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Αγροτικών Ασφαλίσεων Interamerican   



Θερμοκήπια  



Θερμοκήπιο  

• Δυνατότητα Παραγωγής Προϊόντων όλο το έτος 

• Με προγραμματισμό στην ποσότητα της αναμενόμενης παραγωγής 

• Ελεγχόμενο περιβάλλον και συνθήκες για την καλλιέργεια 

• Προστατεύει την  αγροτική παραγωγή από τα  καιρικά φαινόμενα 

• Μεγάλο επενδυόμενο κεφάλαιο για την Κατασκευή 

• Εξελισσόμενο τεχνολογικά με νέα συστήματα αλλά με μεγάλα κόστη 

• Με μακροπρόθεσμο πλάνο επιχειρηματικής δράσης  



 Στην Ελλάδα υπάρχουν 33.930 θερμοκήπια  

 Συνολική έκταση 77.915 στρεμμάτων 

 Τα Θερμοκήπια στην Ελλάδα  

Περιφέρεια  Πλήθος  
Συνολική Έκσταση 

σε στρεμ. 
ΗΛΕΙΑ 2.418   20.560 
ΛΑΣΙΘΙ 6.229   17.494 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4.486   9.415 
ΑΧΑΪΑ 720   6.003 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 1.163   3.547 
ΧΑΝΙΑ 1.137   2.669 
ΠΕΛΛΑ 1.908   2.117 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.228   2.010 
ΗΜΑΘΙΑ 1.289   1.813 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 1.632   1.604 
ΛΟΙΠΑ  10.721   10.682 

ΣΥΝΟΛΟ 33.931 77.915 



Τοξωτό Μονό 

Βασικοί Τύποι θερμοκηπίων 

Γοτθικό ή αμφίρρικτο (πολλαπλό)  

Τοξωτό πολλαπλό  

Άλλου Τύπου  

Υδροπονία    



 Συστήματα Αερισμού 

 Συστήματα Ψύξης 

 Συστήματα Θέρμανσης 

 Συστήματα Φωτισμού 

 Συστήματα  Άρδευσης - Λίπανσης 

 Ειδικός εξοπλισμός (π.χ. υποστρώματα υδροπονίας), πρώτες ύλες  
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Ενδεικτικός εξοπλισμός θερμοκηπίων 



Φυτική Παραγωγή    

Περιεχόμενο   

Κτίριο  

Αντικείμενα Ασφάλισης των Θερμοκηπίων 

Μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία  Σκελετός κατασκευής  

Στοιχεία επικάλυψης 

Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό  

Μαλακό / σκληρό πλαστικό / γυαλί  

Συστήματα σκίασης / θέρμανσης / ψύξης / 
άρδευσης / λίπανσης /κλπ  

Κηπευτικά, Σποριόφυτα, Λουλούδια, Λοιπά  

Εξοπλισμό  Βοηθητικοί Χώροι, Χώροι επεξεργασίας, κλπ  

Πρώτες ‘Ύλες  Εμπορεύματα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας) 



 Οι  προδιαγραφές είναι γνωστές στους κατασκευαστές θερμοκηπίων   

 Ο κατασκευαστής χορηγεί Πιστοποιητικό Κατασκευής 

Γενικές Πληροφορίες  για τα Θερμοκήπια 

Κατασκευή  
  Δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής ή άλλου είδους άδειας 
  Η νομοθεσία δεν προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πυροπροστασίας 
  Η λειτουργία όμως του θερμοκηπίου ενδεχομένως να απαιτεί άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια της 

περιοχής 

Απαιτείται όμως η κατασκευή να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του  Υπουργείου Α.Α 

Οι προδιαγραφές περιγράφουν την αντοχή που πρέπει να έχει η κατασκευή  στα καιρικά φαινόμενα 

 

  

 
Η Πλαστική επικάλυψη  έχει περιορισμένη διάρκεια Ζωής  

τα μαλακά πλαστικά 

• Γηράσκουν σχετικά γρήγορα λόγω της καταπόνησής τους κυρίως από την ηλιακή ακτινοβολία 
• Η γήρανση συναρτάται και από την περιοχή  
• Στις νότιες περιοχές θα πρέπει να αντικαθιστώνται το πολύ κάθε 3 χρόνια και στις βόρειες στα 4 χρόνια.  

