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Γιατί να αςφαλίςω τθν επιχείρθςι μου; 

• Οι επιχειριςεισ καλοφνται διαρκϊσ να αντιμετωπίςουν τισ 
προκλιςεισ των ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν τθσ 
ςφγχρονθσ αγοράσ.  

• Οι ανάγκεσ των επιχειρθματιϊν για αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ 
επιχείρθςισ τουσ (κτίριο και εμπορεφματα), αλλά και τθσ δικισ 
τουσ επιχειρθματικισ ευκφνθσ αυξάνονται κακθμερινά.  

• ε περίοδο οικονομικισ αναςφάλειασ θ  ιδιωτικι αςφάλιςθ 
«ανακουφίηει» τον επιχειρθματία από επιπλζον άγχθ 
ενκαρρφνοντασ τθν επιχειρθματικι του πρωτοβουλία.  

• Οι επιχειριςεισ ειδικά ςτα αςτικά κζντρα είναι περιςςότερο 
ευάλωτεσ (λόγω καταςτροφϊν) εξαιτίασ  απεργιϊν, διαδθλϊςεων, 
κ.λπ.  



Σα Προγράμματα Αςφάλιςθσ για τθν Επιχείρθςθ 
τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ 

Θ Εκνικι Αςφαλιςτικι γνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ εξαςφάλιςθσ 
του μζλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 
επιχειρθματικοφ κλάδου ςχεδίαςε και προςφζρει τα παρακάτω 
προγράμματα: 

 

• Εκνικι & Επιχείρθςθ  

• Εκνικι & Επιχείρθςθ Plus 

• Εκνικι & Σουριςμόσ 

• Εκνικι & Ενοικιαηόμενα 

• Εκνικι & χολείο 

 



Δυνατά θμεία Προγραμμάτων Αςφάλιςθσ για 
τθν Επιχείρθςθ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ 

• Ανταγωνιςτικά και ευζλικτα αςφάλιςτρα που εκπίπτουν από τα 
ακακάριςτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ.  

• Πλιρθσ κάλυψθ όλων των ςφγχρονων μορφϊν επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ με πακζτα που προςφζρουν πλικοσ καλφψεων.  

• Πλιρθσ διαςφάλιςθ του πελάτθ, ειδικά ςε περίπτωςθ ηθμιάσ 
κτιρίου, αφοφ, οι αςφαλιηόμενεσ αξίεσ και θ αποηθμίωςι του για 
το κτίςμα, είναι ςε αξία καινοφργιου, ενϊ για το περιεχόμενο θ 
αποηθμίωςθ γίνεται ςε πραγματικι αξία.  

• Ο πελάτθσ αςφαλίηει τθν επιχείρθςθ του με μια ενιαία και απλι 
πρόταςθ αςφάλιςθσ για τισ βαςικζσ και προαιρετικζσ καλφψεισ -
ανεξαρτιτωσ αν εντάςςονται ςε διαφορετικό κλάδο αςφάλιςθσ- 
γλιτϊνοντασ ζτςι τισ γραφειοκρατικζσ και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ 
ςυμπλιρωςθσ πολλαπλϊν εντφπων.  



Δυνατά θμεία Προγραμμάτων Αςφάλιςθσ για 
τθν Επιχείρθςθ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ 

• Σα προγράμματα ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ όχι μόνο τθσ επιχείρθςθσ αλλά και του επιχειρθματία, 
αφοφ, δίνουν τθν δυνατότθτα για επιλογι και τθσ ουςιαςτικισ 
κάλυψθσ εμμζςων ηθμιϊν (Απϊλεια Κερδϊν) από τθν επζλευςθ 
καλυπτομζνων κινδφνων. 

• Παρζχονται επίςθσ ειδικά πακζτα για τθν αςφάλιςθ τουριςτικϊν 
μονάδων  και εκπαιδευτικϊν χϊρων τα οποία διαμορφϊκθκαν 
αποκλειςτικά και μόνο για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων ςυναφϊν 
επιχειριςεων, ςυνδυάηοντασ κινδφνουσ Γενικϊν Κλάδων και 
Κλάδου Ηωισ και άπτονται των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ 
τουριςτικισ μονάδασ ι του ςχολείου, εξαςφαλίηοντασ ακόμθ 
μεγαλφτερθ προςταςία.  

• Ευκολονόθτουσ και απλοφσ όρουσ αςφάλιςθσ χωρίσ αςάφειεσ και 
κενά που απαιτοφν διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ. 

 



Πρόγραμμα Εκνικι & Επιχείρθςθ Plus 

• Σο πρόγραμμα διατίκεται ςε τρία διαφορετικά πακζτα: 

– ΑΠΛΟ 

– ΤΝΘΕΣΟ 

– ΠΛΘΡΕ 

• ε ποιουσ απευκφνεται: 

– Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν (γραφεία, ιατρεία κ.λπ.)  

– Καταςτιματα εμπορικϊν επιχειριςεων  

– Αποκικεσ εμπορικϊν επιχειριςεων  

– Μικρζσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ  

– Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ εκτόσ από τουριςτικζσ μονάδεσ και 
ςχολεία 

 



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ  
Εκνικι & Επιχείρθςθ Plus 

• φγχρονθ, επικαιροποιθμζνθ κατθγοριοποίθςθ των 
επαγγελμάτων, προςαρμοςμζνθ και ςε νζεσ μορφζσ εμπορικισ 
δραςτθριότθτασ.  

• Πλιρθ κάλυψθ των επιχειριςεων κακϊσ και οργανωμζνων 
επαγγελματικϊν ςτεγϊν (δικθγορικά γραφεία, αρχιτεκτονικά 
γραφεία, ιατρεία κ.λπ.) με ζνα πλικοσ παροχϊν που οργανϊνονται 
ςε τρία διαφορετικά πακζτα.  

