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ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
 

Αθήνα, 27/2/2015 
Αριθμός:425  

 

ΘΕΜΑ: 

 
1.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΙΑΤΡΕΙΩΝ – 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ “EXPERT OFFICE” 
 

2.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΞΕΝΩΝΩΝ & 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ “ EXPERT HOTEL” 

 
3.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ “EXPERT BUSINESS” 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία μας δημιούργησε τρία νέα ανταγωνιστικά 

προγράμματα ασφάλισης Πυρός. Τα νέα αυτά προγράμματα ισχύουν μόνο για νέα 
ασφαλιστήρια και θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Cheetah από Τετάρτη 

4/3/2015. 
 
Υπεύθυνος Τομέας για τα νέα αυτά προγράμματα είναι ο Τομέας Διαδικτυακών 

Ασφαλίσεων / Τμήμα Ανάληψης Διαδικτυακών Γενικών Ασφαλίσεων. 
 

1. Το “EXPERT OFFICE” απευθύνεται σε γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, 
μικροβιολογικά & ακτινολογικά εργαστήρια, εφ’ όσον το συνολικό 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιό τους δεν υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000 

(κτήριο και/ή περιεχόμενο). 
 

2. Το “EXPERT HOTEL” απευθύνεται σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εφ’ όσον 

το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
€5.000.000 (κτήριο και/ή περιεχόμενο).  

 

3. Το “EXPERT BUSINESS” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
εμπορική και/ή παραγωγική δραστηριότητα, εφ’ όσον το συνολικό 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο τους δεν υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000 
(κτήριο και/ή περιεχόμενο). 

 

Για τη Groupama Ασφαλιστική 
 

 
 

Δημ. Ταταράκης 

Τεχνικός Δ/ντής 
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1. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
 
 

1.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

1.1.1. EXPERT OFFICE ΚΤΗΡΙΟ 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 1.500 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των €1.500  

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση. 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του Ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 3.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, έως € 

3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Απώλεια ενοικίου έως € 3.000, με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 6 μήνες 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης. 

 Αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτήρια - βελτιώσεις ηλικίας μέχρι 35 ετών 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Απώλεια ενοικίου (10% του κεφαλαίου της οικοδομής) 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου.) 

 Βραχυκύκλωμα (1.500€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €    450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 
 

 

1.1.2. EXPERT OFFICE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 1.500 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη   διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των €1.500  

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων  

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Θραύση κρυστάλλων, θυρών, βιτρινών και παραθύρων της ασφαλιζόμενης επωνυμίας 

συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και των 

εξόδων τοποθέτησης αυτών, μέχρι του ποσού των € 2.000 ανά γεγονός και συνολικά για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
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 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, έως 

€3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά   για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου  

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης 

περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης,  

μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το κτήριο, σύμφωνα με την 

γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αστική ευθύνη μισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως 

ένα μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων 

 Απώλεια κερδών (Διακοπή εργασιών), από ασφαλισμένο κίνδυνο, μέχρι 20% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 έτη 

αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (1.500€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Κλοπή: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Ληστεία: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €    450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  
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1.1.3.  EXPERT OFFICE ΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των €1.500  

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων  

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης. 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του ασφαλιζομένου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 3.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, έως € 

3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης 

περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, 

μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το κτήριο, σύμφωνα με την 

γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως 

ένα μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων. 
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 Απώλεια κερδών (Διακοπή εργασιών), από ασφαλισμένο κίνδυνο, μέχρι 20% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης. 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 έτη 

αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (1.500€) 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Κλοπή: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Ληστεία: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €   450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 

 

 1.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ

/ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

Κτήριο Περιεχόμενο 
Σεισμός (κτήριο &/ή 

περιεχόμενο) 

 
Καθαρό 

‰ 

Ολικό 

‰ 

Καθαρό 

‰ 

Ολικό 

‰ 

Καθαρό 

‰ 
Ολικό ‰ 

 0,50 0,666 1,13 1,50 1,15 1,52 

 
 

1.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

Προαιρετικές 
καλύψεις 

Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Απώλεια ενοικίου 0,80 1,152 

Αστική ευθύνη 

ομόρων 
0,174 0,25 

Αστική ευθύνη 

ενοικιαστή 
0,174 0,25 

Ληστεία ταμείου 3,788 5,00 

Βραχυκύκλωμα 2,08 3,00 
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2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – 

ΞΕΝΩΝΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 

2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 15.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των €1.500  

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση. 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του Ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, έως € 

