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 Εταιρική σελίδα Cromar

Μία καταξιωμένη πορεία 50 και πλέον ετών σε Αγγλία και Ελλάδα του ονόματος CROKER 
συνεχίζεται, όταν το 1999 ιδρύεται η εταιρία CROMAR, με διαχειριστή τον John Arthur 
Bray Croker, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 
Η CROMAR είναι Ανταποκριτής των LLOYD’S (Coverholder at LLOYD’S), διαθέτει 
πολυετή εμπειρία στη δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με 
την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των LLOYD’S όπως KILN, BEAZLEY και QBE με  τα 
οποία έχει Εξουσιοδότηση Δέσμευσης (Binding Authority).
 
Στόχος της CROMAR είναι η δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία 
με την αγορά των LLOYD’S προσφέροντας στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και στον 
ασφαλισμένο:
 
 • την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των  LLOYD”S
 • υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
 • καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
Ακολουθώντας τη σελίδα μας θα έχετε καθημερινή ενημέρωση με ειδήσεις για προϊόντα 
και υπηρεσίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και τις νέες τάσεις που επικρατούν 
διεθνώς.
 
CROMAR
 
With an established presence of more than 50 years of experience in the Internation-
al, British and Greek Insurance markets the CROKER name continues. Following in the 
footsteps of Rodney Bray Croker, in October 1999 CROMAR LTD was established under 
the administration of John Arthur Bray Croker offering insurance services at the highest 
European standards.
 
We are International Insurance and Reinsurance Brokers. We place risks with a carefully 
selected group of international and domestic insurance companies and make sure all 
insurers we cooperate with adhere to our demanding security standards. Our primary 
capacity is as a LLOYD’S Coverholder. We have been granted binding authorities from 
three of the leading LLOYD’S syndicates as follows: KILN, BEAZLEY & QBE.
 
We are allowed to accept risks, issue documentation and handle claims according to the 
authority that has been granted.
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“Χρειάζονται 20 χρόνια για να δημιουργηθεί η φήμη
μιας εταιρίας και μόνο 5 λεπτά για να καταστραφεί”

Warren Bu�ett

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ∞ÛÙÈÎ‹ ∂˘ı‡ÓË

¢È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙˆÓ;

‹

Το Μοναδικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αγοράς
με ασφαλιστική κάλυψη Παραβίασης Ιδιωτικότητας

Secure PI3 
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Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Λάθη και Παραλείψεις

• Παραβίαση καθήκοντος Εμπιστευτικότητας

• Συκοφαντική ∆υσφήμιση

• Απώλεια Εγγράφων

• Απιστία Υπαλλήλων

• Παραβίαση Ιδιωτικότητας

• Ευθύνη ∆ημοσίευσης Περιεχομένου Πολυμέσων 

Παραβίαση Ιδιωτικότητας 
Η  φήμη ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο 
διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων 
των πελατών του.

Η λανθασμένη διαχείριση περιστατικών απώλειας 

δεδομένων μπορεί να καταστρέψει τη φήμη του 

σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά καλύπτονται τα ακόλουθα 
έξοδα ∆ιαρροής ∆εδομένων 
• ∆ιερεύνησης αιτίων περιστατικού   

• ∆ημοσίων σχέσεων

• Ειδικών ∆ιαχείρισης Κρίσης

• Νομικών Συμβούλων 

• Ενημέρωσης των πελατών για το συμβάν

Πλεονεκτήματα
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• ∆ιεθνής παρουσία του ηγετικού συνδικάτου
 των Lloyd’s Beazley στην ασφάλιση 
 Επαγγελματικών Αστικών Ευθυνών

• Τεχνογνωσία των Beazley με εμπειρία στη   
 διαχείριση άνω των 2.000 περιστατικών   
 παραβίασης ιδιωτικότητας   

• Μοναδικές καλύψεις για την ελληνική αγορά

• Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει  την   
 ιστοσελίδα του διαμεσολαβητή από    
 κυβερνοεπιθέσεις και την ευθύνη του λόγω   
 δημοσίευσης περιεχομένου  

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία  στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

Η Cromar, δημιούργησε το Secure PI3, ένα νέο πρόγραμμα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 
Διαμεσολαβούντων το οποίο  αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των 
κινδύνων και των οικονομικών συνεπειών τους που μπορούν να απειλήσουν την  
επαγγελματική δραστηριότητα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών λόγω 
λαθών ή παραλείψεών τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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K·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ ·ÎfiÌË 

Î·È ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ 

                
  ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡ Ï‡ÎÔ˘! 