τα σκληρά πλαστικά  

• Ο χρόνος ζωής μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη 
• Στα παραπάνω μπορεί να  γίνει υπέρβαση εφόσον ο προμηθευτής/ κατασκευαστής τους προσκομίσει σχετικό  πιστοποιητικό 

Εγκαταστάσεις 

Θερμοκηπίων 



Βασικοί κίνδυνοι για τα Θερμ0κήπια  

Γνωρίζουμε ότι:  

 οι περισσότερες ζημιές προέρχονται από τα φυσικά φαινόμενα 

 Ανεμοθύελλα 
 Χαλάζι 
 Βροχή / πλημμύρα 

 Εύκολη & γρήγορη επέκταση της πυρκαγιάς 

 Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές με  
συγκέντρωση του κινδύνου   



Βασικά Χαρακτηριστικά  
της Ασφάλισης Interamerican των Θερμοκηπίων 

  

 Τα θερμοκήπια λαμβάνονται υπόψη ασφαλιστικά από την Interamerican  σαν κτίρια  

• με κτίριο (σκελετό και επικάλυψη) 

• με περιεχόμενο (εξοπλισμό , Μηχανήματα, πρώτες ύλες, υπόστρωμα) και  

• με παραγωγή που γίνεται εντός των εγκαταστάσεων (φυτική παραγωγή) 

 Η Ασφάλιση των θερμοκηπίων γίνεται από τον Κλάδο Πυρός  

 Ασφαλίζονται θερμοκήπια είτε με πλαστική είτε γυάλινη επικάλυψη 

 Έχουν ληφθεί υπόψη και ασφαλίζονται όλα τα σύγχρονα μέσα της κατασκευής και της λειτουργίας τους  

 Μεγάλο εύρος παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων  

 Αποζημιώνει σε τρέχουσα αξία τα ασφαλισμένα αντικείμενα 



Πακέτα Ασφάλισης Θερμοκηπίων (CLASSIC και ΕΧΤRΑ)   

Με Συνολικό ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ασφάλισης <€500.000 

 - €400.000 για το κτίριο & περιεχόμενο 

- €100.000 για την φυτική παραγωγή 

FREE προγράμματα Ασφάλισης Θερμοκηπίων  

Με ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο > €500.000 

Ελεύθερη επιλογή Ασφαλιστικών Καλύψεων  

Απλοποίηση Διαδικασιών στην Ασφάλιση Θερμοκηπίων  

 Νέα ξεχωριστή Αίτηση Θερμοκηπίων 

 Πακέτα Ασφάλισης Θερμοκηπίων (CLASSIC και EXTRA)  

 Πρόγραμμα Ασφάλισης FREE  

(για όσα θερμοκήπια δεν εντάσσονται στα κριτήρια και προϋποθέσεις των πακέτων) 

Αλλαγές στην Ασφάλιση των Θερμοκηπίων 
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Ασφάλιση Φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου 

• Συνήθως γίνονται πολλαπλές Καλλιέργειες εντός θερμοκηπίου κατ’ έτος  

• Είδη καλλιεργειών:  

 Κηπευτικά 

 Σποριόφυτα 

 Λουλούδια 

 Λοιπά  

Φυτική Παραγωγή Θερμοκηπίου:  

• Ασφαλίζουμε φυτά, αναμενόμενη παραγωγή, κόστος καλλιέργειας, κέρδος  

• Δεν ασφαλίζουμε επιλεκτικά καλλιέργειες και χρονικά διαστήματα  

•  Ασφαλίζουμε το ανώτατο κεφάλαιο της καλλιέργειας ανά έτος  

(δεν αθροίζουμε τα κεφάλαια των καλλιεργειών που γίνονται στο έτος αλλά  

ασφαλίζουμε το ανώτατο κεφάλαιο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή) 



Προϋποθέσεις ένταξης στα πακέτα ασφάλισης Θερμοκηπίων 

Συνολικό ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ασφάλισης <€500.000 

 €400.000 για το κτίριο & περιεχόμενο 

 €100.000 για την φυτική παραγωγή 

 Οι Εγκαταστάσεις Θερμοκηπίων έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
αρμόδιου Υπουργείου και έχουν την πιστοποίηση από τον Κατασκευαστή 

Πακέτα Ασφάλισης Θερμοκηπίου 

 Πακέτα Ασφάλισης Θερμοκηπίων (CLASSIC και EXTRA) 

 Βιβλίο όρων για τα πακέτα  

 Τιμολόγηση με Calculator μέσω askme 

 Μελλοντικά στο e-sales    

CLASSIC  EXTRA  



Ασφάλιση Θερμοκηπίου – πακέτο Classic   

Πρόγραμμα CLASSIC   

 Προαιρετική η Κάλυψη της Φυτικής Παραγωγής 
 Προαιρετική η Κάλυψη του Σεισμού, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και 
 παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια σεισμού με απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  

     Ασφαλιστικές Καλύψεις 
Όρια Καλύψεων 

Κτίριο Περιεχόμενο 

Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος  100% 100% 

Έκρηξη, καπνό 100% 100% 

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων, πτώση αεροσκαφών, πτώση δένδρων/κλαδιών/στύλων 100% 100% 

Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών 20% του ΑΚ 20% του ΑΚ 

Πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες) 100% 100% 

Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  5% του ΑΚ 5% του ΑΚ 

Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  5.000 € 5.000 € 

Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς 10.000 € 10.000 € 

Όρος προστασίας υπασφάλισης 10% του ΑΚ 10% του ΑΚ 

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  10.000 € 10.000 € 



Ασφάλιση Θερμοκηπίου – πακέτο Extra    

Πρόγραμμα EXTRA  

 Προαιρετική η Κάλυψη της Φυτικής Παραγωγής 
 Προαιρετική η Κάλυψη του Σεισμού, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και 
 παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια σεισμού με απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  