3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για 

όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτήρια - βελτιώσεις ηλικίας μέχρι 35 ετών 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Απώλεια Ενοικίου (10% του κεφαλαίου της οικοδομής) 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: €150 ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €750 ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 

 

 

2.1.2. EXPERT HOTEL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού 

των € 15.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη   διάρκεια ασφάλισης. 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των € 1.500 

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (ζημιές σε εξωτερικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό δεν καλύπτονται) 

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους. 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση ή Ληστεία μετρητών ή επιταγών εντός 

χρηματοκιβωτίου, μέχρι του ποσού των € 15.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης. Δεν καλύπτονται μετρητά, επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ιδιοκτησίας των πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

 Θραύση κρυστάλλων, θυρών, βιτρινών και παραθύρων της ασφαλιζόμενης επωνυμίας 

συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και 

των εξόδων τοποθέτησης αυτών, μέχρι του ποσού των € 2.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 
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 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  

του ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

Η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αλλοίωση εμπορευμάτων στα  ψυγεία  ή  τους  ψυκτικούς  θαλάμους  της    

επιχείρησης μέχρι € 15.000 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, 

έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά   

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και 

επανεγκατάστασης περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης,  μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το 

κτήριο, σύμφωνα με την γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Αστική ευθύνη μισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως ένα 

μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων. 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 

έτη αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Διακοπή Εργασιών (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 Ποιοτική Αλλοίωση (15.000€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: €150 ανά γεγονός 

 Κλοπή: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €500 ανά γεγονός 

 Ληστεία:10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €500 ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €1.500 ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €750 ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Ποιοτική αλλοίωση : 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300 ανά γεγονός. 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 
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2.1.3. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνός 

 Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού 

των € 15.000,  ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων (οι ζημιές που συμβαίνουν στο parking της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης δεν καλύπτονται ) 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα – Καταιγίδα 

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες 

μέχρι του ποσού των € 1.500  

 Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (ζημιές σε εξωτερικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό δεν καλύπτονται) 

 Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.000 ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση ή Ληστεία μετρητών ή επιταγών εντός 

χρηματοκιβωτίου, μέχρι του ποσού των € 15.000 συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης. Δεν καλύπτονται μετρητά, επιταγές ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ιδιοκτησίας των πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 

 Αλλοίωση εμπορευμάτων στα  ψυγεία  ή  τους  ψυκτικούς  θαλάμους  της    

επιχείρησης μέχρι € 15.000 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  

του ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

Η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των 

καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα του ασφαλιζομένου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, 

έως € 3.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας, έως € 3.000 ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς, έως € 5.000 ανά γεγονός και συνολικά 

για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και 

επανεγκατάστασης περιεχομένου, έως € 1.500, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 



 

[11] 
 

διάρκεια ασφάλισης, μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το 

κτήριο, σύμφωνα με την γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική ευθύνη για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 5% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, που δεν ακόμη δηλωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, έως ένα 

μήνα από την απόκτησή τους, μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με είσπραξη 

των αναλογούντων ασφαλίστρων. 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 

έτη αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός 

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Διακοπή Εργασιών (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 Ποιοτική Αλλοίωση (15.000€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Βραχυκύκλωμα: € 150.- ανά γεγονός 

 Κλοπή: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500.- ανά γεγονός 

 Ληστεία:10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά γεγονός  

 Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά γεγονός  

 Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.- ανά 

γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 750.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 Ποιοτική αλλοίωση : 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300.- ανά γεγονός 

 Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός 

 

 

2.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
 

Ξενοδοχεία Ασφάλιστρο κτηρίου & περιεχομένου με σεισμό 

Ασφαλιζόμενες αξίες Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Έως € 1.000.000.- 1,014 1,35 

Από € 1.000.001.- 
έως € 3.000.000.-  

0,901 1,20 

Από € 3.000.001.- 
έως € 5.000.000.-  

0,826 1,10 
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Ξενοδοχεία Ασφάλιστρο κτηρίου & περιεχομένου χωρίς σεισμό 

Ασφαλιζόμενες αξίες Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Έως € 1.000.000.- 0,563 0,75 

Από € 1.000.001.- 

έως € 3.000.000.-  
0,526 0,70 

Από € 3.000.001.- 

έως € 5.000.000.-  
0,45 0,60 

 
 

 
 

2.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

Προαιρετικές 

καλύψεις 
Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Απώλεια ενοικίου 0,80 1,152 