Secure Home
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Νέες ασφαλιστικές Καλύψεις 
• Feel Secure: ∆απάνες για αναγκαίες μετατροπές  
 στην κατοικία μετά από μόνιμη ολική    
 ανικανότητα του ασφαλισμένου ή μέλους της   
 οικογένειάς του από ατύχημα 

• Pet Care: ∆απάνες περίθαλψης κατοικιδίων

• Bicycle Protection: Κλοπή ποδηλάτου

• Ψυχολογική Στήριξη Οικογένειας:
 σε περίπτωση ληστείας ή ολικής καταστροφής  
 της κατοικίας

• Card Protection: Παράνομη χρήση
 πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας από τρίτο

• Document Protection: Απώλεια προσωπικών  
 εγγράφων

• Food Replacement: Αλλοίωση τροφίμων λόγω  
 διακοπής ρεύματος     

Πλεονεκτήματα  
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Απλοί, φιλικοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία  στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με  
 την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των Lloyd’s
• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)   
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας και   
 Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των προγραμμάτων  
 μας για να νιώθετε Ασφάλεια και Σιγουριά

Τα προγράμματα ασφάλισης Secure Home προσφέρουν προστασία σε ένα από τα 
σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας 
πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των Lloyd’s και ανταγωνιστικό κόστος κάνοντας την 
ασφάλιση προσιτή σε όλους.

Τα νέα μας προγράμματα Classic, Superior, Supreme και Value περιγράφονται συνοπτικά 
στο Συγκριτικό Πίνακα Καλύψεων που ακολουθεί.

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Home
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Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων 

 Ασφαλιστικές Καλύψεις Classic Superior Supreme* Value

✓ Πυρκαγιά, από οποιαδήποτε αιτία, πτώση κεραυνού • • • •  (συμπεριλαμβάνεται και η έμμεση πτώση κεραυνού) 

✓ Έκρηξη κάθε είδους, έκρηξη λέβητα, θερμοσίφωνα, • • • •   
 ζημιές του ίδιου του λέβητα ή θερμοσίφωνα 

✓ Καπνός • • • • 

✓ Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν
 από αυτά • • • • 

✓ Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός • • • • 

✓ Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία πυρός   • •  

✓ Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων • • • • 

✓ Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων   • • • 

✓ Τρομοκρατικές Ενέργειες • • • • 

✓ Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες • • • • 

✓ Κακόβουλες Βλάβες Τρίτων • • • • 

✓ Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες  • • • [χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός]

✓ Θραύση, υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή
 εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού
 και αποχέτευσης για οικοδομές κατασκευής μέχρι
 25 ετών.
 Συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της
 εγκατάστασης καθώς και οι εργασίες εντοπισμού. 
 Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις -που ισχύει
 η ως άνω προϋπόθεση συμπεριλαμβάνονται και οι  • • • 
 ζημιές από φθορά (για οικοδομές κατασκευής άνω
 των 25 ετών) καθώς και/ή κακοτεχνία.
 Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις
 κατά την αναλογία του Ασφαλιζομένου βάσει χιλιοστών
 κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε
 διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για 
 συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)

✓ Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων λόγω ζημιάς • • • •
✓ Τυχαία Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων   • • • οξείδωση καθρεπτών

✓ Γενική Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες  • • • και υλικές ζημιές έναντι τρίτων

✓ Έξοδα μεταστέγασης-μετακόμισης, προσωρινής
 αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης • • • •
 ζημιάς και επανεγκατάστασης

✓ Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που  • • • ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτομένου κινδύνου 
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Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων 

 Ασφαλιστικές Καλύψεις Classic Superior Supreme* Value

✓ Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για
 αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο  • • •
 (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)  

✓ Θραύση ειδών υγιεινής (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)  • •
✓ Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με
 αντίστοιχη ενημέρωση της εταιρίας εντός ενός μηνός  • • από την ημερομηνία απόκτησής τους και είσπραξη
 αναλογικών ασφαλίστρων    
✓ Food Protection: Αλλοίωση τροφίμων (μόνο εφόσον 
 ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας)
 εντός του ψυγείου συνεπεία διακοπής της παροχής  • • • του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών, εξαιτίας
 καλυπτομένου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής της ∆ΕΗ
 (εξαιρούνται οι ίδιες ζημίες του ψυγείου) 

