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Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων

Η κυκλοφορία στην αγορά µολυσµένων ή ελαττωµατικών προϊό-
ντων που θα µπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µία πραγµατική απειλή 
για τις επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων. Κυρίως 
όσον αφορά στη φήµη του εµπορικού σήµατος και στον επακό-
λουθο κίνδυνο ακύρωσης συµβάσεων πώλησης και µείωσης µερι-
δίου αγοράς µιας επιχείρησης.
Η ασφάλιση της Ανάκλησης Προϊόντων της AIG Greece 
µπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να 
προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόµα και πριν γνω-
στοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους, γνωρίζοντας ότι όλα 
τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο. 

Πού απευθύνεται

Σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
καταναλωτικών προϊόντων, µε έµφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τροφίµων.
Ποτών.
Καλλυντικών. 

Ποιοι Ασφαλισµένοι κίνδυνοι ενεργοποιούν το συµβόλαιο

Το συµβόλαιο ενεργοποιείται όταν συµβεί ένας από τους 
ακόλουθους ασφαλισµένους κινδύνους:

Τυχαία Μόλυνση ή Ελάττωµα των ασφαλισµένων προϊό-
ντων που προκύπτει κατά την παραγωγή, επεξεργασία, 
συσκευασία, συµπεριλαµβανοµένης της λανθασµένης 
πληροφόρησης στην ετικέτα των προϊόντων
Εκ προθέσεως Μόλυνση ή Επέµβαση στα ασφαλισµένα 
προϊόντα
Εκβιασµός για Μόλυνση ή Επέµβαση στα ασφαλισµένα 
προϊόντα
Ανάκληση από Αρµόδια Αρχή

Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας και συνέχειας µια επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την ετοιµότητά της 
να αντιµετωπίζει διάφορες «κρίσεις» που µπορεί να παρουσιαστούν, σε σχέση µε τα προϊόντα της και το ανθρώπινο 
δυναµικό. Το κατωτέρω ασφαλιστικό πρόγραµµα δίνει ολοκληρωµένες λύσεις, συνδυάζοντας την παραδοσιακή 
ασφαλιστική µεταφορά του κινδύνου µε τις υπηρεσίες εξειδικευµένων συµβούλων διαχείρισης κρίσεων.
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Η Βασική κάλυψη

∆απάνες ανάκλησης των προϊόντων 
Το κόστος ανακοίνωσης σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο 
που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η ανάκληση
Τα έξοδα απόσυρσης και µεταφοράς των ανακληθέντων 
προϊόντων
Το κόστος υπερωριών του υπάρχοντος προσωπικού ή το 
κόστος µίσθωσης επιπρόσθετου προσωπικού
Έξοδα ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων για την προ-
σωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων
∆απάνες καταστροφής 
Έξοδα επιθεώρησης, περιλαµβανοµένων των χηµικών 
αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της µόλυνσης 
/ αλλοίωσης των προϊόντων 
∆απάνες εκ νέου διανοµής νέων προϊόντων σε αντικατά-
σταση των ανακληθέντων
Έξοδα ακύρωσης προγραµµατισµένων διαφηµίσεων
∆απάνες Συµβούλων ∆ιαχείρισης Κρίσεων: δυνατότητα 
µέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραµµής για χρησιµοποίηση 
των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συµβούλων για 
θέµατα ανάκλησης προϊόντων, θέµατα ασφαλείας και 
δηµοσίων σχέσεων. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται χωρίς 
απαλλαγή και πέραν του ασφαλιστικού ποσού

Επεκτάσεις κάλυψης

Απώλεια Μικτού Κέρδους από την µείωση του κύκλου 
εργασιών
∆απάνες αντικατάστασης των ανακληθέντων προϊόντων 
µε νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους κατανα-
λωτές κατάσταση
∆απάνες αποκατάστασης για την επαναφορά  των προϊ-
όντων στο εύλογα προβλεπόµενο επίπεδο πωλήσεων ή 
στην ανάκτηση του µεριδίου αγοράς (π.χ. διαφηµιστικές 
ή προωθητικές ενέργειες)
∆απάνες αντιµετώπισης εκβιασµού για αλλοίωση ή 
επέµβαση στα ασφαλισµένα προϊόντα
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Πλεονεκτήµατα του ασφαλιστικού προγράµµατος της AIG

Ως αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστικού προγράµµατος, 
παρέχεται στους ασφαλισµένους άµεση και σε 24ωρη 
βάση πρόσβαση σε εξειδικευµένους και παγκόσµιου 
κύρους συµβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι 
σε θέση να συµβάλουν αποφασιστικά στην αντιµετώπιση 
της κρίσης
∆υνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης 
οπουδήποτε στο εξωτερικό
∆υνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστι-
κής κάλυψης, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης 

Λεωφόρος Kηφισίας 119, 151 24 Mαρούσι, Τηλέφωνο: 210  8127 600, Fax: 210  8027 189
ΒS-Crisis@aig.com, www.aig.com.gr

Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης:
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 980/990
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Σηµαντική Σηµείωση: 
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία 
AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό 
μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 
35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 
και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το 
Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη 
έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και 
δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ασφαλιστικής σύμβασης.