Αστική ευθύνη 

ομόρων 
0,174 0,25 

Αστική ευθύνη 

ενοικιαστή 
0,174 0,25 

Ποιοτική αλλοίωση 3,00 3,96 

Διακοπή εργασιών 1,20 1,584 

Ληστεία ταμείου 3,788 5,00 

Βραχυκύκλωμα 2,08 3,00 

 

 

 

 

2.4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (προαιρετική κάλυψη από τον κλάδο Τεχνικών 

Κινδύνων) 

 

 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Ολικά ασφάλιστρα  Απαλλαγή (ανά 

ζημιά) 

Έως 10.000 € 60  

€ 150 

Άνω των € 10.001 € 5 ανά €1000 κεφαλαίου 
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 Από την παρούσα κάλυψη εξαιρείται η κάλυψη εξωτερικών φορέων πληροφοριών και του 

λογισμικού (software). 

 Ο  εξοπλισμός πρέπει να ασφαλίζεται σε αξία αντικατάστασης  με καινούργιο. 

 Ο Φ.Π.Α. δεν ασφαλίζεται. 

Προϋπόθεση ασφάλισης: Αναλυτική κατάσταση του προς ασφάλιση εξοπλισμού, στην 

οποία θα αναγράφεται η μάρκα, ο τύπος, έτος κατασκευής και η αξία αντικατάστασης με 

καινούργιο ανά μηχάνημα. 

 

 

 

3. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

3.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

3.1.1. EXPERT BUSINESS ΚΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά  

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνό 

 Καπνό που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη   

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 15.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα, θύελλα- καταιγίδα, χιόνι – χαλάζι – παγετό 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Διερευνητικές εργασίες μέχρι του ποσού των € 

1.500.- 

 Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 
 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση μέχρι του ποσού των € 10.000.- ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των  

καλυπτόμενων  κινδύνων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα του ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτόμενων  κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι 

του ποσού των € 3.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας μέχρι του ποσού των € 3.000.- ανά 

γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός 

και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Αστική  ευθύνη  του  ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 30% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
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 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτήρια - βελτιώσεις ηλικίας μέχρι 35 ετών 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός  

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €    450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 

 

 

3.1.2. EXPERT BUSINESS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά  

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνό 

 Καπνό που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη 

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€15.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα, θύελλα- καταιγίδα, χιόνι – χαλάζι – παγετό 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Διερευνητικές εργασίες μέχρι του ποσού των 

€1.500.- 

 Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία περιεχομένου 

 Κλοπή χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου μέχρι του ποσού των € 5.000.- 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.500.- ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Θραύση κρυστάλλων, θυρών, βιτρινών και παραθύρων της ασφαλιζόμενης επωνυμίας 

συνεπεία επελεύσεως ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και 

των εξόδων τοποθέτησης αυτών μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης,  συνεπεία επέλευσης ενός εκ  των  

καλυπτόμενων  κινδύνων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
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 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι 

του ποσού των € 3.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας μέχρι του ποσού των € 3.000.- ανά 

γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός 

και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης 

περιεχομένου μέχρι του ποσού των € 3.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης, μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το κτήριο, 

σύμφωνα με τη γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική  ευθύνη  του  ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 30% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αστική  ευθύνη  μισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη μέχρι 30% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Απώλεια κερδών (Διακοπή εργασιών), από ασφαλισμένο κίνδυνο, μέχρι 20% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης 

 Ποιοτική αλλοίωση μέχρι του ποσού των € 2.000.- 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αστική ευθύνη επισκεπτών από τη λειτουργία της επιχείρησης για σωματικές βλάβες μέχρι 

του ποσού των  € 10.000.- ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 20.000.- ετησίως 

 Αντικατάσταση κλειδαριών μετά από κλοπή μέχρι του ποσού των € 300.- 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 έτη 

αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός  

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Κλοπή: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Ληστεία: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €    450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Αστική ευθύνη επισκεπτών : € 200.- ανά γεγονός. 
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3.1.3. EXPERT BUSINESS ΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Πυρκαγιά  

 Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων, συστάδα θάμνων, λιβάδια, 

βοσκοτόπια, εκχέρσωση εδάφους με φωτιά 

 Κεραυνό 

 Καπνό που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλιζόμενο χώρο 

 Ευρεία έκρηξη  

 Βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του βραχυκυκλωμένου) μέχρι του ποσού των 

€ 15.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 

 Πρόσκρουση οχημάτων 

 Πλημμύρα 

 Θύελλα- καταιγίδα 

 Χιόνι – χαλάζι – παγετό 

 Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων. Διερευνητικές εργασίες μέχρι του ποσού των € 