✓ Feel Secure: Έξοδα αναγκαίων μετατροπών κατοικίας
 μετά από Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα του  • •
 Ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας 

✓ Pet Care Protection: Ασφάλιση Κατοικιδίων
 - Θάνατος ή τραυματισμός κατοικιδίου/ων
 - Έξοδα κτηνιάτρου  • • - ∆απάνες νοσηλείας
 - Έξοδα φιλοξενίας
 μετά από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου

✓ Τυχαία Ζημιά   • •
✓ Προστασία Υπασφάλισης - Όρος Πρόνοιας  • • • •
✓ Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου  • • • •
✓ Ζημιές κτιρίου από κλοπή ή απόπειρα κλοπής  • • • •
✓ Κλοπή Τμημάτων Κτιρίου  • • 
✓ Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία  
  (προαιρετική κάλυψη) • • • • - Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλισμένου από θυρίδα
  τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται περιεχόμενο μόνιμης κατοικίας)

✓ Bicycle Protection: Κλοπή ποδηλάτου από κλειστό ιδιωτικό  • • χώρο (παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη κλοπής)

✓ Card Protection: Παράνομη χρήση από τρίτο πιστωτικής
 κάρτας σε περίπτωση κλοπής (παρέχεται σε συνδυασμό  • • 
 με την κάλυψη κλοπής)

✓ Document Protection: Έξοδα επανέκδοσης ταυτότητας, 
 διαβατηρίου, άδειας διπλώματος του Ασφαλιζσμένου   • • 
 ή/και μελών της οικογένειάς του (παρέχεται σε συνδυασμό 
 με την κάλυψη κλοπής)
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Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων 

 Ασφαλιστικές Καλύψεις Classic Superior Supreme* Value

✓ Ψυχολογική στήριξη της οικογένειας σε περίπτωση ολικής  • • 
 καταστροφής ή ληστείας της κατοικίας  

✓ Έξοδα Συμβολαιογράφου για την αποκατάσταση των 
 τίτλων της κατοικίας του, κατόπιν καταστροφής της από  • • 
 καλυπτόμενο κίνδυνο
✓ Σεισμός και πυρκαγιά εκ σεισμού
 (προαιρετική κάλυψη εκτός από το πρόγραμμα Secure • • • •
 Home Value στο οποίο είναι υποχρεωτική)     
✓ Καθίζηση, κατολίσθηση και/ή ύψωση εδάφους
 (παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με την κάλυψη του σεισμού)  • • 

✓ Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας 
 - Απώλεια Ζωής / Μόνιμη Ολική Ανικανότητα  • • 
 - Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα 

✓ Απώλεια Ενοικίων (προαιρετική κάλυψη) • • 

✓ Κοσμήματα (προαιρετική κάλυψη)  • • 

✓ Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού • • • (προαιρετική κάλυψη)

✓ Καλύπτεται επίσης κάθε αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για
 ελαχιστοποίηση καλυπτόμενης ζημιάς • • • •
 όπως π.χ. έξοδα φύλαξης, άντληση υδάτων κλπ.

* Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Secure Supreme δεν έχει απαλλαγές
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Secure Business
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Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το Secure Business αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Πού απευθύνεται:
Σε επιχειρηματίες που διατηρούν μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και θέλουν να εξασφαλίσουν την ομαλή 
συνέχιση των εργασιών τους.

Συνοπτική Περιγραφή Καλύψεων
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Secure Business

12
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Secure Fit & Beauty
Secure Fit & Beauty

∫ÔÚÌ¿ÚÂ˜ ‰ÂÓ

ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ...

∞ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜? ∞Ó¤Î·ıÂÓ!
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Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις 

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

Το Secure Fit & Beauty αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των 
ασφαλιστικών κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των γυμναστηρίων και της αισθητικής. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Πού απευθύνεται 
• Ινστιτούτα Αισθητικής

• Γυμναστήρια

• Καταστήματα Πώλησης Επαγγελματικών Ειδών  
 Κομμωτηρίου & Καλλυντικών

• Κέντρα Αρωματοθεραπείας, Βοτανοθεραπείας κλπ.

• Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
 & Λουτροθεραπείας (Spa)

• Κέντρα Μασάζ (Hot Stones, Thai, λιθομασάζ,   
 προσώπου, άκρων, μασάζ με αιθέρια έλαια κλπ.)

• Κέντρα Ρεφλεξολογίας, Yoga, Shiatsu, Reiki κλπ.

• Κομμωτήρια & Κουρεία

• Ινστιτούτα Παροχής Υπηρεσιών 
 - ανανέωσης προσώπου & σώματος
  (μη επεμβατικές υπηρεσίες)
 - μακιγιάζ (προσώπου & σώματος)
 - περιποίησης άκρων (μανικιούρ, πεντικιούρ)
 - αποτρίχωσης (κερί, χαλάουα, ριζική)

• Fish Spa

• Σχολές Χορού (Χοροδιδασκαλεία)

Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Secure Fit & Beauty

14
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ª·ÁÈÎ¿ º›ÏÙÚ·

‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ...

∞ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜? ∞Ó¤Î·ıÂÓ!

Secure Pharmacy
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Πού απευθύνεται
Το Secure Pharmacy καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες Φαρμακείων.

Συνοπτική Περιγραφή Ασφαλιστικών 
Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Απώλειας Συνταγών
• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Μοναδικές Καλύψεις για την Ελληνική αγορά 

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

Το Secure Pharmacy αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία Φαρμακείων. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Pharmacy
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“Gourmet” º·ÁËÙ¿

     ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ...

                
  ∞ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜? ∞Ó¤Î·ıÂÓ!
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Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

Το Secure Food αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Πού απευθύνεται 
• Καταστήματα Αλλαντικών

• Αρτοποιεία, Πρατήρια Άρτου

• Βιολογικά Προϊόντα

• Εστιατόρια

• Ζαχαροπλαστεία / Εργαστήρια    
 Ζαχαροπλαστικής 

• Ιχθυοπωλεία

• Καφεκοπτεία

• Καφενεία / Καφετέριες / Καφέ τύπου Take Away

• Κρεοπωλεία

• Κρεπερί

• Μπαχαρικών πώληση

• Μπυραρίες

• Ξηρών & Νωπών καρπών πώληση

• Οινομαγειρεία

• Ουζερί

• Παγωτών πώληση

• Πιτσαρίες

• Σουβλατζίδικα

• Ταβέρνες

• Τυροκομικών πώληση

• Fast Foods

18
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ª·ı‹Ì·Ù· ÎÔÏ‡Ì‚ËÛË˜

‰ÂÓ ·Ú·‰›‰Ô˘ÌÂ....

∞ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜? ∞Ó¤Î·ıÂÓ!

Secure Office
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Πού απευθύνεται
Το Secure O�ce καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες για τις παρακάτω κατηγορίες γραφείων:

• Ιατρεία

• ∆ιαγνωστικά Κέντρα

• Μικροβιολογικά Εργαστήρια

• Οδοντιατρεία

• Φυσικοθεραπευτήρια

• Λογιστικά γραφεία

• ∆ικηγορικά γραφεία

• Συμβολαιογραφεία  

• Μεσιτικά γραφεία

• Ασφαλιστικά γραφεία

• Γραφεία Γραφιστικών Τεχνών

• Γραφεία Ταξιδίων

• Γραφεία Τελετών

• Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων

Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Μοναδικές Καλύψεις για την Ελληνική αγορά 

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το Secure O�ce αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία γραφείων επιχειρήσεων. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Office
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Πού απευθύνεται
Το Secure O�ce καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες για τις παρακάτω κατηγορίες γραφείων:

• Ιατρεία

• ∆ιαγνωστικά Κέντρα

• Μικροβιολογικά Εργαστήρια

• Οδοντιατρεία

• Φυσικοθεραπευτήρια

• Λογιστικά γραφεία

• ∆ικηγορικά γραφεία

• Συμβολαιογραφεία  

• Μεσιτικά γραφεία

• Ασφαλιστικά γραφεία

• Γραφεία Γραφιστικών Τεχνών

• Γραφεία Ταξιδίων

• Γραφεία Τελετών

• Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων

Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού  
 Εξοπλισμού

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Μοναδικές Καλύψεις για την Ελληνική αγορά 

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το Secure O�ce αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή λειτουργία γραφείων επιχειρήσεων. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Office

www.cromar.gr

¡·˘·ÁÔÛÒÛÙÂ˜

‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ...

