Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG
Τα μικρόφωνά σας παρακαλούμε να είναι απενεργοποιημένα
για την αποφυγή θορύβου.
Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της λειτουργίας συνομιλίας
(chat).
Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου θα σας
απαντήσουμε.

Προγράμματα Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (SME)

FPO

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.
 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που
ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.
 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.
 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για
οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.
© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021
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Που απευθυνόμαστε

Επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς με
Ασφαλιζόμενα πάγια έως € 1.000.000
Εμπορεύματα έως € 300.000
Περίπου το 80% των επιχειρήσεων
στην ελληνική αγορά

Κατηγορίες Προγραμμάτων
Πολυασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου
 Καταστήματα Λιανικής Πώλησης
 Καταστήματα Εστίασης & Λιανικής Τροφίμων
 Γραφεία Επιχειρήσεων /επιτηδευματιών
 Ξενοδοχεία (με αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων άνω των € 300.000.-)
 Ακίνητη Περιουσία (Real Estate)
 Πρόγραμμα εκπαιδευτηρίων (Φροντιστηρίων / Ιδ. Σχολών)
 Πρόγραμμα Γυμναστηρίων

Πολυασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων
 Ενοικιαζόμενα δωμάτια
 Διαχειριστές Ακινήτων

Κατηγορίες Λιανικής Πώλησης

•

Ενδυμάτων / Υποδημάτων

•

Εκθέσεις Επίπλων

•

Φαρμακεία

•

Ηλεκτρικών Οικιακών ειδών

•

Κομμωτήρια

•

Καθαριστήρια

•

Είδη Γάμου / Βάπτισης

•

Γυναικεία & Ανδρικά Αξεσουάρ

•

Βιβλιοπωλεία / είδη Γραφείου

•

Ανθοπωλεία

•

Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ Αυτοκινήτων

•

Είδη Διακόσμησης / είδη δώρου

•

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

•

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

•

Κλιματισμού / Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

•

Χρωματοπωλεία

•

Καλλυντικών

Κατηγορίες Εστίασης & Πώλησης Τροφίμων


Εστιατόρια



Ταβέρνες / Ψητοπωλεία



Καφετέριες / Αναψυκτήρια



Internet Café



Πιτσαρίες



Κρεπερί



Φούρνοι



Πρατήρια άρτου



Ζαχαροπλαστεία



Κρεοπωλεία



Ιχθυοπωλεία



Οπωροπωλεία



Καφεκοπτεία



Καταστήματα με είδη σφολιάτας



Ταχυφαγεία (fast food)



Βιολογικά / Παραδοσιακά προϊόντα

Γραφεία Επιχειρήσεων /Επιτηδευματιών


Αρχιτεκτόνων / Πολιτικών Μηχανικών



Ασφαλιστικά



Δικηγορικά



Ενοικίασης Οχημάτων



Ιατρεία (μηχανήματα έως €50.000)



Λογιστικά – Φοροτεχνικά



Μεσιτικά



Ναυτιλιακά (χωρίς πληρώματα)



Συμβολαιογραφεία



Σχολές Οδηγών



Ταξιδιωτικά



Χρηματιστηριακών Εταιριών



Γραφεία Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτήρια / Γυμναστήρια


Φροντιστήρια μέσης & ανώτατης εκπαίδευσης



Φροντιστήρια ξένων γλωσσών



Σχολές Μαγειρικής / ζαχαροπλαστικής



Σχολές ονυχοπλαστικής



Σχολές σχεδίου μόδας



Σχολές Κομμωτικής



Σχολές Γραφικών τεχνών



Σχολές Διακόσμησης



Σχολές Δραματικών τεχνών / θεατρολογίας



Ωδεία



Λοιπές ιδιωτικές σχολές



Γυμναστήρια



Studio Yoga



Studio Pilates



Σχολές Πολεμικών τεχνών

Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

• Ξενοδοχεία
• Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
• Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κοινοχρηστοι Χώροι & Ασφάλιση
Ακίνητων (Real Estate)
Πολυκατοικίες
Οικιστικά Συγκροτήματα
Εμπορικά Κέντρα

Real Estate
Ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν τα
ακίνητα σε Τρίτους για κατοικία ή εμπορικά
καταστήματα

Πολυασφαλιστήρια
Κατά Παντός Κινδύνου
(ΚΠΚ)

Πολυασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΚΠΚ

Περιουσία

Ευθύνες

Χρήματα
Ατυχήματα

Τμήμα Ι – Κάλυψη ΚΠΚ Περιουσίας
Ορισμός Κατά Παντός Κινδύνου

 Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει κάθε τυχαία υλική ζημία, καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις
που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.
 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημίες που θα προέλθουν από: Φωτιά, Κεραυνό, Καπνό, Ευρεία
Έκρηξη, Κλοπή, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό, Θραύση σωληνώσεων, Βραχυκύκλωμα, Θραύση
κρυστάλλων Πρόσκρουση Οχήματος, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες
κ.λπ..

