……………………………………………………………….....................
………………………………………………………………..............................................................................

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών

………………………………………………………………..............................................................................

Το περιβάλλον

Το περιβάλλον

Η πραγματικότητα

………………………………………………………………..............................................................................

Στην πραγματικότητα, οι σημαντικές αποφάσεις που παίρνουν
ακόμα και οι πιο έξυπνοι και υπεύθυνοι άνθρωποι, με άριστη
πληροφόρηση και με τις καλύτερες των προθέσεων, μπορεί να
είναι απελπιστικά λανθασμένες.
-“Why Good Leaders Make Bad Decisions”
- Campbell, Whitehead, Finkelstein

Το περιβάλλον

Τα διοικητικά λάθη και οι παραλείψεις είναι αναπόφευκτα

………………………………………………………………..............................................................................
 Χρονικοί περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων
 Έλλειψη ή υπερβολικός όγκος πληροφοριών

 Ελλιπείς μηχανισμοί ελέγχου & reporting
 Mη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων ειδικά στις μικρότερες εταιρίες, δεν υπάρχει Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου ή Νομική Υπηρεσία
 Έντονος ανταγωνισμός

 Οικονομική ύφεση (έλλειψη ρευστότητας, αύξηση
φορολογίας, χρεοκοπίες κ.λπ.)
 Πιο απαιτητικοί πελάτες, προμηθευτές και μέτοχοι
 Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε χώρες εξαγωγής

Το περιβάλλον

Το νομικό πλαίσιο

………………………………………………………………..............................................................................
Άρθρο 71 Α.Κ. / Ευθύνη Νομικού Προσώπου έναντι τρίτων
Το Νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Το
υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρο
Ν. 3604 / 2007 τροποποιεί τον Ν2190 /1920 περί ΑΕ
Ευθύνη μελών του ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών με την
προσωπική τους περιουσία σε περίπτωση αμελούς
συμπεριφοράς κατά την άσκηση των διοικητικών τους
καθηκόντων
Ν. 348/8/2006 Νόμος περί ίσης μεταχείρισης
Καλύπτει περιοχές για τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο
εκπαίδευσης και ανέλιξης, την πρόσβαση στην απασχόληση
αλλά και την σεξουαλική παρενόχληση (άρθρο 3)

Το περιβάλλον

Το νομικό πλαίσιο

………………………………………………………………..............................................................................
Άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα
Αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε
περίπτωση αδικοπραξίας
Αρχές εποπτείας, ρυθμιστικές αρχές, εταιρική
διακυβέρνηση
Ολοένα και αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης σε κάθε
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ισχύουν οι νόμοι των
χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται

………………………………………………………………..............................................................................

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Υψηλό το κόστος για τις Επιχειρήσεις

………………………………………………………………..............................................................................
Μια επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει:
 Δικαστικές διαμάχες, νομικά και δικαστικά έξοδα,
εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, χρονοβόρες
διαδικασίες
 Προβλήματα ρευστότητας και δυσκολότερη
ανταπόκριση στις οικονομικές συνέπειες μιας μη
αναμενόμενης ζημιάς
 Ανάγκη για έκτακτη διαχείριση της κρίσης
 Μεγάλη ζημιά στην εικόνα και τη φήμη της
 Απόσπαση της προσοχής των ηγετικών στελεχών από
την εργασία τους

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Υψηλό το κόστος για τα Στελέχη

………………………………………………………………..............................................................................
 Πολλοί στρέφονται εναντίον των στελεχών
 Ενδέχεται να μην μπορεί ή να μην θέλει να αποζημιώσει
η εταιρία για λογαριασμό των στελεχών της
 Η ευθύνη τους λοιπόν είναι και προσωπική
Έτσι, ένα στέλεχος μπορεί να:
 θέσει σε κίνδυνο την προσωπική του περιουσία,
αντιμετωπίζοντας έξοδα και διεκδικήσεις σε ατομικό
επίπεδο

 θέσει σε κίνδυνο την καριέρα του
 αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρο “περιπέτεια”

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Οι εξαγωγείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

………………………………………………………………..............................................................................
 Για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, το τίμημα για
λάθη και παραλείψεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα
υψηλό στο εξωτερικό
 Στην Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα:


η μέση απαίτηση D&O χρειάζεται από 5 έως 7
χρόνια να επιλυθεί!