1.500.- 

 Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους 

 Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 

 Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη 

 Κακόβουλες ενέργειες 

 Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα 

περιεχόμενα 

 Ληστεία περιεχομένου 

 Κλοπή χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου μέχρι του ποσού των € 5.000.- 

 Ληστεία ταμείου μέχρι του ποσού των € 1.500.- ανά ταμείο και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης 

 Ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στο κτήριο σε περίπτωση κλοπής ή απόπειρας 

κλοπής με διάρρηξη ή αναρρίχηση μέχρι του ποσού των € 10.000.- ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης,  συνεπεία επέλευσης ενός εκ  των  

καλυπτόμενων  κινδύνων μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα του ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων συνεπεία επέλευσης 

ενός εκ των καλυπτόμενων  κινδύνων μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός και 

συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφάλισης 

 Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι 

του ποσού των € 3.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας μέχρι του ποσού των € 3.000.- ανά 

γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά γεγονός 

και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

 Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου 

 Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης 

περιεχομένου μέχρι του ποσού των € 3.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης, μετά  από καλυπτόμενη  ζημιά  που  έκανε  ακατοίκητο το κτήριο, 

σύμφωνα με τη γνώμη του πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

 Αστική  ευθύνη  του  ασφαλιζόμενου για όμορα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 30% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 

 Απώλεια κερδών (Διακοπή εργασιών), από ασφαλισμένο κίνδυνο, μέχρι 20% του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου, ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια 

ασφάλισης 

 Ποιοτική αλλοίωση μέχρι του ποσού των € 2.000.- 



 

[17] 
 

 Θραύση  επιγραφών συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων μέχρι  του 

ποσού των € 2.000.- ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Η 

κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης 

 Αστική ευθύνη επισκεπτών από τη λειτουργία της επιχείρησης για σωματικές βλάβες μέχρι 

του ποσού των  € 10.000.- ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 20.000.- ετησίως 

 Αντικατάσταση κλειδαριών μετά από κλοπή μέχρι του ποσού των € 300.- 

 Αξία αντικατάστασης για: α. κτήρια - βελτιώσεις μέχρι 35 ετών αξία καινούργιου, β. 

εμπορεύματα, α’ ύλες αξία κόστους, γ. μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη αξία 

καινούργιου άνω των 5 ετών πραγματική αξία, δ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 3 έτη 

αξία καινούργιου, άνω των 3 ετών τρέχουσα εμπορική αξία 

 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Σεισμός  

 Αστική Ευθύνη Ομόρων (20% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου) 

 Ληστεία ταμείου (1.500€) 

 Βραχυκύκλωμα (15.000€) 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 Κλοπή: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Ληστεία: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των: 

o € 1.500.- για υπόγεια ανά γεγονός  

o €    450.- για ισόγεια και λοιπούς ορόφους ανά γεγονός 

 Θραύση σωληνώσεων: 5% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 450.- ανά γεγονός  

 Καθίζηση, ολίσθηση: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά γεγονός  

 Αστική ευθύνη επισκεπτών : € 200.- ανά γεγονός. 

 

 

3.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ/ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Κτήριο Περιεχόμενο 
Σεισμός (κτήριο &/ή 

περιεχόμενο) 

Κατηγορία 
κινδύνου (ως 
Παράρτημα I) 

Καθαρό 
‰ 

Ολικό ‰ 
Καθαρό 

‰ 
Ολικό ‰ 

Καθαρό 
‰ 

Ολικό ‰ 

1 0,50 0,666 1,30 1,732 

1,2 1,584 2 0,65 0,866 2,00 2,664 

3 0,90 1,20 2,90 3,863 

 

 

3.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

Προαιρετικές καλύψεις Καθαρό ‰ Ολικό ‰ 

Αστική ευθύνη ομόρων 0,174 0,25 

Αστική ευθύνη ενοικιαστή 0,174 0,25 

Ληστεία ταμείου 3,788 5,00 

Βραχυκύκλωμα 2,08 3,00 
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Η τιμολόγηση του προγράμματος γίνεται με βάση την κατηγορία κινδύνου στην 

οποία ανήκει η υπό ασφάλιση επιχείρηση, ενώ το ελάχιστο ασφάλιστρο του 
Σεισμού είναι ενιαίο.  

