INTERAMERICAN
BUSINESS
Ασφάλεια Eπιχειρήσεων

Η αγορά με αριθμούς

Μικρές
επιχειρήσεις

(έως 9 απασχολούμενους)

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
47.219 επιχειρήσεις
€43,1 δις
Επαγγελματικές, Επιστημονικές
& Τεχνικές Δραστηριότητες
151.498 επιχειρήσεις
€4,7 δις
Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος
& Εστίασης
109.022επιχειρήσεις
€4,0 δις

Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

( με 10 έως 19 απασχολούμενους)

Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος & Εστίασης
5.681 επιχειρήσεις
€1,7 δις
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
3.775 επιχειρήσεις
€9,7 δις
Μεταποίηση
2.213 Επιχειρήσεις
€3,0 δις
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2015

Η αγορά με αριθμούς

Μεσαίες
επιχειρήσεις

(με 20 έως 29 απασχολούμενους)

Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος
& Εστίασης
2.337 μονάδες
€1,9 δις
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
1.547 επιχειρήσεις
€12,9 δις
Μεταποίηση
1.237 επιχειρήσεις
€4,7 δις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

( με 50 έως 249 απασχολούμενους)

Μεταποίηση
617 Επιχειρήσεις
€10,8 δις
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
543 επιχειρήσεις
€18,4 δις
Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος & Εστίασης
535 επιχειρήσεις
€2,3 δις
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2015

Γιατί δεν ασφαλίζονται οι επιχειρήσεις;

Δεν τους προσέγγισε ποτέ, κανείς.

Γιατί δεν ασφαλίζονται
οι επιχειρήσεις;

Πιστεύουν ότι η ασφάλιση είναι πολύ ακριβή.
Δε γνωρίζουν τους κινδύνους και τις ασφαλιστικές λύσεις.
Δεν εμπιστεύονται εύκολα.
Δεν υπάρχουν ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα.

Κύριες αιτίες αποζημιώσεων

Κύριες αιτίες αποζημιώσεων

Βραχυκύκλωμα

Κλοπή
Ληστεία

Θραύση
τζαμιών

Φωτιά

Σε ποιους απευθύνονται;

Επιχειρήσεις με συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
έως € 1.500.000

Μικρές
επιχειρήσεις

Μεσαίες
επιχειρήσεις

‟Business”
Ασφάλιστρα που είναι ιδιαίτερα οικονομικά και προσιτά για όλους

Τα προγράμματα με μια ματιά

Τρία διαφορετικά προγράμματα καλύψεων

CLASSIC
Εξασφαλίζει την επιχείρησή από μια
σειρά κινδύνων, όπως φωτιά,
πλημμύρα και ζημιές που μπορεί να
υποστεί σε περίοδο ταραχών.

EXTRA
Εκτεταμένη προστασία και σιγουριά,
με καλύψεις που, πέρα από το Classic,
εξασφαλίζει την επιχείρηση και τον
εξοπλισμό από κλοπή ή ληστεία
αλλά και ευθύνη απέναντι σε
τρίτους.

TOTAL
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
προστατεύει εσάς, τους ανθρώπους
και την επιχείρησή από κάθε
πλευρά με καλύψεις σχεδιασμένες
ώστε να διασφαλίζουν τη συνεχή
λειτουργία της κάτω από όλες τις
συνθήκες.

CLASSIC

CLASSIC
Καλύψεις

Όρια

Πυρκαγιά
Πρόσκρουση

Έκρηξη
Πράξεις βίας
Καιρικά φαινόμενα
Σωληνώσεις Ύδρευσης - Θέρμανσης - Ψύξης – Αποχέτευσης
Έξοδα Καταστολής της Ζημιάς, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων, έκδοσης αδειών &
Αμοιβές Μηχανικών
Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης

Κτίριο

Περιεχόμενο

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20% του Α.Κ.
€5.000
10% του Α.Κ.

20% του Α.Κ.
10% του Α.Κ.

Προαιρετική Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού 100% του Α.Κ.

EXTRA

EXTRA
Καλύψεις

Όρια
Κτίριο

Περιεχόμενο

Υαλοπίνακες

3% max €5.000

3% max €5.000

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

3% max €10.000

-

-

3% max €10.000

-

10% του Α.Κ.

10% του Α.Κ.

100% του Α.Κ.

-

4% του ΑΚ max €5.000

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου χρηματοκιβωτίου

-

4% του ΑΚ max €5.000

Ληστεία κατά την μεταφορά χρημάτων

-

4% του ΑΚ max €5.000

-

10% του Α.Κ.

