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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες της INTERAMERICAN 

Η ανάγκη και η ζήτηση της κάλυψης απλήρωτων µισθωµάτων και απώλειας 
µισθωµάτων που οφείλεται σε πρόωρη εγκατάλειψη του µισθίου από τον ενοικιαστή, 
κατά παράβαση των όρων του µισθωτηρίου συµβολαίου είναι διαχρονικά υψηλή, και 
αποτελεί µόνιµο αίτηµα των εκµισθωτών ακινήτων οι οποίοι εκφράζουν την αγωνία 
για τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του µισθωτή τους ή πρόωρης εκ µέρους του 
εγκατάλειψης του µισθίου ακινήτου.  

Έχουµε και στο παρελθόν αποπειραθεί να προσεγγίσουµε αυτό το θέµα 
ασφαλιστικά αλλά πάντα βρίσκαµε προβλήµατα στο θέµα της αντεπιλογής. Και οι 
δύο πλευρές, ασφαλιστική εταιρεία και ΠΟΜΙΔΑ θεωρούσαµε ότι αν εφαρµόζαµε ένα 
τέτοιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο τότε ευλόγως θα έσπευδαν να ασφαλιστούν µόνο 
όσοι διέβλεπαν µελλοντικά προβλήµατα σε κάποιες  από τις µισθωτικές τους 
σχέσεις. Δηλαδή ο κάτοχος 10 διαµερισµάτων θα επιχειρούσε να ασφαλίσει µόνον 
τα 2 που πιθανόν θα είχαν προβλήµατα στο µέλλον λόγω της ποιότητας των 
ενοικιαστών. 

Σήµερα που τα θέµατα των µισθωµάτων είναι και πάλι στην επικαιρότητα θεωρούµε 
ότι µπορούµε να κάνουµε µία διαφορετική προσέγγιση από ότι στο παρελθόν 
προσδοκώντας στην δηµιουργία ενός βιώσιµου ασφαλιστικού προγράµµατος που 
θα ικανοποιήσει ταυτόχρονα και την πλευρά των ιδιοκτητών µελών της ΠΟΜΙΔΑ που 
εκπροσωπούµε και θα τους δώσει την ευκαιρία να συµµετάσχουν.  

Λαµβάνοντας πάντα υπόψη το υψηλό προφίλ «νοικοκυροσύνης» των µελών µας τα 
οποία επί 16 χρόνια ποτέ δεν δηµιούργησαν πρόβληµα στις ασφαλιστικές εταιρείες 
µε τις οποίες συνεργαζόµαστε, ούτε όσον αφορά την πληρωµή των ασφαλίστρων, 
ούτε όσον αφορά τις δηλωθείσες ζηµιές, νοµίζουµε ότι ήρθε η ώρα να κάνουµε µία 
ακόµα έκπληξη στην αγορά, θέτοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
κάλυψη και αυτού του ενδιαφέροντος κινδύνου, ως εξής: 



Γενικοί κανόνες κάλυψης: 

• Το πρόγραµµα θα καλύπτει απώλεια ενοικίων λόγω µη πληρωµής 
µισθωµάτων και λόγω πρόωρης εγκατάλειψης του µισθίου από το µισθωτή, 
µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης τους 12 µήνες. 

• Καλυπτόµενες οφειλές ενοικίων από υφιστάµενες µισθώσεις είναι εκείνες που 
θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον ένα τρίµηνο µετά την έναρξη της ασφάλισης. 
Στις νέες µισθώσεις που θα ασφαλίζονται  ευθύς µε την έναρξή τους και εντός 
της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων του 
ΤΑΧΙSΝΕΤ, ήτοι µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την 
έναρξή της, η κάλυψη θα ξεκινάει  από την 1η του εποµένου µηνός από την 
ηµέρα ασφάλισης και µετά. Η συγκεκριµένη δυνατότητα πιστεύουµε ότι θα 
βοηθήσει πολύ τις πωλήσεις του προϊόντος. 

• Η κάλυψη στις υφιστάµενες µισθώσεις θα προσφέρεται για τόσα µηνιαία 
µισθώµατα όσα και τα χρόνια της µέχρι τότε διάρκειας της κάθε µίσθωσης, µε 
όριο τους 12 µήνες, Πχ. Υφιστάµενη µίσθωση 10 ετών θα καλύπτεται µέχρι 10 
µήνες.  

• Στις νέες µισθώσεις η κάλυψη θα παρέχεται αρχικά για 2 µήνες, που θα 
αυξάνονται κατά ένα µήνα για κάθε χρόνο παραµονής στην ασφάλιση. 

Ειδικοί όροι: 

• Κάθε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ασφαλίζει τα µισθώµατα του 
συνόλου των µισθωµένων ακινήτων του που αναφέρονται στο έντυπο Ε2 
της φορολογικής του δήλωσης, και κάθε νέα µίσθωση εντός της προθεσµίας 
υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων του ΤΑΧΙΣΝΕΤ.  

• Η εταιρία θα δικαιούται να διεκδικήσει από τον ενοικιαστή το ποσό των 
αποζηµιωθέντων µισθωµάτων. 

Ετήσιο Ασφάλιστρο: 

• Για να είναι εµπορεύσιµο το πρόγραµµα, το ετήσιο ασφάλιστρο θα πρέπει να 
µην υπερβαίνει το 2,0 - 2,5% επί του συνόλου των ετήσιων ασφαλιζοµένων 
µισθωµάτων κάθε ιδιοκτήτη, και να έχει ειδική έκπτωση αν συνδυάζεται 
και µε υπάρχουσα ασφάλιση κτιρίου στο πρόγραµµά µας. 

Πιστεύουµε ότι ένα τέτοιο προϊόν θα είχε πολύ µεγάλη απήχηση µεταξύ των µελών 
µας. Προτείνουµε, η εφαρµογή του να αρχίσει µέσα από την στεγανή από ‘’άλλους’’ 
κινδύνους δεξαµενή των µελών µας οι οποίοι έχουν ένα πολύ ισχυρό προφίλ 
αξιοπιστίας κάτι που είναι το απολύτως ζητούµενο για κάθε ασφαλιστική εταιρεία, και 
στη συνέχεια να επεκταθεί και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο.  

Με εκτίµηση  
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