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Η εταιρία μας
• Εταιρία οικογενειακή με κοινό στόχο και όραμα για πωλήσεις, 

ανάπτυξη & ευημερία
• Εμπειρία και δημιουργική πορεία πάνω από 50 χρόνια
• Ικανά στελέχη και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές
• Επιχείρηση οικονομικά εύρωστη 
• Μέλος του ΣΕΜΑ
• Μέλος του ΣΕΤΕ



Η εταιρία μας

• Insurance brokers / Εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων
• Εντολοδόχος του ασφαλιζόμενου, του οποίου τα συμφέροντα 

προασπίζουμε
• Εξειδικευμένες γνώσεις & άρτια επαγγελματική κατάρτιση
• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων
• Ασφάλιση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές 

εταιρίες



Η εταιρία μας

• Ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλισης, συνδυάζοντας εταιρίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες, με τη βέλτιστη πάντα σχέση προϊόντος – 
τιμής 

• Έρευνα ασφαλιστικής αγοράς 
• Διαπραγμάτευση όρων και τοποθέτηση κινδύνων (placement)
• Έλεγχος και παρακολούθηση των ανανεώσεων των ασφαλιστηρίων
• Συνεχής εξυπηρέτηση πελατών (after sales services) 



Η εταιρία μας

• Αποτελεσματική διαχείριση ζημιών 
• Schur Flexibles (€ 25,8 εκ.)
• Ευχαριστημένοι πελάτες που οδηγούν σε συστάσεις



Ασφάλιση ξενοδοχείων



Ασφάλιση ξενοδοχείων
• Σύνθετα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας
• Κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων, περιεχομένου & εξοπλισμού
• Κάλυψη κατά παντός κινδύνου
• Κάλυψη σε αξία καινουργούς
• Πλήρης κάλυψη καταστροφικών κινδύνων
• Κάλυψη απώλειας εισοδήματος & προσδιορισμός απαιτούμενης 

διάρκειας  
• Κάλυψη εξόδων παρεπόμενων της ζημιάς



Ασφάλιση ξενοδοχείων

• Ασφάλιση χρηματικών απωλειών
• Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων
• Ασφάλιση κλοπής χρηματοκιβωτίων
• Ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων
• Ασφάλιση ληστείας ταμείων (hold up)



Ασφάλιση ξενοδοχείων
• Ασφάλιση αστικής και εργοδοτικής ευθύνης
• Κάλυψη ατυχημάτων εντός των χώρων των ξενοδοχείων 
• Δυνατότητα διεύρυνσης της κάλυψης με παγκόσμια δωσιδικία 

και υπεράσπιση στις περιπτώσεις απαιτήσεων ξένων
• Συνεργασία με τον ασφαλιζόμενο για την αντιμετώπιση θεμάτων 

ευθύνης σε περιπτώσεις κλοπών
• Ασφάλιση ευθυνών από εργασίες ανακαίνισης μονάδων



Ασφάλιση ξενοδοχείων
• Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης του προσωπικού
• Επίκαιρα λόγω των αδυναμιών του συστήματος υγείας
• Βελτιώνουν τη σχέση με το προσωπικό και δημιουργούν σταθερές 

σχέσεις εμπιστοσύνης
• Κάλυψη νοσοκομειακών & εξωνοσοκομειακών εξόδων 
• Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων
• Πρόληψη με ολοκληρωμένα check up
• Συνδυασμός ατομικών προγραμμάτων με χαμηλό κόστος



Ασφάλιση ξενοδοχείων

• Ποίκιλες λύσεις εξειδικευμένων ασφαλίσεων
• Ασφαλίσεις νομικής προστασίας
• Ταξιδιωτικές ασφαλίσεις
• Ασφάλιση ακύρωσης γεγονότων
• Ασφαλίσεις πιστώσεων
• Cyber risk insurance 



Ασφάλιση ξενοδοχείων

• Σημαντικό πελατολόγιο στην ασφάλιση ξενοδοχείων
• 41 ξενοδοχειακές μονάδες
• 3.471 δωμάτια
• Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
• Κτήματα εκδηλώσεων
• Τουριστικά γραφεία (tour operators)



 ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1
ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗ 2

ΜΥΚΟΝΟΣ 1
ΝΑΞΟΣ 5
ΠΑΤΡΑ 2

ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 1

ΡΟΔΟΣ 2
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1
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ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΜΕΛΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

12 ΜΗΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΕΛΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ
12 ΜΗΝΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 23 5 4

ΞΗΡΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Ιανουάριος 2018
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Thank   you
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