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Στη Eurolife ERB θέλουµε να σας προσφέρουµε µια
δύναµη σταθερότητας και το αίσθηµα ασφάλειας που
ενθαρρύνει κάθε επόµενο βήµα σας.
Η ισχυρή κερδοφορία, η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
και το γεγονός ότι µε µόλις 14 χρόνια παρουσίας είµαστε
ο 3ος Όµιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
είναι η δική σας δύναµη να προχωράτε µε έναν ισχυρό
σύµµαχο καθηµερινά δίπλα σας.
Οι 400.000 πελάτες και το ποσό που καταβλήθηκε για
όλα τα προγράµµατα κατά το διάστηµα 2004-2014, που
αγγίζει τα €1,5 δισ., είναι η δική σας σιγουριά ότι έχετε
επιλέξει έναν έµπιστο συνεργάτη.
Είµαστε δίπλα σας για να σας συµβουλεύσουµε, να σας
προσφέρουµε τις γνώσεις και την εµπειρία µας, ώστε
να καλύψετε µε τον καλύτερο τρόπο κάθε ασφαλιστική
σας ανάγκη.
Ο αριθµός πελατών αφορά αθροιστικά στις εταιρίες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α. και το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ζωής και ζηµιών,
και πληρωµές εγγυηµένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής.
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Ασφαλιστικά
Προγράµµατα
Business
Ό,τι κι αν φέρει ο καιρός,
η επιχείρησή σας έχει ένα
γερό στήριγµα!

Επιλέξτε το Πρόγραµµα Business
που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση:
Για Ελεύθερους Επαγγελµατίες

Με τα Προγράµµατα Business
Προστατεύετε την επιχείρησή σας και ξενοιάζετε µε µία πλήρη
σειρά ασφαλιστικών καλύψεων για:
• Τo κτίριο, τον πάγιο εξοπλισµό και τα εµπορεύµατα,
για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από φωτιά, πληµµύρα,
κλοπή, ζηµιογόνα γεγονότα, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.
Επιπλέον, παρέχεται προαιρετική δυνατότητα κάλυψης
σεισµού.
• Αστική Ευθύνη για ατυχήµατα σε πελάτες, συνεργάτες ή
οποιονδήποτε τρίτο που έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας.

Πρόγραµµα σχεδιασµένο για δικηγόρους, συµβολαιογράφους,
γιατρούς, λογιστές, µεσίτες και γενικότερα ελεύθερους επαγγελµατίες
που στεγάζονται σε γραφείο.
Παρέχει:
• Κάλυψη
κτιρίου, επαγγελµατικού εξοπλισµού και περιεχοµένου
κτιριακών βελτιώσεων (π.χ. ψευδοροφές, ξύλινες ή άλλες
επενδύσεις κ.λπ.)
επακόλουθων εξόδων (µεταστέγαση κ.λπ.)
• Προαιρετική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για ατύχηµα πελάτη
ή οποιουδήποτε τρίτου στο χώρο του γραφείου.

Για Εµπόρους Καταστηµάτων

Πρόγραµµα σχεδιασµένο για εµπόρους καταστηµάτων λιανικής
πώλησης, όπως ενδυµάτων, αθλητικών ειδών, οπτικών, ειδών
δώρων, ανθοπωλείων.
Παρέχει:
• Κάλυψη
εξοπλισµού καταστήµατος και κτιριακών εγκαταστάσεων
εµπορευµάτων
θραύσης βιτρίνας
προσωρινής µεταστέγασης
κτιριακών βελτιώσεων του καταστήµατος, όπως κρυφούς
φωτισµούς, ψευδοροφές, βιτρίνες ή άλλες κτιριακές επενδύσεις
• Προαιρετική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για ατυχήµατα πελατών
ή οποιουδήποτε τρίτου µέσα στο κατάστηµα.

Για Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων

Πρόγραµµα σχεδιασµένο για µικρές και µεσαίες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, καθώς και για ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Παρέχει:
• Κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
• ∆υνατότητα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ξενοδόχου που
περιλαµβάνει:
ατύχηµα σε πισίνα ή σε αθλητικές εγκαταστάσεις, τροφική
δηλητηρίαση κ.λπ.
κλοπή προσωπικών αντικειµένων πελατών µέσα από
τα δωµάτια
ζηµιές των αυτοκινήτων στο parking του ξενοδοχείου

Ειδικά Προγράµµατα

• Ασφάλεια Εισοδήµατος
Καταβολή αποζηµίωσης από €1.000 έως €3.000 το µήνα
(για διάστηµα µέχρι και 12 µήνες), σε περίπτωση που
το κατάστηµα ή το γραφείο τεθεί εκτός λειτουργίας,
είτε για λόγους ατυχήµατος ή ασθενείας είτε για λόγους
καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Ασφάλεια για Κατασκευαστές
Ασφαλίζει εργολάβους ή ιδιοκτήτες έργων κατά παντός
κινδύνου, καλύπτοντας πιθανές ζηµιές στο έργο, ενώ
καλύπτει και Αστική Ευθύνη για ατυχήµατα προς τρίτους.

Τα προγράµµατα Business
της Eurolife ERB Ασφαλιστικής:
Είναι απλά και κατανοητά
Έχουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές

Κερδίζετε 3% Επιστροφή σε ευρώ επί της αξίας του
ασφαλίστρου, εφόσον το εξοφλήσετε µε πάγια εντολή
µέσω µιας από τις πιστωτικές κάρτες Eurobank που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών
Επιστροφή. Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε µπορείτε
να τα χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε επόµενη
αγορά σας σε οποιαδήποτε από τις 7.000 συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις του Προγράµµατος. Ενηµερωθείτε
αναλυτικά στο www.eurolife.gr/epistrofi

Όλες οι αναφερόµενες καλύψεις παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους
του Ασφαλιστηρίου.