τα έξοδα υπεράσπισης μπορεί να φτάσουν τις
600.000 με 800.000 λίρες!

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Πηγές απαιτήσεων κατά Δ/Σ και Στελεχών

………………………………………………………………..............................................................................
Κατανομή των απαιτήσεων με βάση την προέλευσή τους

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαιτήσεις Εργαζομένων

………………………………………………………………..............................................................................

4 στις 10 απαιτήσεις προέρχονται από τους
εργαζόμενους
Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας μπορεί να εγείρουν
απαιτήσεις για:
 παράνομη απόλυση

 παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων
σύμβασης εργασίας
 μεροληπτική διάκριση
 στέρηση προαγωγών και αυξήσεων
 σεξουαλική παρενόχληση

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαιτήσεις Μετόχων

………………………………………………………………..............................................................................

1 στις 4 απαιτήσεις προέρχονται από τους
ίδιους τους Μετόχους
Οι Μέτοχοι της Εταιρίας μπορεί να στραφούν
απέναντι στους διαχειριστές της Εταιρίας,
θεωρώντας τους υπεύθυνους για:
 κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση
καθήκοντος, αμοιβές, εσωτερική πληροφόρηση
 παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής
λογιστικής)
 παραβίαση του καταστατικού της εταιρίας

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες….

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαιτήσεις Προμηθευτών & Ανταγωνιστών

………………………………………………………………..............................................................................
Σε ένα αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι
προμηθευτές και οι ανταγωνιστές μπορούν να
εγείρουν μια υψηλή απαίτηση, για:
 μη τήρηση συμφωνιών ή συμβατικών
υποχρεώσεων
 αθέμιτο ανταγωνισμό, μονοπωλιακές πρακτικές
 εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών
πληροφοριών
 χρήση απατηλών μεθόδων προώθησης
προϊόντων ή υπηρεσιών
 παραποίηση οικονομικών στοιχείων
 ηθική βλάβη

………………………………………………………………..............................................................................

Παραδείγματα Απαιτήσεων

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Αγωγή
από
αγοραστή
μετά
την
εξαγορά
εταιρίας
………………………………………………………………..............................................................................
Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρίας, ο αγοραστής κινήθηκε
νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου
κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την
υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλισμένης εταιρίας
και την εξαγορά της σε υψηλότερη τιμή, ζητώντας το ποσό των
€2.000.000

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Αγωγή ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμιση

………………………………………………………………..............................................................................

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ασφαλισμένης εταιρίας που
δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων κατέθεσε αγωγή εναντίον
ανταγωνίστριας εταιρίας για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού.
Η ανταγωνίστρια εταιρία θεώρησε ότι θίγεται και κατέθεσε στη συνέχεια
αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ασφαλισμένης εταιρίας
και του Διευθύνοντος Συμβούλου διεκδικώντας το ποσό του €1.000.000

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας

………………………………………………………………..............................................................................

Υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας άσκησε αγωγή εναντίον αναπληρωτή
διευθυντή, για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας
συνεπεία σεξουαλικής παρενόχλησης.
Πρόκειται για υπόθεση του 2012 που είναι ακόμη ανοιχτή.
Ο αναπληρωτής διευθυντής δεν επιθυμεί το συμβιβασμό, αλλά τη
δικαστική οδό προκειμένου να αποδειχθεί, όπως ισχυρίζεται, ότι είναι
αθώος και προκειμένου να αποκατασταθεί η φήμη και το όνομα του.
Έχει οριστεί δικάσιμος για το 2016.

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση

………………………………………………………………..............................................................................

Οργανισμός υπεύθυνος για την παρακολούθηση εταιριών με αντικείμενο
τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, γνωστοποίησε στο αρμόδιο
υπουργείο τα στοιχεία εταιρίας που κατά την κρίση του δεν ακολουθούσε
τις απαραίτητες διαδικασίες.
Η εταιρία έκανε αγωγή εναντίον του προέδρου του οργανισμού
κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση διεκδικώντας το ποσό
του €1.500.000.

