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Ασφαλίζουμε
τον αγροτικό τομέα

Η αγροτική εργασία, το δικό σας επάγγελμα,
απαιτεί συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση
πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων.
Συχνά αντιμετωπίζετε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
όπως το χαλάζι, ο παγετός, το χιόνι, οι πλημμύρες
ή οι καύσωνες. Τα καιρικά φαινόμενα όμως, στις
επόμενες δεκαετίες, θα γίνονται περισσότερο ακραία,
λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Στη χώρα
μας, περιμένουμε αύξηση θερμοκρασιών πάνω από
το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση της
ετήσιας βροχόπτωσης, μείωση της βιοποικιλότητας,
αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης, αύξηση των δασικών
πυρκαγιών και μείωση της φυτικής παραγωγής.
Εκτός από τις καιρικές συνθήκες, όμως, μια σειρά
από άλλους σημαντικούς κινδύνους μπορεί να σας
απειλήσει, δημιουργώντας σοβαρά οικονομικά
προβλήματα:
• Βιολογικοί κίνδυνοι όπως τα παράσιτα και οι
ασθένειες
• Μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα σας, πολύ
χαμηλές τιμές ή περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές
• Χαμηλή ποιότητα παραγωγής
• Ελλιπής ενημέρωση ή τεχνικές γνώσεις
• Σπατάλη πόρων όπως το νερό
• Προσωπικοί κίνδυνοι όπως ασθένειες και ατυχήματα
• Οικονομική αβεβαιότητα με απρόσμενες αυξήσεις
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και
καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.
Σήμερα είναι απαραίτητο να αναζητήσετε και να
υιοθετήσετε νέες, σύγχρονες πρακτικές για τη
διαχείριση διαφόρων κινδύνων. Χρειάζεται να έχετε
στη διάθεσή σας ένα «οπλοστάσιο» εξειδικευμένων
εργαλείων που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε
αποτελεσματικά πολλαπλούς και συχνά περίπλοκους
κινδύνους.
Η εφαρμογή νέων αγροτικών μεθόδων, όπως η γεωργία
ακριβείας, η συμμετοχή στη συμβολαιακή γεωργία
και η ασφάλιση της παραγωγής και των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησής σας, αποτελούν μερικές από
τις σύγχρονες επιλογές που έχετε πλέον στα χέρια σας.

Ιδιωτική Ασφάλιση:
απαραίτητο «οικονομικό
εργαλείο» για κάθε αγρότη
Οι αγροτικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα
σημαντικά «οικονομικά εργαλεία» που σας επιτρέπουν
να χειριστείτε ένα μεγάλο αριθμό και εύρος κινδύνων
που απειλούν την επιχείρησή σας.
Μια σοβαρή ζημιά στη φυτική παραγωγή, τα
μηχανήματα ή τα κτίρια μπορεί εύκολα να φτάσει
σε πολλές δεκάδες ή ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ, αφήνοντας την αγροτική επιχείρησή σας σε
δύσκολη ταμειακή θέση, αν όχι σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η ιδιωτική ασφάλιση σας παρέχει την απαραίτητη
ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο.
Καθώς, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, ο
τραπεζικός δανεισμός είναι εξαιρετικά δύσκολη
υπόθεση και παρουσιάζονται αρκετά συχνά
καθυστερήσεις στις κρατικές αποζημιώσεις, η ιδιωτική
ασφάλιση της αγροτικής μονάδας αποτελεί την πλέον
ενδεδειγμένη επιλογή.
Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, η
INTERAMERICAN έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη
πρόταση ασφάλισης του αγροτικού τομέα, παρέχοντας
σφαιρική προστασία 360ο και λύσεις για κάθε
ενδεχόμενο.
Έχετε στη διάθεσή σας 10 τρόπους για να
προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, συνολικά
ή ξεχωριστά:
Ασφαλιστικές επιλογές INTERAMERICAN
• Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων
• Ασφάλιση Θερμοκηπίου
• Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων
• Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής Υπαίθριας
Καλλιέργειας
• Ασφάλιση Μηχανημάτων «εν υπαίθρω»
• Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας
• Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
• Ασφάλιση Μεταφορών
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Παράλληλα, η INTERAMERICAN παρέχει ασφαλιστικές
λύσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις στους τομείς
ασφάλισης Υγείας, Ατυχήματος, Σύνταξης.

