτηση µε το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο)

V V 150€ για υλικές ζηµιές και 
150€ για προσωπικά είδη 

πελατών

Εργοδοτική ευθύνη για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις µε  τα παρακάτω maximum όρια:
1. Ανά άτοµο    50.000,00 €
2. Οµαδικό ατύχηµα    100.000,00 €
Για όλη την ασφαλιστική περίοδο 25.000€

Τα παραπάνω ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια

V V

Ληστεία Ταµείου/ ∆ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου µέχρι το ποσό των 6.000€ ανά γεγονός και V

Blue Hotel II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Blue Hotel IΙ
Συνολικό Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (Οικοδοµή & Περιεχόµενο): από 600.001€ -
1.500.000€

Ληστεία Ταµείου/ ∆ιάρρηξη Χρηµατοκιβωτίου µέχρι το ποσό των 6.000€ ανά γεγονός και 
καθ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου

V

Μεταφορά Χρηµάτων της επιχείρησης από και προς Τράπεζες µέχρι το ποσό των 10.000€ V

Επίδοµα διακοπής εργασιών συνεπεία καλυπτόµενου κινδύνου µε µέγιστη περίοδο 
αποζηµίωσης τους 4 µήνες και µέχρι το ποσό των 20.000€

V 5 πρώτες εργάσιµες ηµέρες 
για όλους τους κινδύνους 

εκτός σεισµού & κ.φ. που θα 
ισχύει 7 εργάσιµες ηµέρες

Αλλοίωση εµπορευµάτων εντός ψυκτικών θαλάµων συνεπεία καλυπτόµενου κινδύνου ή 
διακοπή παροχής ∆ΕΗ µέχρι το ποσό των 10.000€

V

Blue Care 3€ V V

Προαιρετικές Καλύψεις

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Καθίζηση-κατολίσθηση V V 2% µε ελάχιστο τα 2.000€

Σεισµός, Φωτιά & Κλονισµός από Σεισµό V V 2% επί του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου



Προϋποθέσεις Ασφάλισης-Εξαιρέσεις Καλύψεων

1. Θα πρέπει να υπάρχει νόµιµη άδεια λειτουργίας και εν ισχύ πιστοποιητικό  πυροπροστασίας από την Π.Υ. τα δε µέσα πυρόσβεσης να συντηρούνται 
και να βρίσκονται σε κατάσταση άµεσης λειτουργίας . 
Να µην τοποθετούνται αντικείµενα ή οτιδήποτε άλλο µπροστά από αυτά ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους και η πρόσβαση σε περίπτωση 
κινδύνου.

2. Μη ύπαρξη ζηµιών κατά την τελευταία πενταετία .

3.Να γίνεται έλεγχος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

4. Θα πρέπει να υπάρχει αντλία απορρόφησης υδάτων στους υπόγειους χώρους.

5. Εφόσον έχει δοθεί η κάλυψη του σεισµού τα κτίρια θα πρέπει να είναι αντισεισµικής κατασκευής να έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια στο σύνολο 
τους µετά το 1960 και να µην έχουν υποστεί ζηµιές από προηγούµενο σεισµό.

6. Η κάλυψη της διάρρηξης σωληνώσεων ισχύει για εγκαταστάσεις σωληνώσεων µέχρι 25 ετών

7. Η κάλυψη της κλοπής µετά από διάρρηξη , επίθεση, βία ή εκφοβισµό ατόµου , η ζηµιές του κλέφτη  καθώς και η κακόβουλη βλάβη ισχύουν εφόσον 
το ξενοδοχείο βρίσκεται σε λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση κατά τους µήνες που η επιχείρηση παραµένει εκτός 

Blue Hotel  I & II

το ξενοδοχείο βρίσκεται σε λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση κατά τους µήνες που η επιχείρηση παραµένει εκτός 
λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα µέτρα προστασίας :
- Συναγερµός συνδεδεµένος µε κέντρο λήψης σηµάτων εταιρίας Security τόσο ενσύρµατα όσο και ασύρµατα που να καλύπτει όλους τους  χώρους 
και τα ανοίγµατα της επιχείρησης ή 
- Μόνιµος έµµισθος φύλακας που θα διαµένει εντός της επιχείρησης.

8. Από τις καλύψεις του παρόντος θα εξαιρούνται παντός είδους ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από τους πελάτες του ξενοδοχείου ή σε περιουσιακά 
στοιχεία πελατών (π.χ. τιµαλφή, χρήµατα, πολύτιµα αντικείµενα, κ.λ.π. που δεν φυλάσσονται στις θυρίδες του ξενοδοχείου ή χρηµατοκιβώτιο µε 
συνδυασµό) και προσωπικού, σε κήπους , διακοσµητικά φυτά.

9.Οι εγκαταστάσεις και τα αντικείµενα που τυχόν βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους (ξαπλώστρες, οµπρέλες, πισίνες µετά του µηχανολογικού 
εξοπλισµού τους, τέντες, κιόσκια, περιφράξεις, πεζούλια, πέργκολες) θα καλύπτονται µόνο µε τους κινδύνους πυρκαγιάς, κεραυνού και Σεισµού.
∆εν καλύπτονται δενδροφυτεύσεις, φυτά κήπων, γήπεδα golf,  τένις , 5 Χ 5. Γενικώς δεν καλύπτονται περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε 
απόσταση µικρότερη των 30 µέτρων από την ακτή.

10. Για τις καλύψεις της Αστικής ευθύνης θα πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία για την ασφάλεια των πελατών και 
των επισκεπτών. Επίσης το προσωπικό που ασχολείται στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο σε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