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαίτηση από Μετόχους

………………………………………………………………..............................................................................

Εταιρία που εμπορευόταν ιατρικό εξοπλισμό αποφάσισε να συμμετέχει σε
διαγωνισμό δημοσίου νοσοκομείου. Το αρμόδιο τμήμα παρέλειψε να
προσκομίσει ορισμένα έγγραφα και η εταιρία αποκλείστηκε από το
διαγωνισμό.
Κάποιοι από τους μετόχους στράφηκαν κατά του αρμόδιου Διευθυντή
και κατά όλου του Δ.Σ. απαιτώντας την οικονομική τους αποκατάσταση
και ζητώντας το ποσό του €1.000.000.

Απαιτήσεις & Επιπτώσεις

Απαιτήσεις D&O στο εξωτερικό

………………………………………………………………..............................................................................
 Η μεγαλύτερη απαίτηση D&O στην ιστορία ήταν ύψους
$17 δις και αφορούσε τις αιτιάσεις έναντι της Bank of
America, για “κακό” σχεδιασμό των
χρηματοοικονομικών της προϊόντων που οδήγησαν
στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

 Η εταιρία Activision κατηγορήθηκε από τους μετόχους
της και καταβλήθηκε αποζημίωση $275 εκ. μέσα στο
2014, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η
διοίκηση είχε παραχωρήσει μερίδιο μετοχών στην
εταιρία Vivendi, χωρίς έγκριση από τους μετόχους

………………………………………………………………..............................................................................

Διαχείριση Κινδύνων & Ασφάλιση Ευθυνών

Διαχείριση Κινδύνων & Ασφάλιση Ευθυνών

Η ανάπτυξη των ασφαλίσεων D&O παγκοσμίως

………………………………………………………………..............................................................................
 Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική, στα τέλη
του 19ου αιώνα
 Διαδόθηκε και αναπτύχθηκε ταχύτατα, κυρίως στον
βιομηχανικό κόσμο, τη δεκαετία του ΄80
 H παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε
πιο αυστηρούς νόμους, περισσότερους ελέγχους και
πολλές αγωγές εναντίον Ευρωπαίων στελεχών
 Αποτελεί πια κανονικό μέρος του Risk Management των
μεγάλων και πολυεθνικών εταιριών ανά τον κόσμο
 Η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων D&O σήμερα
ξεπερνά τα $10 δις δολάρια
 Κατά το 2012, διέθεταν συμβόλαιο D&O:
 το 60% των εταιριών με τζίρο άνω των $100 εκ.
 το 28% των εταιριών με τζίρο κάτω των $100 εκ.
(έρευνα της Advisen)

Διαχείριση Κινδύνων & Ασφάλιση Ευθυνών

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων

………………………………………………………………..............................................................................
Τα 3 βασικά βήματα για μια ολοκληρωμένη διαδικασία
διαχείρισης των κινδύνων που απορρέουν από τις ευθύνες
των στελεχών είναι:

1. Αποτίμηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η
επιχείρηση λόγω ευθύνης στελεχών, με “D&O Risk
Assessment” από έγκυρη συμβουλευτική εταιρία
2. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που επιτρέπουν τον
ταχύτερο έλεγχο και περιορισμό του λάθους
3. Ασφάλιση του Δ/Σ και των στελεχών που παίρνουν
κρίσιμες αποφάσεις

……………………………………………………………….....................
………………………………………………………………..............................................................................

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Ποιους καλύπτει/Σε ποιους απευθύνεται

………………………………………………………………..............................................................................
Καλύπτει
1. τα φυσικά πρόσωπα, δηλ.:


τα μέλη του Δ.Σ.



