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Διαχείριση Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων  

 

§ Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαχειριστής κτιρίου, Επιτροπή διαχείρισης 

§ Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους ή/ και απορρέουν από τους κοινόχρηστους/ 

κοινόκτητους χώρους του κτιρίου. 

§ Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων (με απαλλαγή € 300 ανά 

απαίτηση υλικής ζημιάς), λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών 

επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων με προϋπολογισμό μέχρι € 20.000. 

§ Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Ενοικιαστές, Επισκέπτες, Περαστικοί. Επίσης τρίτοι θεωρούνται 

μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία και συμπεριλαμβάνει την ευθύνη 

καθενός συνιδιοκτήτη προς τρίτους, και προς τους άλλους συνιδιοκτήτες και προς την συνιδιοκτησία. 

Επίσης, τρίτος θεωρείται και ο διαχειριστής για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία. 

 
Ασφαλισμένα Κεφάλαια 
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§ Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο      € 25.000        € 50.000    € 100.000    € 150.000     € 200.000  

§ Υλικές ζημιές κατά περιστατικό     € 15.000       € 30.000      € 50.000    € 100.000     € 100.000  

§ Ομαδικό ατύχημα                                  
(σωματικές βλάβες/ υλικές ζημιές) 

    € 50.000    € 100.000    € 150.000   € 250.000    € 300.000  

§ Ανώτατο αθροιστικό Όριο                                  

(για όλη την διάρκεια) 
   € 100.000   € 200.000     € 300.000     € 500.000     € 600.000  

Ολικά ασφάλιστρα ανά διαμέρισμα € 2,50 € 3,00 € 3,30 € 3,60 € 4,00 

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα € 70,00  € 100,00 € 120,00 € 175,00 € 200,00 

Απαλλαγή ανά απαίτηση Υλικής Ζημιάς € 150  € 150 € 150 € 200 € 200 

 

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις 

 

§ Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10% (τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης 

αποτελούν υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης) 

§ Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%. 

 

Σημειώσεις 

 

§ Εάν στο κτίριο βρίσκονται και επαγγελματικοί χώροι (καταστήματα, γραφεία), τότε προστίθενται στο 

πλήθος των διαμερισμάτων για τον σκοπό της τιμολόγησης. 

§ Όλα τα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνουν 15% Δικαίωμα συμβολαίου, 15% φόρο 

ασφαλίστρων και προμήθεια σύμβασης. 

 