Επιπλέον Καλύψεις Τμήματος Ι

Σεισμός
(Προαιρετική κάλυψη)

Εποχική Αύξηση Εμπορευμάτων

Νεοαποκτηθείσα Περιουσία

Περιουσία στο Ύπαιθρο

Για κτίρια που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια, μετά το 1960
* Ή σε κτίρια κατασκευής πριν το 1960 που έχουν γίνει εργασίες ενίσχυσης
του φέροντα οργανισμού, μετά το 1960.
Τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο, κάθε χρόνου, η αξία των εμπορευμάτων θα αυξάνεται
αυτόματα κατά 20%.
Ισχύει μόνο για το πρόγραμμα Λιανικής Πώλησης

Έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι η
αύξηση θα δηλώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κτήσης με
είσπραξη αναλογικού ασφαλίστρου.

Κάλυψη έναντι των κινδύνων Φωτιάς, Φωτιάς από δάσος, Κεραυνού,
Πτώση Δένδρων & Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης
Αεροσκαφών.
Για τα προγράμματα Εστίασης & Ξενοδοχείων ΚΠΚ παρέχονται επιπλέον
οι καλύψεις Θύελλας & Καταιγίδας
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Επιπλέον Καλύψεις Τμήματος Ι

Αλλοίωση Προϊόντων

Πινακίδες & Φωτεινές επιγραφές

Όρος 72 Ωρών

Απώλεια Εγγράφων

Συνεπεία τυχαίας διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. για συνεχόμενο διάστημα
πάνω από 12 ώρες ή συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου, έως € 5.000 για το πρόγραμμα Εστίασης &
έως €10.000 για το πρόγραμμα Ξενοδοχείων ΚΠΚ

Θα καλύπτονται ΚΠΚ εφόσον είναι σταθερά προσδεμένες στο κτίριο

Ζημίες από θεομηνίες ή / και γεγονότα ανωτέρας βίας που λαμβάνουν χώρα εντός 72 ωρών θα
θεωρούνται μια ζημία.

Καλύπτεται το κόστος του φυσικού ή/και ηλεκτρονικού μέσου καθώς και τις εργατοώρες που θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση / επανακαταχώρηση των πληροφοριών.
Ισχύει μόνο για τα προγράμματα Γραφείων, Εκπαιδευτηρίων και Γυμναστηρίων
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Τμήμα ΙΙ – Διακοπή Εργασιών
Επιδοματική Κάλυψη


Εφόσον η επιχείρηση παραμείνει κλειστή για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (3 μήνες), η αποζημίωση θα είναι ίση με το 10%
της καλυπτόμενης ζημίας του Τμήματος Ι – Ασφάλιση Περιουσίας.



Για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, η αποζημίωση θα υπολογίζεται ως εξής : 10% του ποσού της ζημιάς επί τις ημέρες που
παρέμεινε η επιχείρηση κλειστή, διά 90 ημέρες.
Παραδείγματα :
1) Ποσό Ζημιάς € 100.000 – η επιχείρηση έμεινε κλειστή για 60 ημέρες
Ποσό αποζημίωσης : € 100.000 χ 10% χ 60 / 90 = € 6.700
2) Ποσό Ζημιάς € 200.000 – η επιχείρηση έμεινε κλειστή για 120 ημέρες
Ποσό αποζημίωσης : € 200.000 χ 10% = € 20.000



Επιπλέον του ποσού αυτού παρέχεται συνολική κάλυψη ως το 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημίας του Τμήματος Ι, με μέγιστο
ποσό τα €10.000, για μισθοδοσία/ ενοίκια/στεγαστικό δάνειο.
Απαιτείται η υποβολή παραστατικών.

Τμήματα III & IV – Συμπληρωματικά Έξοδα & Απώλεια Κλειδιών
Τμήμα ΙΙΙ – Συμπληρωματικά Έξοδα
Συμπληρωματικά έξοδα :


Δημοσίων αρχών / Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών



Κατεδάφισης / πυρόσβεσης / καθαρισμού



Επαγγελματικής μετεγκατάστασης / περιορισμού ζημιάς / φύλαξης εγκαταστάσεων
έως το 20% του ποσού εκάστης ζημιάς με ανώτατο όριο ευθύνης € 15.000, € 25.000 ή € 40.000, ανάλογα με το συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Τμήμα IV – Ασφάλιση Αντικατάστασης Κλειδιών
Κάλυψη Κλειδιών & μηχανισμών κλειδώματος μια πόρτας, συνεπεία ληστείας, αρπαγής, διάρρηξης έως € 200.