τους διευθυντές & τα στελέχη



τους υπάλληλους



τους διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών



τους κληρονόμους ή νόμιμους εκπροσώπους
των παραπάνω

2. το νομικό πρόσωπο, δηλ.:


την ίδια την Εταιρία και



τις θυγατρικές της

Συμβαλλόμενος και Λήπτης της Ασφάλισης είναι η Εταιρία

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Βασική κάλυψη
Καλύπτεται η διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρίας, έναντι
απαιτήσεων από τρίτους, όπως:







πελάτες,
μέτοχοι,
εργαζόμενοι,
προμηθευτές,
ανταγωνιστές
επίσημες αρχές κ.λπ.,

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Επεκτάσεις κάλυψης







Εργατική Πρακτική
Ηθική βλάβη / Προσβολή προσωπικότητας
Έξοδα υπεράσπισης για περιστατικό ρύπανσης
Έξοδα υπεράσπισης / Έξοδα ερευνών
Έξοδα υπεράσπισης / Έξοδα ερευνών για την Υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας
Χρηματικές ποινές

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Προαιρετικές καλύψεις
1. Κάλυψη της ευθύνης της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων

2. Κάλυψη της χρηματικής ζημιάς της εταιρίας, σε περίπτωση:

απιστίας υπαλλήλου (δηλ. υπεξαίρεση χρημάτων) και

απώλειας χρημάτων λόγω διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά τους

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Επιπλέον….
 Καλύπτει δραστηριότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός Η.Π.Α. & Καναδά
 Καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που μπορεί να ανακοινωθούν έως και 5
χρόνια μετά την περίοδο ασφάλισης, εφόσον αυτές αφορούν την περίοδο της ασφάλισης

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι προσφέρουμε

………………………………………………………………..............................................................................
Α. Σε εταιρίες με τζίρο έως €40 εκ. προσφέρουμε ένα τυποποιημένο πρόγραμμα ασφάλισης
ευθύνης το οποίο:
 είναι προτιμολογημένο, δηλ. το ασφάλιστρο του εξαρτάται από συγκεκριμένους
παράγοντες (τζίρος, καλύψεις και όρια ευθύνης)
 έχει fixed απαλλαγές
 δεν έχει underwriting (11 κλειστές ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ)
 έχει συγκεκριμένους όρους συμβολαίου, κοινούς για όλες τις εταιρίες
Β. Σε εταιρίες με τζίρο άνω των €40 εκ. προσφέρουμε τη δυνατότητα εξατομικευμένης
ασφαλιστικής κάλυψης ευθύνης στελεχών, με διαφορετικούς όρους και τιμολόγιο, σε σχέση με
το τυποποιημένο πρόγραμμα
 Επίσης, optional υπηρεσίες risk management & reputation management από τις
συνεργαζόμενες εξειδικευμένες εταιρίες KPMG & Weber Shandwick, αντίστοιχα,
σε προνομιακές τιμές και όρους συνεργασίας (MOU)

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Ποια είναι η ζημιά που καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Σε περίπτωση απαίτησης, η ζημιά η οποία καλύπτεται,
μπορεί να είναι:
1.

η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση

2.

το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης

3.

τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
(με ελεύθερη επιλογή νομικού συμβούλου)

4.

η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

5.

η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της
επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Τι δεν καλύπτεται

………………………………………………………………..............................................................................
Δεν καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:
 προσωπικό όφελος ή δόλος, κατόπιν δικαστικής απόφασης (καλύπτονται ωστόσο τα αθώα
στελέχη)
 άλλου είδους ασφαλίσεις, όπως π.χ. σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές, επαγγελματική
ευθύνη, ευθύνη παραγωγού προϊόντων
 ρύπανση, αλλά καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης
 γνωστές απαιτήσεις / γεγονότα / προηγούμενες δίκες
 επιδόματα, bonus, αποζημιώσεις απόλυσης, μισθοί υπερημερίας, εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κ.λπ.
 απιστία μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστών της εταιρίας (δηλ. καλύπτεται η
απιστία μόνο των υπαλλήλων)
 λογιστικά ελλείμματα στην περίπτωση της κάλυψης Απώλειας Χρημάτων
 απαιτήσεις του νομικού προσώπου εναντίον των φυσικών προσώπων (καλύπτονται, όμως,
τα έξοδα υπεράσπισης)
 απαίτηση μετόχου ο οποίος έχει ποσοστό μετοχών άνω του 20%

