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         ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                     ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
*  Η SENATUS®  είναι πιστοποιημένη Broker Ασφαλίσεων και αντιπροσωπεύει 28 Ασφαλιστικές  

* Διαφέρει από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και τους Πράκτορες Ασφαλίσεων βάση του  ν.2170/1993  
αφού ενεργεί κατ’ εντολή και για το συμφέρον των Ασφαλισμένων και όχι των Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

 



 

ειίδα 32 απφ 47  

ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ Ή ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΓΧΜΑΣΗΧΝ   

 

Αθνξά ηελ θάιπςε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα σκαηηθέο Βιάβεο ή/θαη 

Τιηθέο Εεκηέο νη νπνίεο  ζα ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζα νθείινληαη ζε αηχρεκα ην νπνίν ζα ζπκβεί απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ρψξσλ αζθαιηδνκέλνπ Ξελνδνρείνπ / Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ θαη γηα ην 

νπνίν αηχρεκα ππεχζπλνο απφ ηνλ Νφκν ζεσξείηαη ν αζθαιηδφκελνο. 

Απεπζχλεηαη ζε Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεία / Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε λφκηκε άδεηα θαη εηδηθή άδεηα απφ ηνλ ΔΟΣ.  

     Α         Β                       Γ                 Γ  

.Β θαη΄άηνκν €   50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 

.Β θαηά γεγνλφο  €  100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000  

Τ.Ε. θαηά γεγνλφο €    50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 

Α.Ο ζηε δηάξθεηα ζ/ιαίνπ €  150.000 € 300.000 € 450.000  € 600.000 

 

ΟΛΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΡΟ € 1 αλά 

θιίλε 

€ 1,10 αλά 

θιίλε  

€ 1,21αλά 

θιίλε  

€ 1,33 αλά 

θιίλε   

 

Πξόζζεηε θάιπςε 

Δξγνδνηηθήο Δπζύλεο  

Δπηβάξπλζε 15% ησλ νιηθψλ αζθαιίζηξσλ θάζε 

παθέηνπ 

 

Πξόζζεηε θάιπςε 

επζύλεο Κνιπκβεηηθήο 

Γεμακελήο   

Δπηβάξπλζε 50% ησλ νιηθψλ αζθαιίζηξσλ θάζε 

παθέηνπ 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 

Πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θιηλψλ 

πνπ δηαζέηεη ε ηνπξηζηηθή κνλάδα επί ην νιηθφ 

αζθάιηζηξν ηνπ επηιεγέληνο παθέηνπ (Α ή Β ή Γ ή Γ) 

επί ηνπ νπνίνπ έρεη εθαξκνζζεί πξνεγνχκελα ε 

επηβάξπλζε γηα ηηο πξφζζεηεο θαιχςεηο (αλ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηνλ αζθαιηδφκελν). 

 

ΔΛΑΥΗΣΑ 

ΔΗΠΡΑΣΣΟΜΔΝΑ   

ΑΦΑΛΗΣΡΑ 

€  100 € 125 € 150 € 175 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΔ € 150 θαη΄ ειάρηζην ζε θάζε πιηθή δεκηά 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 Καιχπηεη ρσξίο επαζθάιηζηξν θαη ηελ επζχλε ηνπ αζθαιηδφκελνπ πξνο ηξίηνπο:                                                      

Α. Απφ ηξνθηθή δειεηεξίαζε,  εθφζνλ ηα εζηηαηφξηα / Bar αλήθνπλ ζηελ 

αζθαιηδφκελε επηρείξεζε.                                                                                         

Β. Απφ ππξθαγηά ή έθξεμε ε νπνία ζα πξνθαιέζεη δεκηέο ζε ηξίηνπο θαη νη νπνίεο  

ζα πξνθιεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αζθαιηδνκέλσλ ρψξσλ.   
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