Τμήμα V – Ασφάλιση Ευθυνών

Γενική Αστική Ευθύνη
Από την λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης προς Τρίτους με επεκτάσεις
για φωτιά, βραχυκύκλωμα, έκρηξη, διαρροή σωληνώσεων, συντήρηση φωτεινών επιγραφών,
χρήση ανελκυστήρων, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
από εργασίες συντήρησης, αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη.
*Σε εστιατόρια και Ξενοδοχεία ΚΠΚ, παρέχεται και η κάλυψη Τροφικής δηλητηρίασης
(για πάνω από τρία άτομα)

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Προς τους εργαζόμενους της Επιχείρησης

Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Για προϊόντα που πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή

Τμήμα VI – Χρηματικών Απωλειών

Μεταφορά Χρημάτων
Απώλεια ή ζημία σε χρήματα συνεπεία ληστείας ή απειλής χρήσης βίας ή συνεπεία ατυχήματος
Κατά τις εργάσιμες ώρες, οπουδήποτε έχει οικονομική συναλλαγή ο ασφαλιζόμενος.

Ληστεία Ταμείου (hold up)
Κατά τις εργάσιμες ώρες

Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου
Απώλεια χρημάτων συνεπεία ληστείας ή απειλής χρήσης βίας (κατά τις εργάσιμες ώρες)
ή συνεπεία διάρρηξης

Τμήμα VII – Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Επιχειρηματία
Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας
Βασική κάλυψη προγράμματος

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων
Α) Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας
Β) Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων
Προαιρετική κάλυψη

Αλλαγές – Βελτιώσεις σε Όρους & Απαλλαγές
Απαλλαγή Τυχαίας Υλικής Ζημιάς, Θραύσης Κρυστάλλων & Βραχυκυκλώματος
Α) Προγράμματα Γραφείων, Ξενοδοχείων ΚΠΚ, Ακίνητης Περιουσίας, Εκπαιδευτηρίων & Γυμναστηρίων


Σε όλα τα προγράμματα μειώνεται η απαλλαγή της τυχαίας υλικής ζημιάς από 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο τα €600 σε 5% επί της
ζημιάς με ελάχιστο τα €200.



Η απαλλαγή των καλύψεων Θραύσης Κρυστάλλων & Βραχυκυκλώματος θα ισχύει σε όλα τα προγράμματα 5% επί της ζημιάς με
ελάχιστο τα €200.

Β) Προγράμματα Λιανικής Πώλησης & Εστίασης.


Η βασική απαλλαγή των καλύψεων θραύσης κρυστάλλων, βραχυκυκλώματος και τυχαίας υλικής ζημιάς παραμένει 5% επί της
ζημιάς με ελάχιστο τα €600.



Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της κάθε απαλλαγής σε 5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο τα €200, με επιβάρυνση στο
ασφάλιστρο της κάθε κάλυψης.

Παραδείγματα
–

Κατάστημα, Φούρνος με κεφάλαιο €45.000 στο Περιστέρι
Ετήσιο ασφάλιστρο με τις βασικές απαλλαγές €300,00 και με τις μειωμένες €320,00

–

Κατάστημα ειδών οικιακής χρήσης με κεφάλαιο €300.000, στην Καλαμαριά
Ετήσιο ασφάλιστρο με τις βασικές απαλλαγές €922,00 και με τις μειωμένες €1.018,00
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Αλλαγές – Βελτιώσεις σε Όρους & Απαλλαγές
Καλύψεις Πρόσκρουσης Οχήματος, Τρομοκρατικών Ενεργειών, Κακόβουλων Ενεργειών, Πολιτικών Ταραχών, Στάσεων,
Απεργιών κ.λπ.
Δεν θα εφαρμόζεται πλέον καμία απαλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Σεισμός
Εναλλακτικές Απαλλαγές
Θα υπάρχει δυνατότητα αύξησης της απαλλαγής παρέχοντας έκπτωση στο ασφάλιστρο του σεισμού ως εξής:


5% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 5.000 → 15% έκπτωση



7,5% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 7.500 → 30% έκπτωση



10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 10.000 → 45% έκπτωση

Ευελιξία
Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα παροχής της κάλυψης του σεισμού μόνο για κτίριο ή μόνο για περιεχόμενο και δεν θα είναι πλέον
υποχρεωτικό να δοθεί για το σύνολο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
Παροχή της κάλυψης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Η κάλυψη του σεισμού θα παρέχεται και στους Νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας καθώς επίσης και στη Ρόδο, Χάλκη, Κω,
Νίσυρο, Σύμη και Κάρπαθο.