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Παράγοντες τιμολόγησης

………………………………………………………………..............................................................................
Οι παράγοντες της τιμολόγησης είναι:

 ο τομέας δραστηριοποίησης της εταιρίας
 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας
 οι προαιρετικές καλύψεις που επιλέχθηκαν
 τα όρια ευθύνης που επιλέχθηκαν

Για τους τομείς επιχειρήσεων
 τεχνολογίας,
 τηλεπικοινωνιών,
 φαρμακοβιομηχανίας,
 αεροπορίας,

 μεταλλευτικής και
 διαχείρισης αποβλήτων
προβλέπεται επασφάλιστρο 15%, το οποίο εφαρμόζεται
μόνο στις Καλύψεις των Στελεχών και της Εταιρίας
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Απαλλαγές

………………………………………………………………..............................................................................
Το ποσό της απαλλαγής:
 εφαρμόζεται:


στην κάλυψη της εταιρίας και



στην κάλυψη της υπεξαίρεσης από υπάλληλο

 δεν εφαρμόζεται:


στην βασική κάλυψη για τα στελέχη και



στην προαιρετική κάλυψη διάρρηξης/ληστείας

 εξαρτάται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρίας
 ισχύει για κάθε γεγονός ξεχωριστά
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Ανώτατα όρια ευθύνης, τιμολόγια & απαλλαγές

………………………………………………………………..............................................................................
Βασική Κάλυψη για Διευθυντές & Στελέχη
Τελικά Ασφάλιστρα
Ετήσιος
Κύκλος
Εργασιών

Ανώτατο Όριο Ευθύνης (αθροιστικά και ανά γεγονός)
€2 εκ.

€3 εκ.

€4 εκ.

€5 εκ.

Απαλλαγή
(ανά
γεγονός)

€250.000

€500.000

€1 εκ.

έως €1 εκ.

€550

€700

€1.000

€1 εκ. - €2,5 εκ.

€600

€800

€1.050

€1.300

€2,5 εκ. - €5 εκ.

-

€950

€1.250

€1.600

€1.850

€5 εκ. - €10 εκ.

-

€1.100

€1.500

€1.850

€2.150

€2.450

€2.800

Καμία

Καμία

-

Καμία

-

Καμία

-

€10 εκ. - €20 εκ.

-

€1.750

€2.250

€2.550

€2.900

€3.350

Καμία

€20 εκ. - €30 εκ.

-

€2.250

€2.500

€3.000

€3.400

€3.950

Καμία

€30 εκ. - € 40 εκ.

-

€2.550

€3.000

€3.500

€3.900

€4.650

Καμία

 Για κάθε ετήσιο κύκλο εργασιών,
αντιστοιχούν συγκεκριμένες επιλογές ορίου ευθύνης
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Ανώτατα όρια ευθύνης, τιμολόγια & απαλλαγές

………………………………………………………………..............................................................................
Κάλυψη της Εταιρίας
Τελικά Ασφάλιστρα
Ετήσιος
Κύκλος
Εργασιών

Ανώτατο Όριο Ευθύνης (αθροιστικά και ανά γεγονός)
€2 εκ.

€3 εκ.

€4 εκ.

€5 εκ.

Απαλλαγή
(ανά
γεγονός)

€250.000

€500.000

€1 εκ.

έως €1 εκ.

€400

€600

€750

€1 εκ. - €2,5 εκ.

€500

€650

€800

€1.050

€2,5 εκ. - €5 εκ.

-

€750

€1.050

€1.300

€1.450

€5 εκ. - €10 εκ.

-

€900

€1.200

€1.450

€1.700

€1.900

€2.250

€5.000

-

€2.500
-

€2.500
-

€2.500

€10 εκ. - €20 εκ.

-

€1.450

€1.750

€2.000

€2.300

€2.700

€5.000

€20 εκ. - €30 εκ.

-

€1.750

€1.900

€2.400

€2.800

€3.200

€10.000

€30 εκ. - € 40 εκ.