Συζητήστε σήμερα με τον ασφαλιστικό σας
σύμβουλο τους κινδύνους που θα θέλατε να
διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά.
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Ένας ισχυρός σύμμαχος τη
στιγμή που τον χρειάζεστε
περισσότερο

Ασφαλίζουμε
τον αγροτικό τομέα

Η INTERAMERICAN σήμερα είναι η 1η σε μέγεθος
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και 2η στο σύνολο της
ελληνικής αγοράς.
Διαθέτει περισσότερα από 45 χρόνια ηγετικής παρουσίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
• Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης και
προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
• Στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας, κατέχει την πρώτη
θέση στην αγορά και είναι η μοναδική ασφαλιστική
εταιρία με ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους
τομείς Υγείας και Βοηθείας.
• Το 2014, η INTERAMERICAN ανταποκρίθηκε σε
315 χιλιάδες περιστατικά άμεσης βοήθειας.
• Κατέβαλε 240 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις,
το 2014, και 3 δισεκατομμύρια ευρώ, την τελευταία
δεκαετία.
• Έχει υψηλό δείκτη φερεγγυότητας που υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις.
• Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
• Διαθέτει σημαντικό αριθμό πελατών στον αγροτικό
τομέα (πάνω από 30.000), που την εμπιστεύονται για τις
ασφαλιστικές τους ανάγκες.
• Έχει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα,
καλύπτοντας πλήρως τις αγροτικές περιοχές.
• Αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, ενός κορυφαίου
ευρωπαϊκού ομίλου, με αμιγώς αγροτικές ρίζες και
εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 χρόνια.

Η ιδιωτική ασφάλιση
προσφέρει σε κάθε αγρότη
το απαραίτητο κεφάλαιο να
καλύψει απρόβλεπτες ζημιές,
δημιουργώντας έτσι συνθήκες
οικονομικής σταθερότητας για
την ανάπτυξη της αγροτικής
μονάδας.

Η INTERAMERICAN έχει καταβάλλει πάνω από 3
δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις σε ιδιώτες
και επιχειρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια.

Αγροτικές ρίζες
Ολλανδία 1811. Καθώς πυρκαγιές και καταιγίδες
κατέστρεφαν τις σοδειές, οι οικογένειες των
αγροτών αγωνίζονταν ακόμα και να επιβιώσουν. Στο
Achlum, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Friesland, ο
διορατικός λογιστής Ulbe Piers Draisma αποφάσισε
και προχώρησε στην ίδρυση μιας ασφαλιστικής
κοινοπραξίας με το όνομα «Achlum». Κάθε μήνα
τα μέλη της, 39 αγρότες και τοπικοί αξιωματούχοι,
αποταμίευαν λίγα χρήματα, λειτουργώντας ως
εγγυητές ο ένας του άλλου.
Έτσι ξεκίνησε η ACHMEA, που σήμερα είναι ένας από
τους μεγαλύτερους συνεταιριστικούς οργανισμούς
στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.
200 χρόνια από την ίδρυσή της, πολλά έχουν αλλάξει,
ωστόσο η έννοια της αλληλεγγύης παραμένει
η σπουδαιότερη από τις θεμελιώδεις αξίες της
ACHMEA.
Η σχέση της με τον αγροτικό τομέα συνεχίζεται
και επεκτείνεται, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την
τεχνογνωσία της και διευρύνοντας τις δραστηριότητές
της σε διεθνές επίπεδο.
Αξιοποιώντας τη μετοχική της σχέση με την τράπεζα
Rabobank, η ACHMEA έχει έντονη παρουσία στην
Αυστραλία όπου προσεγγίζει την ασφάλιση του
αγροτικού τομέα με διορατικότητα και καινοτομία.