50% του Α.Κ.

50% του Α.Κ.

Αστική Ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας,
θύελλας και διαρροής σωληνώσεων

-

50% του Α.Κ.

Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

-

€3.000

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
Ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών
Κλοπή μετά από διάρρηξη ή/και ληστεία του περιεχομένου και ζημιές στο κτίριο από την
προσπάθεια κλοπής/ληστείας
Ληστεία ταμείου

Αστική Ευθύνη επαγγελματικού χώρου
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας,
θύελλας και διαρροής σωληνώσεων

Προαιρετική Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού 100% του Α.Κ.

TOTAL

TOTAL
Καλύψεις

Όρια
Κτίριο

Ασφάλιση ζημιών εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά & παραμονή τους σε χώρο έκθεσης
Δαπάνες μεταστέγασης – Προσωρινής αποθήκευσης, φύλαξης περιεχομένου μετά από ζημιά
Προσωπικό ατύχημα ασφαλισμένου επιχειρηματία
Προσωπικό ατύχημα ασφαλισμένου υπαλλήλου επιχείρησης
Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου μετά από προσωπικό ατύχημα
Δόσεις δανείων επιχείρησης μετά από ζημιά

-

10% του Α.Κ.

-

10% του Α.Κ.

-

50% του Α.Κ.

-

15% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.

-

10% του ΑΚ

150 ημερησίως για 6 μήνες

Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια ενοικίων
Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά τη φυσική καταστροφή της περιοχής που βρίσκεται η
ασφαλισμένη επιχείρηση

150 ημερησίως για 3 μήνες

Επέκταση κάλυψης διακοπής λειτουργίας μετά την καταστροφή από σεισμό ή πυρκαγιά της μόνιμης
κατοικίας του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας

150 ημερησίως για 3 μήνες

Δαπάνες νομικής υποστήριξης
Εμπιστοσύνη υπαλλήλων
Κατά παντός κινδύνου

Περιεχόμενο

€150
10% του Α.Κ
10% του Α.Κ.

5% του Α.Κ. max
€10.000

5% του Α.Κ. max
€10.000

€2.000

€3.000
€2.000

Προαιρετική Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνέπεια σεισμού 100% του Α.Κ.

5 Βασικά Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Business

5 Βασικά Χαρακτηριστικά

1.

Κάλυψη επιχειρήσεων έως € 1.500.000 ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο

2.

Δυνατότητα κάλυψης:

των Προγραμμάτων
Business

3.



Κτιρίου (Κτιριακές βελτιώσεις)



Περιεχομένου (Εξοπλισμός, Εμπορεύματα) ή



και των δύο

Δυνατότητα επιλογής συμμετοχής στη ζημιά:


Με standard απαλλαγές



€0 (VIP)



2% επί του Α.Κ. στην κάλυψη του σεισμού

5 Βασικά Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Business

4.

5 Βασικά Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα επιλογής του τύπου ασφάλισης του
περιεχομένου (Εξοπλισμός, εμπορεύματα),
ανάλογα με το είδος της κατασκευής:


Απλό
ή

των Προγραμμάτων
Business



5.

Super

Άμεση αποζημίωση


σε αξία καινούριου &



σε πρώτο κίνδυνο για ασφάλιση με βάση τα τ.μ.

Επιλογή κεφαλαίων με αριθμό τ.μ. για τις 3 κατηγορίες χρήσεων επιχειρήσεων

Επιλογή κεφαλαίων με αριθμό τ.μ. για τις 3 κατηγορίες χρήσεων επιχειρήσεων
Ομάδα στην οποία υπάγεται
η επιχείρηση

Γραφεία, ιατρεία, επιχειρήσεις, σχετικές
με την ιατρική και την αισθητική,
αίθουσες διαλέξεων, χορού, άθλησης,
σχολεία, φροντιστήρια

Εμπορικά καταστήματα τα οποία δεν
έχουν οποιαδήποτε επεξεργασία πρώτης
ύλης, συμπεριλαμβανομένων των
καταστημάτων πώλησης τροφίμων

Επιχειρήσεις εστίασης με
Παρασκευή φαγητού σε
οποιαδήποτε μορφή.
Εργαστήρια και επιχειρήσεις με service
και συντήρηση – επισκευή τελικών
προϊόντων

Κεφάλαιο κτιρίου
(€ ανά τ.μ.)

Κεφάλαιο περιεχομένου απλό
(€ ανά τ.μ.)

Κεφάλαιο περιεχομένου super
(€ ανά τ.μ.)

€1.000/ τ.μ.

