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Η επιχείρηση σου, είναι και το μέσο που σου εξασφαλίζει τα προς το ζην. 
Επομένως η θωράκιση για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν (φωτιά, 

φυσικές καταστροφές, κλοπή αλλά και αστική ευθύνη έναντι τρίτων) και 
μπορεί να περιορίσουν ή/και να διακόψουν την λειτουργία της, πρέπει να 

είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων σου. 

Γι’ αυτό και εμείς δημιουργήσαμε δυο εξειδικευμένα προγράμματα 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων MINETTA HOTEL BLUE και MINETTA HOTEL 

GREEN, ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης να ασχολείται αναπόσπαστος με την 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, την κερδοφορία της και το μέλλον της.

■ Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up). 
■ Δωρεάν Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για 

τον ασφαλισμένο αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του.
■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση της 
ξενοδοχειακής μου επιχείρησης στη ΜΙΝΕΤΤΑ  

74.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για την τριετία 
2018 - 2020 στους  

ασφαλισμένους μας.

1.400
και πλέον συνεργάτες 

έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης

Αφορούν ασφαλιζόμενες 
αξίες οικοδομής ή/και 
περιεχομένου έως και 
1.500.000 € συνολικά

MINETTA HOTEL BLUE   

MINETTA HOTEL GREEN

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr

https://web.facebook.com/asfaleiai.minetta?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/minetta_asfalistiki/
https://www.linkedin.com/company/european-union-minettas-insurances/
https://www.youtube.com/channel/UCGD8uUHz7TLmtshBJuXDfSA


Έχει σημασία να νιώθεις την ασφάλεια που δικαιούσαι! Στη MINETTA κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και βασική μας υπόσχεση είναι να είμαστε δίπλα σου όποτε 
μας χρειαστείς, προσφέροντάς σου ποιοτικές υπηρεσίες, ουσιαστική κάλυψη και δίκαιη, άμεση αποζημίωση. 

Επειδή για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι σεβασμός, προσήλωση. Είναι διαθεσιμότητα. Είναι ανθρώπινη σχέση. 
ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει ότι αξίζει!

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Κατέβασε τώρα 
την εφαρμογή και 

απέκτησε 
πρόσβαση σε ένα 
πλήθος χρήσιμων 

υπηρεσιών!

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.

Δωρεάν παροχές  
και εκπτώσεις για όλους 

τους ασφαλισμένους 
 και τα προστατευόμενα 

μέλη τους!

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

	n Πυρκαγιά
	n Κεραυνός 
	n Ζημιές από καπνό
	n Έκρηξη
	n Πτώση αεροσκάφους
	n Πρόσκρουση οχήματος
	n Θραύση τζαμιών
	n Αποκομιδή ερειπίων
	n Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών & αμοιβών αρχιτεκτόνων - 
μηχανικών 
	n Έξοδα περιορισμού της ζημιάς 
	n Απώλεια ενοικίων 
	n Ασφάλιση οικοδομής & πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
	n Προστασία από υπασφάλιση 
	n Θραύση σταθερών επιγράφων από θύελλα 
	n Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιονόπτωση - χαλαζόπτωση
	n Θραύση σωληνώσεων 
	n Έξοδα άντλησης νερών 
	n Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία ξενοδοχείων/
ξενώνων/ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων
	n Εργοδοτική αστική ευθύνη 
	n Τρομοκρατικές ενέργειες
	n Πολιτικές ταραχές
	n Κακόβουλες ενέργειες
	n Βραχυκύκλωμα

Γιατί να επιλέξεις τα προγράμματα ασφάλισης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

Από τις ασφαλιζόμενες καλύψεις, τα έξοδα περιορισμού ζημιάς, η 
ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου, η προστασία 
από υπασφάλιση, οι αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών, η απώλεια 
ενοικίων, τα έξοδα μεταστέγασης, η ασφάλιση περιεχομένου στο 
χώρο προσωρινής στέγασης, η ασφάλιση μεταφοράς αντικειμένων 
και η ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών, 
αποτελούν ΠΑΡΟΧΕΣ που προσφέρονται στον ασφαλισμένο χωρίς 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ.  

Τα ασφάλιστρα επηρεάζονται από εκπτώσεις και επιβαρύνσεις, 
οι οποίες εφαρμόζονται έτσι ώστε να πετύχουμε ουσιαστικότερη 
εκτίμηση κινδύνου και πιο δίκαιη τιμολόγηση για  κάθε 
ασφαλισμένο.

Στην κάλυψη  βραχυκυκλώματος καλύπτονται ζημιές και χωρίς 
εστία πυρκαγιάς. 

Το  ασφάλιστρο είναι ενιαίο για όλη την Ελλάδα.

Το όριο κάλυψης ληστείας ταμείου διπλασιάζεται σε περιόδους 
επίσημης ισχύος εορταστικού ωραρίου.

Η κάλυψη πυρκαγιάς δάσους έχει συμπεριληφθεί πλέον στην 
κάλυψη πυρκαγιάς.

Καλύπτονται ζημιές από υπερχείλιση των σωληνώσεων – 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (κτίριο & περιεχόμενο)

	n Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου 
	n Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση 
	n Αστική ευθύνη από λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής/πισίνας 
	n Αστική ευθύνη από λειτουργία υδάτινης ψυχαγωγικής εγκατάστασης 
επέκταση 

	n Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών/επισκεπτών/
προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων 
ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

	n Πυρκαγιά
	n Κεραυνός 
	n Ζημιές από καπνό
	n Έκρηξη
	n Πτώση αεροσκάφους
	n Πρόσκρουση οχήματος
	n Αποκομιδή ερειπίων
	n Θραύση τζαμιών  
	n Διακοπή εργασιών - επακόλουθες δαπάνες ζημιάς  
	n Ασφάλιση μεταφοράς αντικειμένων  
	n Ασφάλιση εξόδων μεταστέγασης  
	n Ασφάλιση περιεχομένου στο χώρο προσωρινής στέγασης
	n Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών  
	n Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
	n Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου
	n Προστασία από υπασφάλιση  
	n Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα  
	n Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιονόπτωση - χαλαζόπτωση
	n Θραύση  σωληνώσεων  
	n Έξοδα άντλησης νερών 
	n Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία ξενοδοχείων/
ξενώνων/ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων
	n Εργοδοτική αστική ευθύνη 
	n Τρομοκρατικές ενέργειες
	n Πολιτικές ταραχές
	n Κακόβουλες ενέργειες
	n Κλοπή - ληστεία περιεχομένου 
	n Ζημιές κλέφτη στο κτίριο
	n Ληστεία ταμείου 
	n Μεταφορά χρημάτων 
	n Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου 
	n Βραχυκύκλωμα 
	n Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυγεία 