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!
Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας
Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican
Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

30692/0116
30485/0314

Διαχείριση κινδύνου:
μια καθημερινή πραγματικότητα

Διαχείριση κινδύνου:
μια καθημερινή πραγματικότητα
Η αγροτική εργασία, το δικό σας επάγγελμα,
απαιτεί συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση
πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων.
Συχνά αντιμετωπίζετε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
όπως το χαλάζι, ο παγετός, το χιόνι, οι πλημμύρες
ή οι καύσωνες. Τα καιρικά φαινόμενα όμως, στις
επόμενες δεκαετίες, θα γίνονται περισσότερο ακραία,
λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Στη χώρα
μας, περιμένουμε αύξηση θερμοκρασιών πάνω από
το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση της
ετήσιας βροχόπτωσης, μείωση της βιοποικιλότητας,
αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης, αύξηση των δασικών
πυρκαγιών και μείωση της φυτικής παραγωγής.
Εκτός από τις καιρικές συνθήκες, όμως, μια σειρά
από άλλους σημαντικούς κινδύνους μπορεί να σας
απειλήσει, δημιουργώντας σοβαρά οικονομικά
προβλήματα:
• Βιολογικοί κίνδυνοι όπως τα παράσιτα και οι
ασθένειες
• Μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα σας, πολύ
χαμηλές τιμές ή περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές
• Χαμηλή ποιότητα παραγωγής
• Ελλιπής ενημέρωση ή τεχνικές γνώσεις
• Σπατάλη πόρων όπως το νερό
• Προσωπικοί κίνδυνοι όπως ασθένειες και ατυχήματα
• Οικονομική αβεβαιότητα με απρόσμενες αυξήσεις
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και
καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.
Σήμερα είναι απαραίτητο να αναζητήσετε και να
υιοθετήσετε νέες, σύγχρονες πρακτικές για τη
διαχείριση διαφόρων κινδύνων. Χρειάζεται να έχετε
στη διάθεσή σας ένα «οπλοστάσιο» εξειδικευμένων
εργαλείων που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε
αποτελεσματικά πολλαπλούς και συχνά περίπλοκους
κινδύνους.
Η εφαρμογή νέων αγροτικών μεθόδων, όπως η γεωργία
ακριβείας, η συμμετοχή στη συμβολαιακή γεωργία
και η ασφάλιση της παραγωγής και των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησής σας, αποτελούν μερικές από
τις σύγχρονες επιλογές που έχετε πλέον στα χέρια σας.

Ιδιωτική Ασφάλιση:
απαραίτητο «οικονομικό
εργαλείο» για κάθε αγρότη
Οι αγροτικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα
σημαντικά «οικονομικά εργαλεία» που σας επιτρέπουν
να χειριστείτε ένα μεγάλο αριθμό και εύρος κινδύνων
που απειλούν την επιχείρησή σας.
Μια σοβαρή ζημιά στη φυτική παραγωγή, τα
μηχανήματα ή τα κτίρια μπορεί εύκολα να φτάσει
σε πολλές δεκάδες ή ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ, αφήνοντας την αγροτική επιχείρησή σας σε
δύσκολη ταμειακή θέση, αν όχι σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η ιδιωτική ασφάλιση σας παρέχει την απαραίτητη
ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο.
Καθώς, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, ο
τραπεζικός δανεισμός είναι εξαιρετικά δύσκολη
υπόθεση και παρουσιάζονται αρκετά συχνά
καθυστερήσεις στις κρατικές αποζημιώσεις, η ιδιωτική
ασφάλιση της αγροτικής μονάδας αποτελεί την πλέον
ενδεδειγμένη επιλογή.
Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, η
INTERAMERICAN έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη
πρόταση ασφάλισης του αγροτικού τομέα, παρέχοντας
σφαιρική προστασία 360ο και λύσεις για κάθε
ενδεχόμενο.
Έχετε στη διάθεσή σας 10 τρόπους για να
προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, συνολικά
ή ξεχωριστά:
Ασφαλιστικές επιλογές INTERAMERICAN
• Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων
• Ασφάλιση Θερμοκηπίου
• Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων
• Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής Υπαίθριας
Καλλιέργειας
• Ασφάλιση Μηχανημάτων «εν υπαίθρω»
• Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας
• Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
• Ασφάλιση Μεταφορών
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Παράλληλα, η INTERAMERICAN παρέχει ασφαλιστικές
λύσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις στους τομείς
ασφάλισης Υγείας, Ατυχήματος, Σύνταξης.