-

€2.100

€2.400

€2.800

€3.100

€3.800

€10.000

 Το όριο ευθύνης που θα επιλεχθεί για την κάλυψη της εταιρίας, δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από το όριο που επιλέχθηκε για την κάλυψη των στελεχών

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Ανώτατα όρια ευθύνης, τιμολόγια & απαλλαγές

………………………………………………………………..............................................................................
Κάλυψη Απιστίας Υπαλλήλων & Χρηματικών Απωλειών
Τελικά Ασφάλιστρα
Ετήσιος
Κύκλος
Εργασιών

Ανώτατο Όριο Ευθύνης (αθροιστικά και ανά γεγονός)
€150.000 Απιστία Υπαλλήλων
€25.000 Απώλεια Χρημάτων

€250.000 Απιστία Υπαλλήλων
€25.000 Απώλεια Χρημάτων

έως €5 εκ.
€5 εκ. - €20 εκ.
€20 εκ. - €40 εκ.

Απαλλαγή
(ανά
γεγονός)
€2.500

€400

€650

€5.000
€10.000

 Η απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο στην κάλυψη της απιστίας υπαλλήλων
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Παράδειγμα 1: Μεταφορική Εταιρία με τζίρο €6,5εκ.

………………………………………………………………..............................................................................
Μεταφορική εταιρία με ετήσιο κύκλο εργασιών
€6.500.000
Ανήκει στον κλάδο των Μεταφορών - Δεν έχει
επασφάλιστρο
1. Κόστος κάλυψης στελεχών, με όριο ευθύνης
€2.000.000 = €1.850
2. Κόστος κάλυψης εταιρίας, με όριο ευθύνης
€2.000.000 = €1.450
3. Κόστος κάλυψης απιστίας υπαλλήλων με όριο
ευθύνης €150.000 & απώλειας χρημάτων
λόγω διάρρηξης ή ληστείας με όριο ευθύνης
€25.000 = €400
Συνολικό ετήσιο κόστος ασφάλισης = €3.700
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Παράδειγμα 2: Φαρμακευτική Εταιρία με τζίρο €37 εκ.

………………………………………………………………..............................................................................
Φαρμακευτική εταιρία με ετήσιο κύκλο εργασιών
€37.000.000
Ανήκει στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας Εφαρμόζεται 15% επασφάλιστρο
1. Κόστος κάλυψης στελεχών, με όριο ευθύνης
€4.000.000 = €4.485
2. Κόστος κάλυψης εταιρίας, με όριο ευθύνης
€4.000.000 = €3.565
3. Κόστος κάλυψης απιστίας υπαλλήλων με όριο
ευθύνης €250.000 & απώλειας χρημάτων λόγω
διάρρηξης ή ληστείας με όριο ευθύνης €25.000
= €650
Συνολικό ετήσιο κόστος ασφάλισης = €8.700
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Πλεονεκτήματα προγράμματος

………………………………………………………………..............................................................................
1. Κάλυψη των στελεχών για λάθη και παραλείψεις
2. Προστασία της προσωπικής περιουσίας των φυσικών
προσώπων, δηλ. των Μελών του Δ.Σ. και των
Διευθυντών και Στελεχών της Εταιρίας
3. Επιλογή του συνηγόρου υπεράσπισης από τον
Ασφαλισμένο (Εταιρία ή Διευθυντικό Στέλεχος) και
κάλυψη των σχετικών εξόδων
4. Καταβολή των εξόδων έρευνας & υπεράσπισης από την
πρώτη μέρα, ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ύπαρξης ή
μη άδικης πράξης και κατά την εξέλιξη της υπόθεσης
5. Παγκόσμια κάλυψη, με εξαίρεση τις ΗΠΑ & τον Καναδά
6. Ελληνικοί Όροι σύμβασης, που ακολουθούν την
Ελληνική Νομοθεσία
7. Διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας και προστασία
του ενεργητικού της εταιρίας
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Πλεονεκτήματα προγράμματος

………………………………………………………………..............................................................................
8. Διατήρηση ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σε
περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών της
εταιρίας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο
9. Πρόσθετη χρονική περίοδος 5 ετών, για αναγγελία
απαίτησης (“claims made” σύμβαση), σε περίπτωση μη
ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης ή πτώχευσης
10. Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων με
προαιρετικές υπηρεσίες πρόληψης και διαχείρισης
κρίσης

11. Δυνατότητα κάλυψης της χρηματικής ζημιάς της
εταιρίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης από υπάλληλο ή
διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων
12. Προσωπική ηρεμία – “peace of mind”, γιατί ακόμα και
αν το στέλεχος είναι αθώο, μια υπόθεση που ακολουθεί
τη δικαστική οδό, προκαλεί ψυχολογική φθορά

INTERAMERICAN Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Διαδικασίες ασφάλισης

………………………………………………………………..............................................................................