€300/ τ.μ.

€800/ τ.μ.

€1.000/ τ.μ.

€500/ τ.μ.

€800/ τ.μ.

€1.000/ τ.μ.

€400/ τ.μ.

€600/ τ.μ.

Τρόπος υπολογισμού ασφαλίστρων

Τρόπος υπολογισμού ασφαλίστρων

Ανταγωνισμός

Περιγραφή

Πρόγραμμα
BUSINESS

 Γραφείο 100 τ.μ.
εντός Αττικής

 Έτος Κατασκευής
2001
 Κεφάλαιο
Περιεχομένου
€50.000
(εμπορεύματα
€10.000)
 Κεφάλαιο Κτιρίου
€100.000

 Απαλλαγή €0

Ετήσιο Ασφάλιστρο
IAG

AXA

ERB

ERGO

GENERALI

 Extra
 Κτίριο (μόνο)

€56,3

€80,0

€71,7

€99,0

€93,8

 Extra
 Περιεχόμενο (μόνο)

€58,0

€83,0

€103,6

€82,0

€80,0

€114,4

€163,0

€175,1

€181,0

€156,0

€357,8

€324,5

€355,8

€301,0

€342,2

 Extra
 Κτίριο & Περιεχόμενο

 Extra
 Κτίριο & Περιεχόμενο
με σεισμό

Βελτιώσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα

Βελτιώσεις
1

2
Ενοποίηση των προγραμμάτων Easy Business & IAG
Business με ενιαίο τιμολόγιο και καλύψεις

Αύξηση των τετραγωνικών μέτρων σε 250τ.μ.

3
2 επιλογές συμμετοχής στη ζημιά:
VIP με μηδενική συμμετοχή
•

•

Standard με απαλλαγές

Για τις καλύψεις των χρηματικών απωλειών
€300

•

Για τις καλύψεις βραχυκυκλώματος, θραύσης υαλοπινάκων €150 σε κάθε ζημιά

•

Για τις καλύψεις οικονομικών απωλειών
5 μέρες αναμονή

•

Για τις καλύψεις πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, θραύσης/διαρροής σωληνώσεων:
α) Για υπόγειους χώρους 5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο €750 ανά ζημιά
β) Για τους λοιπούς χώρους 5% επί του ποσού της ζημιάς με min €500 σε κάθε ζημιά
Για τις καλύψεις κλοπής διάρρηξης περιεχομένου & ζημιές κλέπτη στο κτίριο για τις
ομάδες 1, 2α & 3:
α) 5% επί του ποσού της ζημιάς με min €500 σε κάθε ζημιά
β) Για την ομάδα 2β: 10% επί του ποσού της ζημιάς με min €500 σε κάθε ζημιά
Για τις καλύψεις των χρηματικών απωλειών €300
Για τις καλύψεις οικονιμκών απωλειών 3 μέρες αναμονή

•
•

Βελτιώσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα

Βελτιώσεις
4

5
Παραμετρική τιμολόγηση στη κάλυψη σεισμού για
κτίριο και περιεχόμενο με βάση τη γεωγραφική ζώνη
που βρίσκεται η επιχείρηση και την ηλικία του κτιρίου

6

Προσθήκη νέων καλύψεων σε όλα τα πακέτα:
•Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης έως 10% του Α.Κ.
•Νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία με όριο €5.000

8
Προϊόν Total με κάλυψη “all risk” με
όριο €2.000 χωρίς απαλλαγή και μόνο
για οικοδομημένα κτίρια μετά το έτος
2000

Παραμετρική τιμολόγηση για τις λοιπές εκτός σεισμού
καλύψεις με βάση την ηλικία του κτιρίου

7
Αλλοίωση εμπορευμάτων στα πακέτα (Extra/Total)

Εκδόσεις στο Front office για Επιχειρήσεις

Εκδόσεις στο Front office για Επιχειρήσεις

Mέχρι 250 τ.μ.
ή

Έως €450.000 ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
επιχείρησης (Κτίριο και Περιεχόμενο)

Askme

Askme

Νέα λειτουργικότητα τιμολόγησης & έκδοσης
προσωποποιημένης προσφοράς

Αίτηση ασφάλισης επιχειρήσεων

Βιβλίο όρων ασφάλισης (έκδοση 6.2018)

Νέο εγχειρίδιο διαδικασιών

Περισσότερες Πληροφορίες στο Askme

Περισσότερες πληροφορίες στο Askme

Βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες στο Askme
Προϊόντα > Γενικές Ασφαλίσεις > Περιουσία > Επιχείρηση

