
Αστική Ευθύνη Τουριστικών 
Μονάδων
Πληρότητα στην Εξασφάλιση



H Αγορά που απευθυνόμαστε

 Η Τουριστική Βιομηχανία αποτελεί το βασικότερο «πυλώνα» της Ελληνικής 
Οικονομίας

 Η τουριστική περίοδο ξεκινά από αρχές Απριλίου και τελειώνει τέλος Οκτωβρίου

 Η αγορά που απευθυνόμαστε είναι:
 2.800 μικρά ξενοδοχεία έως 60 δωματίων
 68.900 ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Διαμερίσματα
 5.200 επιχειρήσεις αγροτουρισμού 



Σε ποιους απευθυνόμαστε…

Σε ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή και μικρών ξενοδοχειακών μονάδων:
 μέχρι 60 δωματίων και 
 συνολικής στεγασμένης επιφάνειας των κύριων χώρων τους μέχρι 400 τ.μ. 



 Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Επιχειρηματία έναντι πελατών/επισκεπτών, 
για ατυχήματα: 

 Απώλειας Ζωής  
 Σωματικές βλάβες ή/και 
 Υλικές  ζημιές 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

που μπορεί να συμβούν στο χώρο της επιχείρησης, κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους, από: 

 αμέλεια ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού που 
έχει στην υπηρεσία του



ΚΑΛΥΨΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA TOTAL

Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη 
λειτουργία των χώρων της επιχείρησης √ √

Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα √ √

Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων √ √

Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων √ √

Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν 
από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης √ √

Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών και / ή πινακίδων τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης √ √

Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της επιχείρησης √ √

Ευθύνη εργοδότη √

Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας √

Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa - λουτρών, κέντρων 
αισθητικής (προσώπου ή σώματος) √

Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη 
(παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες) √

Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη (για πισίνα) √

Αναλυτικά οι καλύψεις & παροχές



Αναλυτικά οι καλύψεις & παροχές

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Α' ΣΧΕΔΙΟ Β' ΣΧΕΔΙΟ Γ' ΣΧΕΔΙΟ Δ'

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο €30.000 €60.000 €120.000 €240.000

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό €10.000 €20.000 €40.000 €60.000

Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό €90.000 €120.000 €240.000 €480.000

Ανώτατο ετήσιο όριο Ευθύνης για το σύνολο των 
καλύψεων €90.000 €120.000 €240.000 €480.000



Ενδεικτικό Παράδειγμα:

Τουριστική Μονάδα με 20 δωμάτια με ετήσια διάρκεια ασφάλισης:

Σχέδιο Όρια Ευθύνης (Σχέδιο Β) Όρια Ευθύνης (Σχέδιο Γ)

EXTRA €71 Μικτά Ασφάλιστρα €96 Μικτά Ασφάλιστρα

TOTAL €167 Μικτά Ασφάλιστρα €209 Μικτά Ασφάλιστρα



Σχετικό Υλικό 

 Διαφημιστικό Έντυπο

 Calculator –τιμολόγηση (μέχρι 60 δωμάτια)

 Παρουσίαση για τον πελάτη

 Περιγραφή στο ask me

 Περιγραφή στο www.interamerican.gr

 Έκδοση από το Γραφείο Πωλήσεων μέσω
e-sales (μέχρι 60 δωμάτια) 

http://www.interamerican.gr/


Προσιτά Ασφάλιστρα και ελκυστικοί όροι

 Ολοκληρωμένη κάλυψη μαζί με το πρόγραμμα Ασφάλιση Επιχειρήσεων 
Interamerican Business (15% έκπτωση στα ασφάλιστρα) 

 Δυνατότητα για ασφάλιση μικρότερης διάρκειας του έτους, για τις επιχειρήσεις 
που η διάρκεια λειτουργίας τους είναι περιορισμένη 

Οικονομικά ασφάλιστρα από €37 το χρόνο. Υπολογίζεται εύκολα και απλά,
ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτει η κάθε μονάδα.



Μοναδικά Πλεονεκτήματα

 Ολοκληρωμένη προστασία

 Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες

 Προσιτά ασφάλιστρα 

 Απλές Διαδικασίες

 Ταχύτητα στις αποζημιώσεις 

 Ξεκάθαροι Όροι

 Κύρος και αξιοπιστία από 
την INTERAMERICAN
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