∞ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜? ∞Ó¤Î·ıÂÓ!
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Πού απευθύνεται
Το Secure Hotel καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες: 
• Ξενώνων

• Πανσιόν

• Ενοικιαζόμενων  δωματίων

• Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων 

Συνοπτική Περιγραφή Ασφαλιστικών 
Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης 

Γιατί Cromar
• Πολυετής Εμπειρία  στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

Το Secure Hotel αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των οικονομικών 
συνεπειών που μπορούν να απειλήσουν την ομαλή συνέχιση λειτουργίας ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων.  

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Not If

but When

Cyber Secure Solution

Πού απευθύνεται
Το Secure Hotel καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες: 
• Ξενώνων

• Πανσιόν

• Ενοικιαζόμενων  δωματίων

• Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων 

Συνοπτική Περιγραφή Ασφαλιστικών 
Καλύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενίσχυσης   

• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης

• Ασφάλιση Χρημάτων

• Ασφάλιση Σεισμού

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης 

Γιατί Cromar
• Πολυετής Εμπειρία  στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

Το Secure Hotel αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των οικονομικών 
συνεπειών που μπορούν να απειλήσουν την ομαλή συνέχιση λειτουργίας ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων.  

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Cyber Secure Solution

! STOP €

Ευθύνη
έναντι τρίτων

H ασφάλιση  Cyber Insurance καλύπτει:

Ανταπόκριση
στα περιστατικά

Διακοπή
Εργασιών

Κυβερνοεκβιασμός

Lloyd’s City Risk Index 2015-2025

Το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων που θα δεκτούν επιχειρήσεις και οργανισμοί την επόμενη
δεκαετία (2015-2025) ανέρχεται σε $1.06 δις δολλάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π. της Ελλάδας.

Οι παραβιάσεις συστημάτων και η 
κυβερνοασφάλεια είναι μία πηγή ανησυχίας 
κάθε εταιρίας δεδομένης της φύσης των 
πληροφοριών που διαχειρίζεται.

Όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες παραβιάσεις 
συστημάτων, το πώς ένας οργανισμός χειρίζεται 
μια κρίση παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο ο 
∆ιευθύνων Σύμβουλος και τα ανώτατα στελέχη 
(CIO, COO, CΜΟ, CRO, CFO κ.λπ.) παραμένουν στη 
θέση τους. 

Σύμφωνα με τo Νέο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των δεδομένων (GDPR) o οποίος θα 
ισχύσει στις 25.05.2018, οι εταιρίες που δε θα 
καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων των πελατών τους είναι 
υποχρεωμένες να αναγγείλουν εντός 72 ωρών 
από τον εντοπισμό του, κάθε περισταστικό 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων και 
κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα τα οποία 
μπορούν να φθάσουν μέχρι €20 εκατομμύρια ή 
έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, 
όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς η 
Cromar σχεδίασε την λύση Cyber Secure Solution 
η οποία υποστηρίζεται από την αγορά των Lloyds. 

Πιο συγκεκριμένα μέσω της λύσης Cyber Secure 
Solution διατίθεται στην ελληνική αγορά σε 
συνεργασία με τους Beazley, μία από τις καλύτερες 
ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης περιστατικών 
απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως το “Beazley 
Global Breach Solution”. 

Tο “Beazley Global Breach Solution” αποτελεί μια 
συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των 
κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας 
δεδομένων και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
διαχειριστούν την ευθύνη τους λόγω της 
διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων των 
πελατών τους, και να μετριάσουν τον κίνδυνο να 
θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση 
συστημάτων και απώλεια των δεδομένων αυτών.