2

Αλλαγές – Βελτιώσεις σε Όρους & Απαλλαγές
Περιουσία στον Υπαίθριο Περιβάλλοντα χώρο
Λιανικής / Γραφείων / Εκπαιδευτηρίων / Γυμναστηρίων
Σταθερή περιουσία στο ύπαιθρο όπως ενδεικτικά μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες, φράχτες, πινακίδες που δεν είναι
σταθερά προσδεμένες στο κτίριο, τέντες, & εγκαταστάσεις τεντών, καλύπτονται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από
δάσος – δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνού, Πτώση Δένδρων & Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και
τμημάτων αυτών.
Εστίασης / Ξενοδοχείων ΚΠΚ
Α) Μεταλλικά ή Ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες, φράχτες, πατώματα, σταθερές κρυστάλλινες εγκαταστάσεις, τραπεζοκαθίσματα,
συσκευές θέρμανσης και ψύξης, σόμπες, έπιπλα κήπου θα καλύπτονται μόνο από Φωτιά, Φωτιά από δάσος – δασική – αγροτική
έκταση, Κεραυνό, Θύελλα, Καταιγίδα, Πτώση Δένδρων & Στύλων, Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.
Β) Τέντες, & εγκαταστάσεις τεντών, ομπρέλες, εμπορεύματα, ψυγεία, τηλεοράσεις και λοιπή κινητή ή / και σταθερή περιουσία στο
ύπαιθρο θα καλύπτονται μόνο από τους κινδύνους που αναγράφονται στην παράγραφο «Α» πλην θύελλας & καταιγίδας.
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Αλλαγές – Βελτιώσεις σε Όρους & Απαλλαγές
Γενική Αστική Ευθύνη – Αστική Ευθύνη του Ενοικιαστή έναντι του Ιδιοκτήτη
Θα παρέχεται η αστική ευθύνη του ενοικιαστή έναντι του ιδιοκτήτη της οικοδομής για ζημίες στο μίσθιο, έως το 10% του Ασφαλιστικού
Ποσού του Τμήματος Περιουσίας, με ανώτατο όριο το ποσό των €30.000.
Η εν λόγω επέκταση δεν έχει εφαρμογή όταν η οικοδομή ασφαλίζεται μέσω του Τμήματος Ι – Ασφάλιση Περιουσίας - Υλικές Ζημιές
Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου.
Θα ισχύει για όλα τα ΚΠΚ προγράμματα εκτός από το Real Estate
Χρηματικές Απώλειες.


Η κάλυψη θα ισχύει για χρηματοκιβώτια που είναι πακτωμένα ή βιδωμένα πάνω σε σταθερά δομικά υλικά ή για χρηματοκιβώτια
ασφαλείας, βάρους τουλάχιστον 100 κιλών.



Η κάλυψη μεταφοράς χρημάτων θα ισχύει και όταν αυτά μεταφέρονται από τον ίδιο τον Ασφαλιζόμενο και όχι μόνο από τον / τους
Υπάλληλο (-ους) του.
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Τιμολογιακές Αλλαγές
Αλλάζει η δομή τιμολόγησης των προγραμμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME)
Συγκεκριμένα :
Α) Το ασφάλιστρο των καλύψεων του Τμήματος Ι – Ασφάλιση Περιουσίας θα συνεχίζει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους
κάτωθι παράγοντες :


Είδος επιχείρησης



Γεωγραφική περιοχή



Τύπος / Έτος κατασκευής της οικοδομής



Ύψος / Σύνθεση του Ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.



Τις απαλλαγές

Β) Το ασφάλιστρο της Αστικής Ευθύνης θα είναι διαφορετικό ανά πρόγραμμα ασφάλισης και θα αυξάνεται ανάλογα με το εμβαδόν της
επιχείρησης. Για παράδειγμα το ασφάλιστρο του προγράμματος Λιανικής για καταστήματα έως 100m² είναι €45 και θα αυξάνεται ως
εξής :


