
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ – CAFΕ BAR, 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

 
 
Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους  για Σωματικές Βλάβες ή/και 
Υλικές Ζημίες οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα τα οποία θα συμβούν από την 
λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του προς ασφάλιση εστιατορίου- 
ζαχαροπλαστείου – καφετέριας – cafe bar και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά  τον 
Νόμο θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος . 
Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνεται και η Τροφική Δηλητηρίαση η οποία θα εκδηλωθεί από 
τρία άτομα και άνω με απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο τα 300,00 
ευρώ. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

           Α  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

           Β 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

              Γ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

           Δ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σωματικές Βλάβες 
κατ΄άτομο 

   30.000,00 €   50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 

Υλικές Ζημίες   15.000,00 €   30.000,00 €   50.000,00 €  50.000,00   € 
Ομαδικό ατύχημα   60.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 
Συνολικό όριο 
ευθύνης  

120.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00 € 

Απαλλαγή για κάθε 
υλική ζημία 

    200,000 €       250,00 €    300,00 €    300,00 € 

Συνολικά ετήσια 
ολικά ασφάλιστρα 
ανά θέση 

   0,80 € /θέση 1,00 € /θέση 1,30 €/θέση 1,60 €/θέση 

 
Ελάχιστα εισπραττόμενα ασφάλιστρα για τα Προγράμματα Α & Β :  80,00 ευρώ και για 
το Πρόγραμμα Γ & Δ : 140,00 ευρώ   
 
Πρόσθετη κάλυψη Εργοδοτικής ευθύνης : Επιβάρυνση 20% των ανωτέρω συνολικών 
ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων και των ελάχιστων εισπραττομένων) για κάθε 
πακέτο με τα μισά όρια κάλυψης που ισχύουν για την Αστική Ευθύνη προς Τρίτους. 
 
Διευκρινήσεις :  

 Ασφαλιζόμενος θεωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος 
 Τρίτοι θεωρούνται οι πελάτες – επισκέπτες του χώρου 
 Καλύψεις   

Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε πελάτες από 
ατύχημα που θα συμβεί στους χώρους του εστιατορίου – μπάρ – καφετέριας 
αποκλειστικά και μόνο από την λειτουργία των εγκαταστάσεων και για το οποίο 
θα ευθύνεται ο Ασφαλιζόμενος. 
 
Επεκτάσεις Κάλυψης 
Καλύπτονται και οι ζημίες σε τρίτους : 
Α. Από την λειτουργία των ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε ευθύνη του 
συντηρητή) καθώς επίσης και ζημίες σε τρίτους από Σωματικές Βλάβες συνεπεία 
πυρκαιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος. 
Β. Ζημίες από την πτώση επιγραφών οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη του 
καταστήματος. 
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