Insurance world
Άρτεμις Μαΐλη
Marketing & Business Development Specialist
03/02/2014

Ασφαλίσεις Eπιχειρήσεων
Η Ασφάλιση Περιουσίας για τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη καθώς προστατεύει τα στοιχεία του
ενεργητικού τους δηλαδή την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως τις πάγιες εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό ή τα αποθέματα πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων.
Η ασφάλιση περιουσίας, μπορεί να επεκταθεί και με την κάλυψη Απώλειας κερδών, δηλαδή την
ασφάλιση του μεικτού κέρδους της επιχείρησης από τη λειτουργία της. Σε περίπτωση υλικής ζημιάς στα
περιουσιακά της στοιχεία, το μεικτό κέρδος απειλείται να μειωθεί σημαντικά, έως και να μηδενιστεί, καθώς
θα αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της ή να μειώσει αισθητά τη δραστηριότητά της. Με την
ασφάλιση Απώλειας Κερδών, η επιχείρηση αναπληρώνει το μεικτό κέρδος από το χαμένο κύκλο
εργασιών που δεν πραγματοποίησε.
Εκτός από την Ασφάλιση Περιουσίας και Απώλειας Κερδών, απαραίτητη είναι και η Ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης των επιχειρήσεων, η οποία καλύπτει κάθε ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών
δαπανών που επιδικάζονται σε βάρος της) που θα υποχρεωθεί η επιχείρηση να καταβάλει σε τρίτους για
αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά της. Τη
Γενική Αστική Ευθύνη έρχονται να συμπληρώσουν η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, η Αστική Ευθύνη
Προϊόντων και η Επαγγελματική Ευθύνη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο 2013, τα
ασφάλιστρα του κλάδου Πυρός και του κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με
το 2012, ενώ του κλάδου Λοιπών Ζημιών Αγαθών παρουσίασαν μικρή πτώση. Παρόλο που η οικονομική
κρίση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο, θεωρούμε πως μεσοπρόθεσμα οι
ασφαλίσεις Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης των επιχειρήσεων θα αυξηθούν. Οι επιχειρήσεις που θα
επιβιώσουν θα είναι οι πιο υγιείς, με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και επομένως περισσότερες
ασφαλιστικές ανάγκες. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος
στην ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων, Λογιστών, Φυσικοθεραπευτών κ.α.
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική διαθέτει, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, εξειδικευμένα προγράμματα
Ασφάλισης Περιουσίας για ιατρεία, γραφεία και μικρές επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα η σειρά προγραμμάτων Business Care απευθύνεται σε ιατρούς, ιδιοκτήτες καταστημάτων
λιανικής πώλησης, πρατηρίων χονδρικής πώλησης, γραφείων, με ασφαλισμένο κεφάλαιο έως 1.000.000
ευρώ, οι οποίοι αναζητούν μια ολοκληρωμένη κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα της
επιχείρησής τους, με βασικές και πρόσθετες καλύψεις που μπορούν να επιλέξουν ώστε το πρόγραμμα να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες.
Τα προγράμματα Business Care εξασφαλίζουν:


Προστασία από ζημιές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα:
o Τη μείωση του ενεργητικού σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (κτίρια, εξοπλισμός,
εμπορεύματα, χρήματα)

o
o

Την αύξηση του παθητικού από υποχρέωση για αποζημίωση τρίτων λόγω μετάδοσης
πυρκαγιάς σε γειτονικά περιουσιακά στοιχεία ή υπαλλήλων λόγω σωματικής βλάβης.
Τη μείωση εσόδων ή την αύξηση των εξόδων από τη διακοπή της λειτουργίας της
επιχείρησης ή τη διακοπή των υπηρεσιών του επιχειρηματία.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουν τις πιο κάτω καλύψεις και υπηρεσίες:










Αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς από: φωτιά, καιρικά φαινόμενα, στάσεις και
απεργίες, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές κτιρίου από διάρρηξη, πτώση
αεροσκάφους, πτώση δέντρων, πρόσκρουση οχήματος, θραύση υαλοπινάκων, επακόλουθα
έξοδα και δαπάνες κ.α.
Υπηρεσία επισκευής ζημιών Eurolife ERB Repair
o δήλωση ζημιάς 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο
o σε περίπτωση χρήσης συνεργείων της υπηρεσίας, δεν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να
εκταμιεύσει χρήματα, εξασφαλίζει εγγύηση των εργασιών και μείωση της ενδεχόμενης
απαλλαγής
Συμβουλευτική Υπηρεσία Βοήθειας
o συμβουλές και προσφορά κόστους για εργασίες ανακαίνισης, νέες κατασκευές ή
επισκευές (δεν αφορούν ζημιές από καλυπτόμενους κινδύνους)
o εγγύηση εργασιών
Επιλογή πρόσθετων καλύψεων όπως: σεισμό, αστική ευθύνη, κλοπή από διάρρηξη, απώλεια
κερδών, Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης κ.α.
Άμεση εξυπηρέτηση με σύντομες διαδικασίες

Το τελικό ασφάλιστρο ενός τέτοιου προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, την αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των εμπορευμάτων της αλλά και άλλων
παραγόντων όπως η τοποθεσία του κινδύνου και τα μέτρα προστασίας που διαθέτει.
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική διατηρεί σημαντική θέση και στην ασφάλιση μεγάλων εμπορικών και
βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εξειδικευμένα στελέχη μας αξιολογούν με λεπτομέρεια τις
ανάγκες, τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της κάθε
επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ασφαλιστική λύση για την Ασφάλιση Περιουσίας και για την
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.

Λίγα λόγια για την Eurolife ERB Ασφαλιστική
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της ελληνικής
αγοράς. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου / σύνταξης, την προστασία της ζωής του, της
περιουσίας του, της επιχείρησής του καθώς και την κάλυψη εξόδων που αφορούν την υγεία του.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.eurolife.gr.