Συζητήστε σήμερα με τον ασφαλιστικό σας
σύμβουλο τους κινδύνους που θα θέλατε να
διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά.

10 τρόποι για να εξασφαλίσετε την αγροτική μονάδα σας
Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων

Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας

Προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης για τα αγροτικά κτίρια και το
περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής κατοικίας, από μια
μεγάλη γκάμα κινδύνων όπως πυρκαγιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα, σεισμό
κ.λπ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής καλύψεων που εσείς επιθυμείτε.

Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας
για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο
μηχάνημα και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως αδεξιότητα, αμέλεια
χειριστή ή απροσεξία, πλημμύρα, σεισμό κ.λπ. Δυνατότητα επέκτασης της
κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.

Ασφάλιση Θερμοκηπίου

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Προσφέρει τις ίδιες καλύψεις με την ασφάλιση αγροτικών κτιρίων για τις
εγκαταστάσεις του θερμοκηπίου συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου, των
μηχανήματων και του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης,
άρδευσης κ.λπ.), με δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική
παραγωγή του θερμοκηπίου.

Πρόγραμμα που καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) που
βρίσκονται στο χώρο σας, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από
ατύχημα. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών σχεδίων με διαφορετικά όρια
κάλυψης.

Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων
Προγράμματα για την ασφάλιση των οχημάτων της αγροτικής μονάδας σας
όπως τρακτέρ, φορτηγά, δίκυκλα και ΙΧ. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από
έτοιμα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής Υπαίθριας Καλλιέργειας

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Πρόκειται για επέκταση της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης που
καλύπτει το προσωπικό της αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών
βλαβών συνέπεια εργατικού ατυχήματος.

Ασφάλιση Μεταφορών

Πρόγραμμα που λειτουργεί συμπληρωματικά στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ,
αυξάνοντας τη συνολική αποζημίωση που παίρνετε σε περίπτωση ζημιάς.
Αποζημιώνει άμεσα και παρέχει επιπρόσθετη κάλυψη της φυτικής παραγωγής
για πυρκαγιά και κατολίσθηση από σεισμό.

Πρόγραμμα που καλύπτει αγροτικά προϊόντα (είτε νωπά, είτε κατεψυγμένα)
για τυχόν ζημιές κατά τις χερσαίες μεταφορές, ατμοπλοϊκώς ή αεροπορικώς
στην Ελλάδα, Ευρώπη και άλλες χώρες του εξωτερικού. Υπάρχει δυνατότητα
συμπληρωματικής κάλυψης για πόλεμο (πλην χερσαίων μεταφορών) και για
απεργίες.

Ασφάλιση Μηχανημάτων «εν υπαίθρω»

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Κάλυψη για τα αγροτικά μηχανήματά σας τα οποία λειτουργούν «εν υπαίθρω»
για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που θα οφείλονται ενδεικτικά σε αιτίες
όπως: λάθη χειρισμού, αδεξιότητα ή απροσεξία, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα
(νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων,
συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής.

Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος προστατεύεται ο αγρότης
για αποζημιώσεις, που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωματικές
βλάβες ή θάνατο ή/και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν από τη χρήση
ελαττωματικού προϊόντος.

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας
Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican
Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

30692/0116
30485/0314

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