101m² - 300m² → 30% αύξηση → € 58,50



301m² - 600m² → 80% αύξηση → € 81,00



601m² και άνω → 160% αύξηση → € 117,00
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Τιμολογιακές Αλλαγές
Γ) Το ασφάλιστρο των υπόλοιπων Τμημάτων Ασφάλισης (Διακοπής Εργασιών, Συμπληρωματικών Εξόδων, Χρηματικών Απωλειών,
Προσωπικού Ατυχήματος) θα είναι σταθερό και θα προστίθεται στο ασφάλιστρο της Περιουσίας και της Αστικής Ευθύνης.
Δ) Θα υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης όλων των Τμημάτων Ασφάλισης, εκτός του Τμήματος I – Ασφάλιση Περιουσίας με αφαίρεση του
αντίστοιχου ασφαλίστρου.
Ειδικά στο Τμήμα Αστικών Ευθυνών θα υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ή / και της Αστικής Ευθύνης
Προϊόντος (εφόσον παρέχονται αυτές οι καλύψεις από το πρόγραμμα) χωρίς να αφαιρεθεί η Γενική Αστική Ευθύνη.
* Αν επιλεγεί να αφαιρεθεί η Γενική Αστική Ευθύνη θα πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρεθούν όλες οι καλύψεις του Τμήματος Ευθυνών.
Παραδείγματα
1) Κρεοπωλείο με κεφάλαιο €100.000, 130m² στα Μελίσσια έχει ετήσιο ασφάλιστρο με το πλήρες πρόγραμμα €480,68.
Διατηρώντας μόνο το Τμήμα I – Ασφάλιση Περιουσίας το ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε €293,61.
2) Δικηγορικό γραφείο με κεφάλαιο €20.000 στον Βόλο έχει ετήσιο ασφάλιστρο με το πλήρες πρόγραμμα €160,06.
Αφαιρώντας μόνο το Τμήμα Χρηματικών Απωλειών το ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε €97,95.
Ε) Δεν θα εφαρμόζεται πλέον ελάχιστο ασφάλιστρο.
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Παραδείγματα τυχαίων υλικών ζημιών
Περίπτωση 1η - Μπυραρία
 Διαρροή μπύρας λόγω λανθασμένης εφαρμογής της βαλβίδας στο στόμιο του βαρελιού που είναι τοποθετημένη στο μπαρ του
καταστήματος με αποτέλεσμα το περιεχόμενο του βαρελιού να προκαλέσει ζημιά στο ταβάνι, στις τοιχοποιίες, στη συσκευή του
τηλεφώνου, στο τερματικό των πιστωτικών καρτών, στην ταμειακή μηχανή, σε μια τηλεόραση και σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Ύψος ζημιάς € 1.500
 Αποζημίωση : € 1.500 μείον απαλλαγή € 600 = € 900
 ή € 1.300 αν είχε επιλεγεί απαλλαγή € 200

Περίπτωση 2η - Λογιστικό Γραφείο
 Από άγνωστη αιτία κατέρρευσε η ψευδοροφή με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημίες σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, καθώς και σε
ένα γυάλινο τραπέζι. Ύψος ζημιάς € 2.200
 Αποζημίωση : € 2.200 μείον απαλλαγή € 600 = € 1.600
 Αποζημίωση με τις νέες απαλλαγές του προγράμματος : € 2.000

Παραδείγματα τυχαίων υλικών ζημιών
Περίπτωση 3η - Χρωματοπωλείο
 Διάρρηξη του μετάλλου των βάσεων στήριξης ραφιού λόγω υπερφόρτωσης. Από την πτώση καταστράφηκαν 48
δοχεία που περιείχαν βαφές και συναφή προϊόντα. Ύψος ζημιάς €1.500.
 Αποζημίωση : € 1.500 μείον απαλλαγή € 600 = € 900
 ή € 1.300 αν είχε επιλεγεί απαλλαγή € 200

Περίπτωση 4η – Ζαραροπλαστείο
 Κατά τη διάρκεια εργασιών στον εξαερισμό του καταστήματος, τεχνικός του αρμόδιου συνεργείου παρέσυρε
εξάρτημα του θερμοθαλάμου με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο δάπεδο και να καταστραφεί. Ύψος ζημίας €
6.000
 Αποζημίωση : € 6.000 μείον απαλλαγή € 600 = € 5.400

 ή € 5.800 αν είχε επιλεγεί απαλλαγή € 200

Παραδείγματα τυχαίων υλικών ζημιών
Περίπτωση 5η - Ιατρείο
 Κατά τη διάρκεια εξέτασης ενός ασθενή, προκλήθηκε θραύση στο άκρο του εύκαμπτου ρινοφαρρυγγοσκόπιου (οπτική ίνα), χωρίς
να γίνει αντιληπτό από τον ιατρό, ο οποίος στη συνέχεια το τοποθέτησε σε υγρό αποστείρωσης, με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη.
 Αποζημίωση € 2.720 μείον απαλλαγή € 600 = € 2.120
 Αποζημίωση με τις νέες απαλλαγές του προγράμματος : € 2.520