 Tο “Beazley Global Breach Solution” προσφέρει 
εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις πρόσβαση 
στην Ομάδα ∆ιαχείρισης Περιστατικών του η οποία 
έχει αντιμετωπίσει πάνω από 4.500 περιστατικά 
παγκοσμίως και έχει βραβευθεί από την Advisen 
ως η καλύτερη ομάδα διαχείρισης για το 2014.
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Cyber Secure Solution
Γιατί Cromar
•  Βραβείο Καινοτομίας 2016 από την αγορά των  
 Lloyd’s  (Best Coverholder Innovation 2016) 
•  Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων  
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των  
 Lloyd’s
•  Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
•  Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα
•  Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας και   
 Ηθικής
•  Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
•  Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια και  
 Σιγουριά

Εκπαίδευση, Ενημέρωση 
& Risk Management Tools 
∆ωρεάν Πρόσβαση στην βραβευμένη από την 
αγορά των Lloyd’s  εκπαιδευτική μηχανή
www.cyberinsurancequote.gr  

Με την βοήθεια της μπορείτε:
•  να ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό   
 Προστασίας ∆εδομένων και το διεθνές νομικό  
 πλαίσιο
•  να βρείτε Οδηγούς αντιμετώπισης περιστατικών
•  να υπολογίσετε το κόστος αντιμετώπισης   
 περιστατικών
•  να βρείτε αναλύσεις ζημιών ασφαλισμένων   
 εταιριών
•  να παρακολοyθήσετε συνέδρια και webinars   
 μέσω του Cyber Online Academy

LinkedIn Group
Cyber Privacy Risks Advisors

Web sites
www.cromar.gr , www.privacyrisksadvisors.com
www.cyberinsurancegreece.com

Τα κύρια στοιχεία της ασφάλισης Cyber 
Insurance είναι:
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι   
 υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των    
 προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία  
 στην οποία τα είχαν δώσει

• Ανταπόκριση: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης  
 περιστατικών παραβίασης συστημάτων και   
 απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

• Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια   
 εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής   
 δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης  
 συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών   
 πληροφοριών

• Κυβερνοεκβιασμός - Κάλυψη για διαχείριση   
 περιστατικών εκβιασμού από απειλές που   
 μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν  
 σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

Ποιές εταιρίες πρέπει να έχουν Cyber 
Insurance
• Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers
• Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές
• Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας
• Πάροχοι ενέργειας
• Μεταφορικές Εταιρίες
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Αλυσίδες λιανικής πώλησης (Retailers) 
• ∆ικηγορικές Εταιρίες
• Συμβουλευτικές Εταιρίες
• Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές,  
 Χρεωστικές, κάρτες επιβράβευσης εμπιστοσύνης  
 (Loyalty Cards)
• Όλες οι εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το    
 εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές    
 συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής   
 υπηρεσίας (DDoS).

Πλεονεκτήματα 
•  Το Beazley Global Breach Solution αποτελεί μία  
 απο τις καλύτερες λύσεις παγκοσμίως
•  Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
•  Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις
•  Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης
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Immigrants

Secure Medical

www.cromar.gr

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζούν στην 
Ελλάδα και δεν έχουν κάποιο κρατικό φορέα 
ασφάλισης, προκειμένου να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση κρατικών φορέων για την κατοχή μιας 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και να διασφαλίσουν 
την άδεια παραμονής τους σύμφωνα με το 
μεταναστευτικό νόμο 4251/2014.

Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 

• Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €1.000

• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα €15.000

• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €15.000

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Aτύχημα ή   
 Ασθένεια έως €1.500 ετησίως σε ∆ημόσια   
 Νοσοκομεία με συμμετοχή 20%

• Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €10.000 ετησίως σε  
 ∆ημόσια Νοσοκομεία με συμμετοχή 20%.

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το Secure Medical for Immigrants είναι ένα πρόγραμμα Κρατικής Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αλλοδαπών που ζουν στην 
Ελλάδα και δεν έχουν καποιο κρατικό φορέα ασφάλισης.

Immigrants

Secure Medical
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Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζούν στην 
Ελλάδα και δεν έχουν κάποιο κρατικό φορέα 
ασφάλισης, προκειμένου να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση κρατικών φορέων για την κατοχή μιας 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και να διασφαλίσουν 
την άδεια παραμονής τους σύμφωνα με το 
μεταναστευτικό νόμο 4251/2014.

Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 

• Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €1.000

• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα €15.000

• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €15.000

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Aτύχημα ή   
 Ασθένεια έως €1.500 ετησίως σε ∆ημόσια   
 Νοσοκομεία με συμμετοχή 20%

• Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €10.000 ετησίως σε  
 ∆ημόσια Νοσοκομεία με συμμετοχή 20%.

