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Usluga osiguranja Interhome Group-a
Osigurana dodana vrijednost za vlasnika/iznajmljivača i klijente.

Zaštita od otkazivanja  
za klijente
Zaštita klijenta (gosta) prije putovanja, te u slučaju da  
putovanje (npr. zbog bolesti) mora biti otkazano. 

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Opseg (izvod)

 – Preuzimanje nastalih troškova otkazivanja

 –  Gost sudjeluje s 20 % vrijednosti nastalih troškova   
otkazivanja

   Valjanost: širom svijeta

Osiguranje od odgovornosti  
organizatora za klijente prema  
vlasniku/iznajmljivaču
Zaštita klijenta (gostiju) tijekom boravka u smještaju za  
odmor od materijalne štete i tjelesnih ozljeda nastalih  
u smještaju za odmor.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zurich

   Opseg (izvod)

 –  Interhome Group sudjeluje do CHF 10.000 po osigura-
nom slučaju

 –  Max. 10 milijuna CHF po osiguranom slučaju za 
 tjelesne ozljede i oštećenje imovine

 –  Ukupno max. 20 milijuna CHF za grupu godišnje

   Valjanost: širom svijeta

Osiguranje od oštećenja imovine  
od strane gostiju 
Zaštita od oštećenja inventara (stolice, stolovi, itd.), čvrstog 
inventara (kuhinja, prozori ili podne obloge, itd.), vrtne  
infrastrukture, itd. uzrokovane od strane klijenta (gosta).

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Opseg (izvod)

 –  CHF 5.000 po rezervaciji

 –  Max. CHF 20.000 po smještajnoj jedinici godišnje

 –  Iznajmljivač sudjeluje s CHF 200 po slučaju štete 

   Valjanost: širom svijeta

Zaštita od insolventnosti za klijente  
i vlasnika/iznajmljivača
Zaštita prije i za vrijeme putovanja, u slučaju insolventnosti 
organizatora putovanja kako bi se mogle isplatiti naknade  
za putovanje.

   AXA Versicherungen AG, Winterthur

   Opseg (izvod)

 –  Max. 45 milijuna CHF, u slučaju potraživanja za grupu  
u slučaju insolventnosti Interhome Group-a

   Valjanost: širom svijeta

Osiguranje od odgovornosti  
za zaposlenike prema  
vlasniku/iznajmljivaču 
Zaštita od oštećenja inventara (stolice, stolovi, itd.),  
čvrstog inventara (kuhinja, prozori ili podne obloge, itd.), 
vrtne  infrastrukture, itd. uzrokovane od strane  
zaposlenika Interhome Group-a.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zurich

   Opseg (izvod)

 –  Interhome Group sudjeluje do CHF 10.000  
po osiguranom slučaju

 –  Max. 10 milijuna CHF po osiguranom slučaju za 
 tjelesne ozljede i oštećenje imovine

 –  Ukupno max. 20 milijuna CHF za grupu godišnje

   Valjanost: širom svijeta