Βασικές Εξαιρέσεις

 Δόλος / προϋπάρχουσες ζημίες
 Πόλεμος / πυρηνικά
 Μολυσματικές Νόσοι (AIDS, H5N1) / αμίαντο
 Απλή κλοπή / μυστηριώδης εξαφάνιση
 Φυσιολογική φθορά / σταδιακή αλλοίωση – σκουριά
 Ελαττωματικό υλικό / Μηχανικές Βλάβες
 Διακοπή παροχής ενέργειας
 Επακόλουθη Ζημία
 Ό,τι δεν έχει συμπεριληφθεί στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια
 Τυχαία Καθίζηση
 Ζημιά σε αντικείμενα & εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά
 Ζημιά σε σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού άνω των 40 ετών και αποχέτευσης άνω των 20 ετών

Εξαίρεση Τρομοκρατικών Ενεργειών

 Για την Περιοχή του Δήμου Αθηναίων, από τον δακτύλιο που
περικλείεται από τις οδούς Λ.Αλεξάνδρας, Ιουλιανού, 3ης
Σεπτεμβρίου, Τσαλδάρη Παν. (Πειραιώς), Ασωμάτων, Ερμού,
Αιόλου, Μητροπόλεως, Νίκης, Φιλελλήνων, Βασιλ. Αμαλίας,
Βασιλ. Όλγας, Βασ. Κων/νου, Σούτσου, καθώς και σε απόσταση
μικρότερη των 100 μέτρων από Πρεσβείες, Προξενεία, Γραφεία
Κομμάτων, Γραφεία Εφημερίδων, Δικαστήρια, Εφορίες.
 Για το νομό Αττικής και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε
απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από εγκαταστάσεις
γηπέδων.

Καταστήματα Εστίασης – Όρια Ευθύνης
Τμήμα Ι – Ασφάλιση Περιουσίας – Κατά Παντός Κινδύνου
Δηλωθέν Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (έως € 1.000.000)
Αλλοίωση Προϊόντων €5.000
Περιουσία στο Ύπαιθρο : Σταθερές εγκαταστάσεις €15.000 / Εξοπλισμός €10.000
Απαλλαγές


Πυρκαγιά, Ευρεία Έκρηξη, Κεραυνός, Πτώση Αεροσκαφών, Πρόσκρουση οχημάτων, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες Ενέργειες,
Πολιτικές ταραχές : Καμία



Κλοπή & Ζημίες Κλέπτη : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600



Νερά / καιρικά φαινόμενα / διαρροή σωληνώσεων :
-

για ισόγεια και ορόφους : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 600

-

για υπόγεια / ημιυπόγεια : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 1.500



Θραύση κρυστάλλων : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600 ή €200



Βραχυκύκλωμα : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600 ή €200



Τυχαία υλική ζημιά : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600 ή €200.



Περιουσία στο ύπαιθρο : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600 μόνο για ζημίες συνεπεία Θύελλας ή Καταιγίδας.

Τμήμα ΙΙ – Ασφάλισης Διακοπής Εργασιών : 10% της ζημιάς
Απαλλαγή : οι έξι πρώτες ημέρες

Καταστήματα Εστίασης – Όρια Ευθύνης
Τμήμα ΙΙΙ - Συμπληρωματικά έξοδα : έως το 20% της ζημιάς
Τμήμα IV – Απώλεια Κλειδιών : € 200
Τμήμα IV – Αστικής Ευθύνης
Γενική Αστική Ευθύνη :
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο € 150.000 / ομαδικό € 450.000
Υλικές Ζημίες : € 100.000
Συνολική Ευθύνη της εταιρίας : € 600.000
Απαλλαγή : € 300 μόνο στις υλικές ζημιές
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο € 50.000 / ομαδικό € 150.000
Συνολική Ευθύνη της εταιρίας : € 150.000
Αστική Ευθύνη Προϊόντος : € 50.000
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Καταστήματα Εστίασης – Όρια Ευθύνης
Τμήμα VI – Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
Μεταφορά χρημάτων : € 10.000 (ή €20.000)
Ληστεία Ταμείου (hold up) : € 1.000
Χρηματοκιβώτιο (διάρρηξη / hold up) : € 10.000 (ή €20.000)
Απαλλαγές :
Μεταφορά χρημάτων / χρηματοκιβώτιο : 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €1.000
Ληστεία Ταμείου : € 500
Τμήμα VII – Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Προσωπικό Ατύχημα Ιδιοκτήτη : (Θάνατος / ΜΟΑ ή ΜΕΑ) € 50.000
Προσωπικό Ατύχημα Υπαλλήλων (προαιρετική κάλυψη) :
Θάνατος / ΜΟΑ ή ΜΕΑ : €10.000
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα : €2.500 (Απαλλαγή € 50 ανά εργαζόμενο)

