
 

 
 

Αγαπητοί Συνεργάτες,   

                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 082/18.09.2018 
 

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Secure Business 

Ασφάλισης Επιχειρήσεων & Εμπορικών Κινδύνων 
 

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τo νέο μας ασφαλιστικό πρόγραμμα ασφάλισης 

επιχειρήσεων και εμπορικών κινδύνων Secure Business. Ο σχεδιασμός του νέου 

προγράμματος έγινε με γνώμονα τη δημιουργία δύο προϊόντων:   

 

Α) Το “Secure Business Classic”, το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες μίας επιχείρησης   

και αντικαθιστά το “Secure Business Απλό” και  

 

Β) Την πληρέστερη εκδοχή του, το “Secure Business Superior”, που αντικαθιστά το “Secure 

Business Πλήρες” και ενσωματώνει όλα τα στοχευμένα πολυπρογράμματα “Secure 

Pharmacy”, “Secure Food”, “Secure Office” & “Secure Fit & Beauty”, χωρίς όμως να 

καταργείται η λογική της εξειδίκευσής τους, καθώς διατηρούν όλες τις μέχρι σήμερα 

εξειδικευμένες επεκτάσεις που είχαν μέχρι σήμερα και με επιπλέον δυνατότητα επιλογής 

υψηλότερων ορίων ευθύνης.  Συνεπώς, τα στοχευμένα πολυπρογράμματα επιχειρήσεων 

θα τιμολογούνται από το Secure Business Superior, επιλέγοντας τη σχετική 

δραστηριότητα. 

 

Τα νέα προϊόντα Secure Business (Classic & Superior), παρέχουν ακόμη ευρύτερη κάλυψη, 

με ανταγωνιστικότερο κόστος, παραμένοντας στον ίδιο υψηλό προμηθειακό κανονισμό, 

και θα παρατηρήσετε τις εξής βελτιώσεις: 
 

1. Έχουν ενταχθεί νέες δραστηριότητες 

2. Η κατηγοριοποίηση σε πολλές δραστηριότητες είναι ευνοϊκότερη 

3. Το τιμολόγιο έχει μειωθεί 

4. Έχουν εμπλουτιστεί οι καλύψεις 

5. Η κάλυψης της καθίζησης έχει συμπεριληφθεί χωρίς επιπλέον κόστος 

 



 

 

6. Έχουν αυξηθεί τα υπο-όρια σε πολλές καλύψεις 

7. Έχουν συμπεριληφθεί αρκετές εκπτώσεις 

 

Ειδικά για το Secure Business Superior ισχύουν επιπροσθέτως τα παρακάτω:  

8. Δεν υφίστανται πλέον απαλλαγές στη θραύση κρυστάλλων και στο βραχυκύκλωμα   

9. Έχουν μειωθεί οι απαλλαγές στα νερά και στην κλοπή 

10. Έχουν ενσωματωθεί οι καλύψεις χρημάτων, οικονομικής ενίσχυσης και προσωπικού 

ατυχήματος στις βασικές καλύψεις 

11. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής υψηλότερων ορίων για τις καλύψεις: 

� Οικονομικής ενίσχυσης  

� Γενικής αστικής & εργοδοτικής ευθύνης 

� Προσωπικού Ατυχήματος 

12. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης προϊόντος  

13. Παρέχεται και κάλυψη τυχαίας ζημιάς (για επιχειρήσεις με συνολικό ασφαλιζόμενο 

κεφάλαιο υψηλότερο των € 200.000) 

 

Τα νέα μας προϊόντα Secure Business Classic & Superior, θα αντικαταστήσουν τα 

υφιστάμενα προγράμματα, ως εξής:  
 

- Νέα αιτήματα εντάσσονται άμεσα  

- Ανανεώσεις θα εντάσσονται από 01/11/2018, οι οποίες θα συνοδεύονται από 

ενημερωτική επιστολή προς τους ασφαλισμένους για όλες τις βελτιώσεις. 
 

Τέλος, ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες τιμολόγησης του νέου προϊόντος Secure Business, 

καθώς έχει εμπλουτιστεί το interface με τα νέα δεδομένα. 

 

Με τη βεβαιότητα ότι τα νέα μας προγράμματα θα σας ενθουσιάσουν, σας ευχαριστούμε 

για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση.  

 

 

Για την Εταιρία, 

       
Κλαίρη Πετούνη   

Γενική Διεύθυνση  

 

 

 

 

 



 

 
 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικών Εργασιών - Τιμολόγηση 

Μετά την επιλογή του προγράµµατος, στην προκειµένη περίπτωση έχουµε 

επιλέξει το Secure Business Superior, συµπληρώνουµε τα στοιχεία της 

Τιµολόγησης, τα οποία έχουν εµπλουτιστεί µε τα νέα δεδοµένα όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο νέο Οδηγό Ασφάλισης και ενδεικτικά: 

� Χρήση, όροφος, κατασκευή, τ.µ. κυρίως οικοδοµής & βοηθητικών χώρων, 

ανάλυση κεφαλαίων προς ασφάλιση, καλύψεις µε εναλλακτικές ορίων, 

παράµετροι εκπτώσεων. 

 

 
 

 

 

 

Για όσα είναι υποχρεωτικά και δε συµπληρωθούν, θα ενηµερώνεστε µε σχετικό 

Χρήση, 

όροφος, 

κατασκευή 

Τ.μ. 

Ανάλυση κεφαλαίων 

Εκπτώσεις 

α) Τα πεδία “Mηχανήματα” & “Εμπορεύματα” 

ενεργοποιούνται μόλις καταχωρηθεί κεφάλαιο στο 

πεδίο “Γενικό Περιεχόμενο”.  

β) Τα πεδία “Κλοπή”, “Κ.Π.Κ. Ηλ. Εξ/σμού”, 

“Οικονομική Ενίσχυση”, “Προσωπικό Ατύχημα” & 

“Γενική Αστική Ευθύνη” ενεργοποιούνται μόνο 

εφόσον καταχωρηθεί κεφάλαιο στο πεδίο “Γενικό 

Περιεχόμενο”. 

γ) Το πεδίο “Αστική Ευθύνη Προϊόντων” 

ενεργοποιείται μόνο εφόσον επιλεχθεί η κάλυψη 

“Γενική Αστική Ευθύνη”. 



 

µήνυµα στην οθόνη. 

Επιλέγοντας «Υπολογισµός»  γίνεται ο υπολογισµός των ασφαλίστρων. 
 

Προσφορά Ασφάλισης 

Μετά τον υπολογισµό του κόστους ασφάλισης µπορούµε να προχωρήσουµε 

στην έκδοση Προσφοράς Ασφάλισης πατώντας το εικονίδιο Εκτύπωση 

Προσφοράς, αφού πρώτα έχουµε συµπληρώσει και αποθηκεύσει τα στοιχεία 

του Ασφαλισµένου µε κεφαλαία. 

Μετά τη συµπλήρωση των στοιχείων εµφανίζεται η Προσφορά Ασφάλισης σε pdf 

την οποία µπορούµε να αποθηκεύσουµε για οποιαδήποτε χρήση (όπως 

αποστολή µε email και εκτύπωση). 

 

 
 