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το Secure Medical for Immigrants είναι ένα πρόγραμμα Κρατικής Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αλλοδαπών που ζουν στην 
Ελλάδα και δεν έχουν καποιο κρατικό φορέα ασφάλισης.

Immigrants

Secure Medical
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Secure Jeweller’s Block Policy
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Συνοπτική Περιγραφή
Ασφαλιστικών Καλύψεων 
• Ασφάλιση Αποθεμάτων & Εμπορευμάτων σε   
 περίπτωση απώλειας ή ζημίας λόγω διάρρηξης
 ή κλοπής

• Ασφάλιση εμπορευμάτων εντός και εκτός   
 χρηματοκιβωτίου σε περίπτωση  διάρρηξης αλλά  
 εντός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων

• Ασφάλιση θραύσης βιτρίνων

• ∆υνατότητα ασφάλισης αντικειμένων σε   
 παρακαταθήκη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας  
 λόγω διάρρηξης ή κλοπής

• ∆υνατότητα ασφάλισης αποστολών και   
 μεταφορών σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς εκτός  
 εγκαταστάσεων

• ∆υνατότητα ασφάλισης επίπλων γραφείου
 και εξοπλισμού καταστήματος

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s

• Απλοί, φιλικοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης

• Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις 

• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά

  

  

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Secure Jeweller’s Block Policy αποτελεί ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο διαχείρισης των ασφαλιστικών κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την ομαλή 
λειτουργία των κοσμηματοπωλείων. Τα κοσμηματοπωλεία ως επιχειρήσεις παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες και η ασφαλιστική τους κάλυψη απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και την 
αξιοπιστία που προσφέρει η αγορά των Lloyd’s. 

www.cromar.gr

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Secure Jeweller’s Block Policy
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Tailor Made
µy Cromar

Secure Solutions
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Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Περιουσίας - Απώλειας Κερδών
Ασφαλίζουμε Βιομηχανικούς & μεγάλους / μεσαίους  
επιχειρηματικούς κινδύνους περιουσίας είτε εξ ολ 
ολοκλήρου (ανάληψη 100%) είτε με συμμετοχή σε 
συνασφαλιστιικά σχήματα. Επίσης προσφέρουμε 
και αντασφαλιστική κάλυψη  σε ασφαλιστικές 
εταιρίες που το επιθυμούν. 

Μεταφορών
Διαθέτουμε εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στον 
κλάδο μεταφορών εστιάζοντας κυρίως σε 
επιχειρήσεις με συνεχείς φορτώσεις, μεγάλους 
μεταφερόμενους κύκλους εργασιών, ενώ λόγω της 
μεγάλης εμπειρίας μας έχουμε τη δυνατότητα να 
καλύπτουμε και ιδιαίτερα φορτία.

Προσφέρουμε
• Υψηλά όρια Κάλυψης
• Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Παγκόσμια εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιάς 
απο το εξειδικευμένο δίκτυο πραγματογνωμόνων 
των LLOYD'S -www.lloydsagency.com

Τεχνικών ασφαλίσεων
Ασφαλίζουμε κτιριακά είτε άλλα κατά κύριο λόγο  
ιδιωτικά έργα, είτε οικιστικά είτε εμπορικά, χωρίς 
να αποκλείονται ∆ημόσια ή ∆ημοτικά. Η συμφωνία 
ανάληψης όλων των κατασκευαστικών έργων 
/έργων συναρμολόγησης  με συνεχή ροή 
εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο ευνοϊκότερους 
όρους ασφάλισης.

Προσωπικών ατυχημάτων
Ασφαλίζουμε Προσωπικά Ατυχήματα σε Ατομική 
και Ομαδική βάση. Εκτός από τα προτιμολογημένα 
προγράμματα προσφέρουμε και ‘’tailor made’’ 
λύσεις ασφάλισης.  

Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Προσφέρουμε λύσεις ασφάλισης  Επαγγελματικής 
Αστικής Ευθύνης στους  επαγγελματίες που 
θέλουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και 
μεγαλύτερη ασφάλεια στους πελάτες τους. Πιο 
συγκεκριμενα ασφαλίζουμε ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, συμβούλους, αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές κ.α. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η επιλογή μεγάλου 
μέρους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
ασφαλιστικών εταιριών για την ασφάλιση των 
διαμεσολαβητών τους.
Προσφέρουμε στην ελληνική αγορά το μοναδικό 
πρόγραμμα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης 
∆ιαμεσολαβούντων με ασφαλιστική κάλυψη 
Παραβίασης Ιδιωτικότητας.