Μέτρα Προστασίας
Έναντι Πυρός : Ότι προβλέπεται από το Νόμο
Έναντι Κλοπής - Καταστήματα Λιανικής :
Κατηγορία Α – Υψηλού Κινδύνου


Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων / Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών ειδών / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η κάλυψη της Κλοπής θα παρέχεται μόνο αν η επιχείρηση διαθέτει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία security, κλειδαριές
ασφαλείας και ρολά ασφαλείας (Ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια).
Κατηγορία Β – Μέτριας Επικινδυνότητας (Αττική – Θεσσαλονίκη – Πάτρα)


Ενδυμάτων & Υποδημάτων, Υφασμάτων, Γυναικείων & Ανδρικών αξεσουάρ, εσωρούχων, βρεφικών ειδών, γάμου βάφτισης.



Video club / Faux Bijoux / Δισκοπωλεία / Καλλυντικών / Φαρμακεία / Ιατρικών μηχανημάτων / Ορθοπεδικών ειδών



Κλιματισμού / Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / Φωτιστικά είδη / Φωτογραφία / Οικιακής χρήσης είδη (πλην ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών
ειδών) / Υδραυλικά είδη



Χρωματοπωλεία / εξοπλισμοί επαγγελματικών χώρων / Οργάνων γυμναστικής & αθλητικού εξοπλισμού / είδη ταξιδίου



Ποδηλάτων / αλιείας & κάμπινγκ / μουσικών οργάνων / Φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων γραφείου.

Η κάλυψη της Κλοπής θα παρέχεται μόνο αν η επιχείρηση διαθέτει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία security και
κλειδαριές ασφαλείας.

Μέτρα Προστασίας
Κατηγορία Β – Μέτριας Επικινδυνότητας (Υπόλοιπη Ελλάδα)
Η κάλυψη της Κλοπής παρέχεται με προϋπόθεση ύπαρξης Κλειδαριών Ασφαλείας.
Έναντι Κλοπής – Καταστήματα Εστίασης
Παντοπωλεία
Η κάλυψη της Κλοπής θα παρέχεται μόνο αν η επιχείρηση διαθέτει κλειδαριές ασφαλείας και τουλάχιστον ένα εκ των κάτωθι μέτρων
προστασίας :


Σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία security.



Ρολά ασφαλείας

Υπόλοιπες κατηγορίες
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες του προγράμματος εστίασης, προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης είναι η ύπαρξη κλειδαριών ασφαλείας.
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Βάση Αποτίμησης Αξιών
Βάση αποτίμησης αξιών :


Κτιριακές εγκαταστάσεις & κτιριακές βελτιώσεις : αξία ανακατασκευής με καινούργιο



Εμπορεύματα & Α’ ύλες : Αξία Κόστους (τιμολογιακή χωρίς ΦΠΑ)



Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Ως 5 ετών, αξία αντικατάστασης με καινούργιο
- Άνω των 5 ετών, σε τρέχουσα εμπορική αξία.



Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- ως 3 χρόνια, αξία αντικατάστασης με καινούργιο,
- Άνω των 3 ετών, σε τρέχουσα εμπορική αξία.



Λοιπά Πάγια περιουσιακά στοιχεία : Τρέχουσα εμπορική αξία

Πως αποζημιώνουν ;



Κάθε τμήμα ασφάλισης λειτουργεί
Ανεξάρτητα
Συμπληρωματικά
Προσθετικά



Η αποζημίωση είναι άθροισμα των ασφαλισμάτων των Τμημάτων που ενεργοποιούνται στη ζημία

Παράδειγμα Ζημίας

Επιχείρηση Εμπορίας Βρεφικών Ενδυμάτων
Ισόγειο κατάστημα 80m² εντός πολυώροφης οικοδομής, κατασκευής 2004, από μπετόν αρμέ – ταράτσα.
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο €125.000


Οικοδομή : €70.000



Βελτιώσεις : €10.000



Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός : €3.000



Εμπορεύματα : €40.000



Λοιπό Περιεχόμενο : €2.000

Ασφάλιστρα
€531,12 - Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα βασικού προγράμματος με σεισμό
€ 62,71 - Προαιρετική κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος εργαζομένων για 2 άτομα

Παραδείγματα ζημιών περιουσίας
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Παραδείγματα ζημιών περιουσίας
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Παραδείγματα ζημιών περιουσίας
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Καλύψεις Προγράμματος



ΚΠΚ περιουσιακών στοιχείων



Σεισμός



Χρήματα



Συμπληρωματικά Έξοδα



Διακοπή Εργασιών



Γενική Αστική Ευθύνη



Εργοδοτική Αστική Ευθύνη



Αστική Ευθύνη Προϊόντος



Προσωπικό Ατύχημα



Προσωπικό Ατύχημα Εργαζομένων

Καλύψεις που ενεργοποιούνται



ΚΠΚ περιουσιακών στοιχείων



Σεισμός



Χρήματα



Συμπληρωματικά Έξοδα



Διακοπή Εργασιών



Γενική Αστική Ευθύνη



Εργοδοτική Αστική Ευθύνη



Αστική Ευθύνη Προϊόντος



Προσωπικό Ατύχημα



Προσωπικό Ατύχημα Εργαζομένων

Aποζημίωση

 Ζημιά από Φωτιά €80.000.