 
Η κατάταξη των επιχειρήσεων σε 3 κατηγορίες κινδύνου, με βάση την 
επικινδυνότητα τους, δίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  

Το τιμολόγιο έχει εφαρμογή μόνο στις επιχειρήσεις που αναγράφονται σε αυτόν.  
 

 

 
 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 
Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια καθορίζονται από τον πελάτη και πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν τις αξίες αντικατάστασης (όπως περιγράφονται στις καλύψεις 
των προγραμμάτων) των ασφαλιζομένων αντικειμένων. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του € 1.000.000, η ασφάλιση γίνεται με απλό 
ασφαλιστήριο πυρός και επιλογή συμπληρωματικών κινδύνων. 
 

 
 

 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΑΣ 

Όλες οι προς ασφάλιση χρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα νόμιμα μέτρα 
πυρασφάλειας καθώς και νόμιμη άδεια λειτουργίας.  

 
Δεν ασφαλίζονται : 

 Πολιτικά γραφεία 

 Τράπεζες 

 Γραφεία συνδέσμων αθλητικών συλλόγων. 

 Περίπτερα 

 Κέντρα διασκέδασης – μπαρ 

 Καφετέριες 

 

 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ 

Η κάλυψη της κλοπής, σε όλες τις χρήσεις, παρέχεται με την προϋπόθεση ότι 
αυτές διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας ή / και συναγερμό.  

 
Ιδιαίτερα δε, στα παρακάτω αναγραφόμενα καταστήματα παρέχεται με την 
προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν ρολά ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και 

συναγερμό. 
 

 Ηλεκτρονικών μικροσυσκευών 
 Δερματίνων ειδών 
 Μηχανών – μοτοποδηλάτων, 

 Ανταλλακτικών αυτοκινήτων ή μηχανών, 
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 Βίντεο κλαμπ, 
 Οπτικών ειδών, 

 Φωτογραφικών ειδών, 
 Ενδυμάτων, 

 Εργων τέχνης 
 Εκθέσεις Ζωγραφικής 
 Κάβες οινοπνευματωδών ποτών 

 Καπνοπωλεία – Σιγαρέτα 
 Αντίκες  

 
Εξαιρούνται της κάλυψης: 
 Κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια κοσμημάτων 

 Γουναρικών καταστήματα και εργαστήρια  
 Ψιλικών ειδών – σε ότι αφορά τσιγάρα και κάρτες κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας 
 Γραμματοσήμων – νομισμάτων καταστήματα 
 Καταστήματα κινητής Τηλεφωνίας 

 Χρήσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα προστατευτικό μέτρο κατά της κλοπής. 
 

 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ 
 

Εξαιρούνται της κάλυψης: 
 Mini market  

 Ψιλικών καταστήματα 
 Πρατήρια καυσίμων 
 

 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ, 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Δε δίνονται οι παραπάνω κίνδυνοι σε ισόγεια κτήρια πλησίον γηπέδων,  
Πολυτεχνείου και εμπορικού κέντρου Αθήνας. 

 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
Δεν ασφαλίζονται κτήρια με άδεια ανέγερσης προ του 1960 καθώς και κτίρια 

χωρίς νόμιμη άδεια. 
 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Δε δίνεται η κάλυψη σε συνεργεία ή εκθέσεις αυτοκινήτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων 

με συνεργείο, για τα εκτός του συνεργείου ή της έκθεσης αυτοκίνητα και πρατήρια 
καυσίμων. 
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ΑΡΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σε περίπτωση που κάποια από τις βασικές καλύψεις του προγράμματος δεν 

παρέχεται, θα πρέπει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο να αναγράφονται τα εξής: 
 
«Κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετου Γενικού ή Ειδικού Όρου, τα 

ασφαλιζόμενα με το παρόν ασφαλιστήριο αντικείμενα δεν καλύπτονται 
από τον κίνδυνο  … …» (της κλοπής π.χ.) 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ/Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.  
 

 
 
 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
 

Η σχετική αίτηση αποστέλλεται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής Cheetah. 
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα απαραίτητα, για την έκδοση του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός συμβολαίου, 
στοιχεία ασφαλιζόμενου κινδύνου, καλύψεις, μέτρα προστασίας, κ.λ.π.). 
 