  Ασφαλιστικές Καλύψεις 
Όρια Καλύψεων 

Κτίριο Περιεχόμενο 

Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος  100% 100% 

Έκρηξη, καπνό 100% 100% 

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων, πτώση αεροσκαφών, πτώση δένδρων/κλαδιών/στύλων 100% 100% 

Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών 20% του ΑΚ 20% του ΑΚ 

Πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες) 100% 100% 

Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  5% του ΑΚ 5% του ΑΚ 

Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  5.000 € 5.000 € 

Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς 10.000 € 10.000 € 

Όρος προστασίας υπασφάλισης 10% του ΑΚ 10% του ΑΚ 

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  10.000 € 10.000 € 

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλάζι και παγετό 100% 100% 

Κλοπή μετά από διάρρηξη και/ή ληστεία 100% 100% 

Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/ άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης 
πυρόσβεσης 

100% 100% 

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας 5.000 € 5.000 € 

Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων  20.000 € 20.000 € 



Ασφάλιση Θερμοκηπίου – FREE 

Πρόγραμμα FREE  
(Ελεύθερη επιλογή Καλύψεων)   

 Προαιρετική η Κάλυψη της Φυτικής Παραγωγής 
 Προαιρετική η Κάλυψη του Σεισμού, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και 
 παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια σεισμού με απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  

       Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος  

Έκρηξη, καπνό 

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων, πτώση αεροσκαφών, πτώση δένδρων/κλαδιών/στύλων 

Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών 

Πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες) 

Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  

Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου  

Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς 

Όρος προστασίας υπασφάλισης 

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλάζι και παγετό 

Κλοπή μετά από διάρρηξη και/ή ληστεία 

Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/ άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης πυρόσβεσης 

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας 

Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων  

Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης…  



Ασφαλιστικές καλύψεις: 
Φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου 

Μοναδικές  
Καλύψεις 

 Προϋπόθεση για την ασφάλιση της Φυτικής Παραγωγής είναι η ασφάλιση των Κτιρίων 
 Προαιρετική η Κάλυψη του Σεισμού, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και 
 παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια σεισμού με απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου  

EX
TR

A
 

  Ασφαλιστικές Καλύψεις 
  

C
LA

SS
IC

 

Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος   

Καπνός, έκρηξη    

Πτώση αεροσκάφους , πρόσκρουση οχήματος    

Καύσωνας  & Ηλιακή ακτινοβολία   

  Θραύση, Διαρροή Σωληνώσεων 
  

Πλημμυρά 
  

Καταιγίδα, Θύελλα 
  

Χαλάζι, Παγετός, Χιόνι 
  



Περιγραφή διαδικασίας Ασφάλισης  
με τα Πακέτα (Classic – Extra)  

Δημιουργία  

Προσφοράς Ασφάλισης  

με το calculator μέσω 
askme 

Αποδοχή προσφοράς  

από τον πελάτη 

Αποστολή  

1) Υπογεγραμμένη αποδοχή προσφοράς  

2) Αίτησης ασφάλισης  

συνοδευόμενη με 2-3 φωτογραφίες 

 στο agrinfo@interamerican.gr 

Αποδοχή ή όχι  

του Κινδύνου από το Τμήμα 
UW 

Πραγματογνωμοσύνη  

ΕΆΝ απαιτείται   

Έκδοση 
Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου 

Παράδοση Συμβολαίου,  

Έναρξη Ασφάλισης 



Περιγραφή διαδικασίας Ασφάλισης  
με Πρόγραμμα FREE   

Αίτηση Ασφάλισης 
συνοδευόμενη από 2-3 

φωτογραφίες    

Αποστολή στο 
agrinfo@interamerican.gr 

Εκτίμηση κινδύνου  

από το UW και  

έκδοση προσφοράς  

Αποστολή Προσφοράς 

 Αποδοχή προσφοράς 
από πελάτη 

Πραγματογνωμοσύνη 
ΕΆΝ απαιτείται   

Έκδοση ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου  

Παράδοση 
συμβολαίου,  

Έναρξη Ασφάλισης 



Πληροφορίες -Υποστήριξη 

 Παρουσίαση Ασφάλισης Θερμοκηπίων 

 Νέο E-Brochure Θερμοκηπίων 

 Νέο Calculator τιμολόγησης /προσφοράς Πακέτων Ασφάλισης Θερμοκηπίων (askme)  

 Βιβλίο όρων Ασφάλισης Πακέτων Ασφάλισης 

 Νέο ενημερωμένο εγχειρίδιο διαδικασιών ασφάλισης  

 



Ευχαριστώ 


