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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ERGO My Business ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
Advanced Plus Total Plus Superior Plus 

 
(Standard) (Comfort) (Plus) 

1. Πυρκαγιά    
2. Κεραυνός    
3. Καπνός    
4. Έκρηξη (Περιλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του 

εκρηγνυόμενου αντικειμένου) 
   

5. Πυρκαγιά από δάσος    
6. Πτώση αεροσκάφους    
7. Πρόσκρουση οχήματος    
8. Τρομοκρατικές ενέργειες    
9. Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες 

ενέργειες 
   

10. Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών (3% του συνολικού 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 3.000 €) 

   

11. Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης 
αδειών (20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου, με 
ανώτατο όριο 20.000 €) 

   

12. Αποκομιδή συντριμμάτων (5% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου) 

   

13. Μη ηθελημένη υπασφάλιση (10%)    
14. Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε κτίρια 

μέχρι 40 ετών & σε εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 5 ετών) 
   

15. Έξοδα περιορισμού της ζημιάς (συμπεριλαμβάνονται 
στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο)    

16. Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι    
17. Θραύση σωληνώσεων    
18. Έξοδα άντλησης νερών (3% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 3.000 €) 
   

19. Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιές στην ίδια τη 
σωλήνα για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών (5% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου ανώτατο ποσόν 5.000 
€) 

   

20. Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία    
21. Σταθερές επιγραφές από καλυπτόμενο κίνδυνο (1% του 

συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 
10.000 €) 

   

22. Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. 
Συμπεριλαμβάνεται και η Αστική ευθύνη ενοικιαστή 
προς τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή 
(20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 
200.000 €) 

   

23. Γενική Αστική Ευθύνη (20% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 50.000 € για 
ΣΒ & 20.000 € για ΥΖ) 

   

24. Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης στους 
χώρους της επιχείρησης (Θ.Α. & Μ.Ο.Α. 3% του 
συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 
30.000 €) 

   

25. Συμμόρφωση με κανονισμούς (20% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο όριο 15.000 €) 

   

26. Απώλεια κερδών (οικονομική ενίσχυση) (10% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο 
ποσό 50.000 € και μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 
ημέρες) 

   

27. Έξοδα μεταστέγασης (5% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 25.000 €) 
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28. Προσωρινή μεταφορά μετά από ζημιά. Καλύπτονται τα 

διασωθέντα αντικείμενα στον χώρο μετεγκατάστασης 
από καλυπτόμενο κίνδυνο, καθώς και τα έξοδα 
μεταφοράς και οι ζημιές τους κατά τη μεταφορά με 
Ρήτρα C (2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
περιεχομένου με ανώτατο ποσό 10.000 €) 

   

29. Κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών, 
αντικειμένων για έκθεση, μεταποίηση, επισκευή, 
περιλαμβανομένων και των ζημιών κατά τη μεταφορά 
με ρήτρα C (2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
περιεχομένου με ανώτατο ποσό 10.000 €) 

   

30. Έξοδα φύλαξης μετά από καλυπτόμενη ζημιά (1% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο 
ποσό 5.000 €) 

   

31. Ληστεία ταμείου (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
περιεχομένου με ανώτατο ποσό 5.000 €) 

   

32. Έξοδα ενημέρωσης πελατών (2% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο ποσό 10.000 €) 

   

33. Απώλεια ενοικίων ιδιοκτήτη (10% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου του κτιρίου) 

   

Προαιρετικές καλύψεις  
Κλοπή περιεχομένου (*)    
Ποιοτική αλλοίωση (3.000 €)    
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (5.000 €)    
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)    
Χρηματοκιβώτιο: διάρρηξη ή ληστεία (10.000 €)    
Μεταφορά χρημάτων: ληστεία (10.000 €)    
Εργοδοτική αστική ευθύνη (επιχειρήσεις μέχρι 5 
εργαζόμενους) (15.000 €) 

   

Νομική Προστασία DAS Hellas (3.000 €)    
 
Παρατηρήσεις 

 Περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη κάλυψη στο πρόγραμμα. 

(*) Η συγκεκριμένη κάλυψη περιλαμβάνει και την κάλυψη ζημιών κλέφτη στο ακίνητο, η οποία παρέχεται με επιπλέον 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, το οποίο ισούται με το 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου, με ελάχιστο ποσό 
1.500 € και μέγιστο 5.000 €. Εάν έχει επιλεγεί απαλλαγή, αυτή θα ισούται με το ποσό των 150 € για την κάλυψη των 
ζημιών κλέφτη. 

 