Η αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να υπογράφεται από τον ασφαλιζόμενο και να 
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του. Ακόμα, θα πρέπει να υπογράφεται από τον 

συνεργάτη αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία του και θα πρέπει να φέρει τη 
σφραγίδα του πρακτορείου ή του υποκαταστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

  

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                    

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Κατηγορία 

κινδύνου  

Α   

ΑΓΓΕIΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 

ΑΓΓΕIΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 2 

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 1 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 1 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 1 

ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 1 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΛΙΚΕΡ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 2 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 2 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ 1 

ΑΝΤΙΚΕΣ 2 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ) 2 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 2 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 1 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ 3 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ Η ΑΝΕΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 2 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΥ ΒΑΦΕΙΟΥ 2 
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Β 

ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, ΓΑΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ 2 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 2 

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ 2 

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

  

Γ   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  2 

ΓΕΡΑΝΟΙ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΔΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 2 

  

Δ   

ΔΑΝΤΕΛΛΩΝ – ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ 2 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  2 

ΔΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, CD, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΔΩΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Ε   

ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ 2 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 2 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΕΩΣ 2 

ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΡΑΦΕΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΟΥΖΕΡΙ, ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, FAST FOOD, κλπ) 2 

  

Ζ   
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ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ (ΜΟΝΟ ΠΩΛΗΣΗ) 1 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ 1 

ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ (ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΩΝ) 1 

ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΥΛΟΙ:ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ, ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΑ 2 

  

Η   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ (ΛΕΥΚΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  2 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Θ   

ΘΕΑΤΡΑ 3 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3 

  

Ι   

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ 1 

  

Κ   

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ 2 

ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 

ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ  3 

ΚΑΡΠΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΩΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2 

ΚΑΡΠΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ) 1 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΜΠΙΓΚ 3 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΚΑΦΕ ΦΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ 1 

ΚΑΦΕΝΕΙΑ 1 
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ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΚΙΜΩΛΙΑΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΑΜΙΝΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 3 

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

ΚΟΥΡΕΙΑ,  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 1 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 1 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ 2 

  

Λ   

ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ,ΒΟΤΑΝΩΝ, ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ 2 

ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Μ   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 

ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Ν   

ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Ξ   

ΞΕΝΩΝΕΣ ΖΩΩΝ 1 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2 

  

Ο   

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 
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ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ 1 

ΟΙΝΟΥ, ΧΥΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 1 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 

ΟΞΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ 1 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 

  

Π   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΕΤΡΑΣ, ΧΑΛΙΚΙΩΝ, ΑΜΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 2 

ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ 2 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 2 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΙΔΩΝ (ΕΚ), ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 2 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

  

Ρ   

ΡΑΠΤΩΝ ΥΛΙΚΑ 1 

  

Σ   

ΣΑΠΩΝΟΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΙ) 2 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

ΣΜΑΛΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2 
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ / Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 3 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 2 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 3 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ 1 

  

T   

ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΤΑΠΗΤΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (RAYON) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2 

ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΣΗΡΑΓΓΑ 1 

ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΜΙΝΟΥΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 1 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ (ΕΚ) ΕΙΔΗ, ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ 1 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ 1 

  

Y   

ΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ, ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ 2 

ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΥΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ & ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ 2 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Φ   

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ 2 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2 

ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 3 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ 2 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 

  

Χ   

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ 2 

ΧΗΜΕΙΑ 1 

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 1 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ 3 

ΧΥΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) 3 

  

Ψ   

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ 1 

  

Ω   

ΩΔΕΙΑ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

  

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                    

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Κατηγορία 

κινδύνου  

  

Γ   

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Δ   

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ 3 

ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 3 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ (BAR, DISCO, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) 3 

  

Ε   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 3 

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Ζ   

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1 

  

Η   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

  

Κ   

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΑΠΟ) ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΑΦΡΩΔΟΥΣ) 2 

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΡΩΔΟΥΣ 3 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 3 

ΚΑΠΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 3 
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 3 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 3 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 3 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 

ΚΥΝΗΓΙΟΥ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

  

Μ   

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3 

  

Ξ   

ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 3 

  

Ο   

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ (ΚΑΒΕΣ) 3 

ΟΠΛΟΠΩΛΕΙΑ 3 

  

Π   

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΗ ΑΦΡΩΔΗ) 3 

ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΡΙΑ 3 

  

Σ   

ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΩΝ ΒΑΦΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 3 

ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 3 

  

T   

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 3 

ΤΟΡΝΕΥΤΗΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΟΠΟΙΪΑΣ, ΠΙΠΩΝ 3 

  

Y   

ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΡΙΠΤΗΡΙΑ 3 



 

[30] 
 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΑΛΟΓΗ, ΠΛΥΣΙΜΟ) 3 

  

Φ   

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 

  

Χ   

ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 3 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΒΑΦΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 

ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΑΦΕΣ, PIGMENTS, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) 3 

  

Ψ   

ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

 

 

 