Τιμολόγηση & Προσφορά στο ask me



Αίτηση αριθμημένη στο ask me



Συμπλήρωση & αποστολή της αίτησης στα κεντρικά



Έκδοση συμβολαίου back-office

Προσφορά
στο ask me

Αίτηση
στο ask me

Αποστολή
Αίτησης

Έκδοση
Συμβολαίου

……………………………………………………………….....................
………………………………………………………………..............................................................................

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών

Marketing Plan
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Επανατοποθέτηση της IAG στο B2B

………………………………………………………………..............................................................................
από το Corporate Insurance… στο Business Insurance

Εργαζόμενοι

Περιουσιακά
στοιχεία

Ευθύνες

Διαχείριση κινδύνων

Employee Benefits:

Property & Casualty:

Liability:

Risk Management:
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Που απευθυνόμαστε

………………………………………………………………..............................................................................
Απευθυνόμαστε σε όλες τις εταιρίες οι οποίες:
 έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών από π.χ. €500.000 έως π.χ.
€500.000.000
 αντιλαμβάνονται τη σημασία της κάλυψης της ευθύνης
των στελεχών και του οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους
ή δραστηριότητας
 δεν είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο
αξιών, δεν ανήκουν στο χρηματοοικονομικό τομέα και δεν
είναι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί

Απευθυνόμαστε σε μια πολύ μεγάλη Αγορά!
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Διαφοροποίηση από άλλα προγράμματα στην αγορά

………………………………………………………………..............................................................................
Δυνατότητα αντιμετώπισης κινδύνων με ολοκληρωμένο
τρόπο, μέσω πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών, σε
συνεργασία με επιλεγμένες leading εταιρίες:
1. Αξιολόγηση κινδύνων D&O (Liability Risk Assessment),
από την Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων KPMG
2. Προστασία & διαχείριση της φήμης της εταιρείας και
των στελεχών της μέσω της Weber Shandwick,
εταιρείας με ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στη
διαχείριση κρίσεων και προστασία της φήμης μιας
επιχείρησης
3. Ειδική ενημέρωση του Δ. Σ. και των Στελεχών στην
έναρξη της ασφάλισης (“Boardroom Briefing”) για τις
καλύψεις του προγράμματος

 Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από τις παραπάνω εταιρίες σε ειδικές τιμές
μόνο για τους πελάτες μας, ενώ το Boardroom Briefing παρέχεται δωρεάν
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Συνεργασίες

………………………………………………………………..............................................................................
Με συνδέσμους-φορείς, για προσέγγιση των μελών τους

HEDA

Ελληνο-Ολλανδικό Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

135 εταιρίες-μέλη

ΕΕΔΕ

Ελληνική Εταιρία
Διοίκησης Επιχειρήσεων

416 εταιρίες-μέλη

ΣΒΑΠ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Αττικής - Πειραιά

352 εταιρίες-μέλη
(το 52% των
βιομηχανιών της χώρας)

ΣΕΒ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων &
Βιομηχανιών

330 εταιρίες-μέλη

ΕΒΕΑ

Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών

700.000 εταιρίες-μέλη
(σε ολόκληρη την
Ελλάδα)
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Ενημέρωση της Αγοράς

………………………………………………………………..............................................................................
 Έγκυρη λίστα από την ICAP
 Σύνολο 2.400 επιχειρήσεων, με πλήρη στοιχεία


1.750 μη πελάτες INTERAMERICAN



650 πελάτες

 Ενημέρωση για όλες τις λύσεις που προσφέρει η IAG στο χώρο του Business Insurance
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Business Insurance – Νέα έκδοση για επιχειρήσεις