Η Cromar είναι Ανταποκριτής (Coverholder) των LLOYD’S, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημιουργία 
εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των LLOYD’S, με 
τα οποία έχει Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Binding Authority) από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s. Βάσει των 
παραπάνω, έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων (under-
writing) εκ μέρους των συνδικάτων που δεσμεύει καθώς και να εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια Lloyd’s 
και να διαχειρίζεται / πληρώνει ζημιές.
Στόχος της Cromar είναι η δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την αγορά των 
LLOYD’S, προσφέροντας στον Ασφαλισμένο:

• την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των LLOYD’S 
• υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και
• καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

H Cromar προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης κινδύνου στους παρακάτω κλάδους:
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Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
 
     

Αστική Ευθύνη - Γενική, Εργοδοτική, 
Προϊόντος

Ασφαλίζουμε  κινδύνους Γενικής Αστικής Ευθύνης, 
Εργοδοτικής και Προϊόντος είτε σε μεμονωμένη 
βάση είτε σε συνδυασμό με κινδύνους που 
λειτουργούν υποστηρικτικά στον κλάδο 
Περιουσίας.

Σκαφών
Ασφαλίζουμε σκάφη για την υποχρεωτική από το 
Νόμο Αστική τους Ευθύνη καθώς και για τις ζημιές 
που θα υποστούν τα ίδια. 

∆ιαφόρων κινδύνων 
Προσφέρουμε μαζί  με τον κλάδο περιουσίας 
ασφαλιστικές καλύψεις:  
• Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικών    
 Υπολογιστών
• Χρηματικών Απωλειών

Εξειδικευμένες Λύσεις για 
• Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Security.
 Καλύπτουμε τόσο την Γενική όσο και την   
 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη τους.
• Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
• Φωτοβολταϊκά Πάρκα
• Εταιρίες ∆ιαμεταφορών και ∆ιεθνών Μεταφορών  
 (CMR)
• Εταιρίες Μεταφορών για τις εντός Ελληνικής   
 Επικράτειας Μεταφορές Εμπορευμάτων.
• Εταιρίες Logistics (Warehouses Liability)
• Ναυτιλιακούς Πράκτορες
• Λιμάνια
• Προγράμματα  Επιβράβευσης  Πελατολογίου   
 εταιριών  (Loyalty)
• White label προγραμμάτων

Πλεονεκτήματα 
• Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
• Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις 
• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης
• Ελληνικό δίκαιο και Αρμοδιότητα Ελληνικών   
 ∆ικαστηρίων.

Γιατί Cromar
• Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία    
 εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων   
 με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των   
 Lloyd’s

• Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Βinding Αuthority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s

• Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά   
 πρότυπα 
• Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
 και Ηθικής
• Άμεση Αποζημίωση Ζημιών
• Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης των    
 προγραμμάτων μας για να νιώθετε Ασφάλεια
 και Σιγουριά
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Το Secure Toolbox δημιουργήθηκε από την Cromar για να προσφέρει στον συνεργάτη μας:

· άμεση ενημέρωση & καθημερινή παρακολούθηση των συμβολαίων του
· διαφάνεια για όλες τις συναλλαγές του
· ένα σύστημα διαχείρισης των σχέσεων με τον πελάτη του
· τη δυνατότητα παραγωγής δυναμικών reports
· εύκολη παρακολούθηση των εσόδων του και των οικονομικών υποχρεώσεών του
· άμεση πληροφόρηση για τα συμβόλαια του πελάτη του 
· 24ωρη πρόσβαση στα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν 365 ημέρες το χρόνο
 

Βy

Secure Toolbox
Follow us

Secure Toolbox Help Line

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη 

Συνθηματικό

210 8028946

Ξέχασα τον κωδικό...
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Tο να είμαστε πρώτοι στον κόσμο
ήταν στα σχέδιά μας...

Tώρα είναι
πραγματικότητα

www.cromar.gr

www.cromar.gr

Follow us:

T: 210 80 28 946 
F: 210 80 29 055
E: info@cromar.gr