 €80.000 περιουσία

 Έξοδα Καθαρισμού & αρχιτέκτονα
€10.000.

 €10.000 έξοδα

 Η επιχείρηση έμεινε κλειστή 45 ημέρες.
 Ζημιά από φωτιά & Καπνό σε υπερκείμενο
διαμέρισμα €20.000
 Σωματική βλάβη στον ένοικο του
διαμερίσματος €10.000
 Τραυματισμός υπαλλήλου κατά την
κατάσβεση €10.000.
 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα του υπαλλήλου
€1.500

 10% = €8.000 αναλογία 45 ημερών €4.000
μείον απαλλαγή €533 → €3.467
 €17.700 ΥΖ αστικής ευθύνης μετά την
εφαρμογή της απαλλαγής
 € 10.000 ή όσο επιδικαστεί για Σ.Β. στον
ένοικο.
 €10.000 Ηθική βλάβη και διαφορά
ημερομισθίου.
 €1.450 ιατροφαρμακευτικά μετά την
αφαίρεση της απαλλαγής €50
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Στάδια σε περίπτωση ζημιάς

Αναγγελία
Έγκαιρη ενημέρωση (ιδανικά την ίδια στιγμή ή το
αργότερο εντός 24 ωρών)
Ακριβής περιγραφή ζημιάς/συνθηκών/στοιχεία
επικοινωνίας
Τρόποι αναγγελίας ( claims-gr@aig.com, φαξ
2106141382, τηλ. 2108127600 )
Έλεγχος ενεργοποίησης κάλυψης/loss
acknowledgment
Καταγραφή/Εκτίμηση ζημιάς
Ενημέρωση δικαιούχου αποζημίωσης για διαδικασία
αποζημίωσης

Η AIG κοντά στον πελάτη
Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του ασφαλισμένου



Εκτίμηση ζημιάς χωρίς ανάθεση σε πραγματογνώμονα- desk survey



Δυνατότητα αποζημίωσης βάσει προσφορών ( άνευ τιμολογίων )



Ταχύτατη αποζημίωση σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής



Άμεση απόδοση προκαταβολής αποζημίωσης σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων (π.χ. σε μεγάλες πυρκαγιές, ακραία
καιρικά φαινόμεvα)



Ευέλικτες διαδικασίες-Αποζημίωση χωρίς πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη
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1ο Παράδειγμα ζημιάς
Γιατί με συμφέρει να ασφαλιστώ στην ΑΙG ; (παραδείγματα )

 Πλημμύρα σε εστιατόριο
 Φυσικό φαινόμενο ''ΙΑΝΟΣ''
 Ετήσια ασφάλιστρα 533 ευρώ
 Αποζημίωση

16.985 ευρώ
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2ο Παράδειγμα ζημιάς

 Διάρρηξη σωληνώσεων σε χώρο εστίασης
 Ετήσια ασφάλιστρα 1.163 ευρώ
 Αποζημίωση

133.000 ευρώ
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3ο Παράδειγμα ζημιάς

 Πλημμύρα σε παντοπωλείο
 Ετήσια ασφάλιστρα

538 ευρώ

 Άμεση προκαταβολή 30.000 ευρώ
 Συνολική αποζημίωση 95.378 ευρώ
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4ο Παράδειγμα ζημιάς

 Φωτιά συνεπεία βραχυκυκλώματος
 Αστική ευθύνη προς τρίτους
 Ετήσια ασφάλιστρα 223,68
 Αποζημίωση ασφαλισμένου 12.288 ευρώ
 Αποζημίωση τρίτου 31.181 ευρώ
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Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Όλες οι βασικές καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο
Εξοικονόμηση χρόνου & ευνοϊκότερο κόστος
Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου
Υψηλά όρια Αστικών Ευθυνών
Βραχυκύκλωμα χωρίς προϋπόθεση ύπαρξης εστίας φωτιάς
& χωρίς υπο-όριο
Θραύση κρυστάλλων χωρίς υπο-όριο
On line Τιμολόγηση
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Επισκεφτείτε το!

Τοοlkit Συνεργατών

Σας ευχαριστούμε!

Q&As