………………………………………………………………..............................................................................
Ενδεικτική θεματολογία 1ου τεύχους (Ιούνιος 2015)
 Directors & Officers Liability
 Φορολογικά πλεονεκτήματα των ομαδικών συνταξιοδοτικών

 Yacht Insurance & tips
 Risk management: Fire safety training
 Business Property: Κατασκευαστικές αξίες 2015
 Environmental Insurance
 Αμοιβαία Κεφάλαια: Αποδόσεις 5ετίας

E-mail Campaign: Ιούλιος 2015 / Οκτώβριος 2015
(μετά από την ενεργή αποδοχή κάθε Εταιρίας)
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Δημιουργία θεματικών Video (“explainer” Video)

………………………………………………………………..............................................................................
 “BUSINESS INSURANCE Briefings”

 Συνεντεύξεις από στελέχη της αγοράς, μέσα από
διαφορετική οπτική γωνία:
 Νομική
 Επιχειρηματική
 Ασφαλιστική
 Αντασφαλιστική
 Επικοινωνία
 Θεματολογία:
 Απαιτήσεις & Συνέπειες
 Το επιχειρηματικό περιβάλλον
 Αποτίμηση και διαχείριση του ρίσκου
 Η ασφάλιση από την INTERAMERICAN
 Κτίζει εμπιστοσύνη, ενημερώνει και αναδεικνύει
την ανάγκη ασφάλισης D&O
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Υποστήριξη

………………………………………………………………..............................................................................
 Αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο

 E-brochure
 Ειδική παρουσίαση για Πελάτες
 Άρθρα
 Q&A’s
 ask me
 Promo banner


Ενημέρωση



Τιμολόγηση & προσφορά



Αίτηση

 Αφίσα
 Καταχώρηση
 Άρθρο στο “ADVISOR Magazine”
 Ειδικό αφιέρωμα στο “Business Insurance Magazine”
 Εκπαιδευτικό Webinar
 Ειδικό ερωτηματολόγιο για Business Insurance
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Ειδική εφαρμογή Τιμολόγησης & Προσφοράς

………………………………………………………………..............................................................................
 Οn-line, μέσω ask me
 Προϊόντα – Τιμολογήσεις – Directors & Officers
 Δυνατότητα τιμολόγησης & έκδοσης προσφοράς (PDF),
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Customer Events

………………………………………………………………..............................................................................
 Ειδική εκδήλωση με θεματολογία
που θα αφορά τις επιχειρήσεις και
τα στελέχη
 Προσκεκλημένοι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων & υψηλόβαθμα
στελέχη
 Εισηγητές με υψηλή
αναγνωρισιμότητα & αποδοχή
 Ειδική προβολή στα media

 Συμμετοχή των επιλεγμένων
Συνεργατών
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Δημιουργία group στο LinkedIn για Business Insurance

………………………………………………………………..............................................................................
 Ειδική θεματολογία για τομείς όπως:


Directors & Officers liabilty



Περιβαλλοντική ασφάλιση



Θέματα Property & Casualty



Θέματα Ομαδικών Ασφαλίσεων

 Ύπαρξη διαχειριστή από την εταιρία
 Διάχυση γνώσης στα στελέχη της Αγοράς

Στόχος μας είναι να γίνει η INTERAMERICAN “Thought Leader”
στο χώρο του Business Insurance
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Έκδοση White Paper

………………………………………………………………..............................................................................
 Αναλυτική παρουσίαση της Ευθύνης Στελεχών
 Ιστορική εξέλιξη ασφάλισης D&O
 Ανασκόπηση D&O στο εξωτερικό

 Περιγραφή βασικών τμημάτων συμβολαίου D&O
 Περιγραφή ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
 Περιπτώσεις διεκδικήσεων τρίτων και αποζημιώσεων
 Μικρή παρουσίαση του προγράμματος INTERAMERICAN
Directors & Officers Liability
Η αναγκαιότητα της ασφάλισης D&O
για τα στελέχη σήμερα
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Δημοσιότητα

………………………………………………………………..............................................................................



Δελτία Τύπου



Αφιερώματα σε έγκριτες εφημερίδες και περιοδικά



Ειδικές εκδηλώσεις



Άρθρα σε Blogs