• Δυνατότθτα επιλογισ των κινδφνων από τουσ οποίουσ επικυμεί ο 
πελάτθσ να προςτατευτεί, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ 
οικονομικζσ δυνατότθτζσ του, με δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των 
βαςικϊν καλφψεων και με άλλεσ προαιρετικζσ.  

• Ενιαίο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για τισ βαςικζσ και 
ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ, για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ.  



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ  
Εκνικι & Επιχείρθςθ Plus 

• Ανταγωνιςτικά αςφάλιςτρα ςε ςχζςθ με τθν αγορά. 

• Σο αςφάλιςτρο είναι ευζλικτο και διαμορφϊνεται ανάλογα με το 
φψοσ του αςφαλιηομζνου κεφαλαίου του πελάτθ,  με μείωςθ του 
αςφαλίςτρου όςο μεγαλϊνει θ αςφαλιηόμενθ αξία.  

• Παρζχεται προςταςία υπαςφάλιςθσ μζχρι και 10%. 



θμεία Διαφοροποίθςθσ 

Εκνικι & Επιχείρθςθ Εκνικι & Επιχείρθςθ Plus 

ΑΠΛΟ - ΠΛΗΡΕ ΑΠΛΟ – ΤΝΘΕΣΟ – ΠΛΗΡΕ 

• Δεν κακορίηεται ανϊτατο όριο για Οικοδομι. 
• Περιεχόμενο  μζχρι € 900.000,00. 

Μζχρι  € 1.500.000,00 (οικοδομι ι/και 
βελτιϊςεισ ι/και περιεχόμενο). 

Προαιρετικζσ Καλφψεισ 

1. ΕΙΜΟ 1. ΕΙΜΟ    

2. Αςτικι Ευκφνθ από τθ λειτουργία του χϊρου 
ΒΑΙΚΗ κάλυψθ μόνο ςτο ΠΛΗΡΕ 

2. Αςτικι Ευκφνθ από τθ λειτουργία του χϊρου 
και Εργοδοτικι Αςτικι Ευκφνθ προαιρετικά 
για όλα τα πακζτα 

3. Αλλοίωςθ Εμπορευμάτων ΒΑΙΚΗ κάλυψθ μόνο 
ςτο ΠΛΗΡΕ 

3. Αλλοίωςθ Εμπορευμάτων προαιρετικά για 
όλα τα πακζτα 

4. Η Κλοπι Περιεχομζνου με διάρρθξθ και Κλοπι 
Χρθμάτων με Λθςτεία  

4. Η Κλοπι Περιεχομζνου με διάρρθξθ και Κλοπι 
Χρθμάτων με Λθςτεία (ΒΑΙΚΗ ςτο Πλιρεσ 
Πακζτο, προαιρετικι ςτο  Απλό και φνκετο) 



Πρόγραμμα Εκνικι & Σουριςμόσ 

• Σο πρόγραμμα διατίκεται ςε δφο διαφορετικά πακζτα: 

– ΑΠΛΟ 

– ΠΛΘΡΕ 

• ε ποιουσ απευκφνεται: 

– Μικρζσ ι και μεςαίεσ Σουριςτικζσ Μονάδεσ (Ξενοδοχεία-Πανςιόν-
Ξενϊνεσ)  που διακζτουν νόμιμθ άδεια Λειτουργίασ και ζχουν 
ςυνολικι αςφαλιηόμενθ αξία κτίςματοσ ι/και περιεχομζνου μζχρι € 
4.400.000. 



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ  
Εκνικι & Σουριςμόσ 

• Περιςςότερεσ καλφψεισ από το «Εκνικι & Επιχείρθςθ», 
κακιςτϊντασ το ζτςι από τα πλθρζςτερα τθσ αγοράσ.  

• Όρια που άπτονται των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ τουριςτικισ 
μονάδασ,  για εξαςφάλιςθ ακόμθ μεγαλφτερθσ προςταςίασ.  

• Ευελιξία προγράμματοσ με δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε δφο 
πακζτα καλφψεων και ςε επιπλζον τρεισ προαιρετικζσ καλφψεισ 
προςαρμόηοντασ ανάλογα το ςυνολικό κόςτοσ αςφάλιςθσ.  

• Σο κόςτοσ των προγραμμάτων είναι το πλζον ανταγωνιςτικό.  

• Θ τιμολόγθςθ για το κτίςμα και το περιεχόμενο είναι ενιαία (με 
ςειςμό ι χωρίσ ςειςμό), απλοποιϊντασ ζτςι τθ διαδικαςία 
τιμολόγθςθσ. 



Πρόγραμμα Εκνικι & Ενοικιαηόμενα 

• Σο πρόγραμμα διατίκεται ςε δφο διαφορετικά πακζτα: 

– ΑΠΛΟ 

– ΠΛΘΡΕ 

• ε ποιουσ απευκφνεται: 

– Ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ Ενοικιαηομζνων Δωματίων που λειτουργοφν 
νόμιμα και διακζτουν ςχετικι άδεια από τον ΕΟΣ. 



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ  
Εκνικι & Ενοικιαηόμενα 

• Είναι ευζλικτο πρόγραμμα με δυνατότθτεσ επιλογισ εκτόσ των δφο 
βαςικϊν πακζτα καλφψεων (Απλό και Πλιρεσ) και επιπλζον 3 
προαιρετικϊν καλφψεων, προςαρμόηοντασ ανάλογα το ςυνολικό 
κόςτοσ αςφάλιςθσ.  

• Ανταγωνιςτικό κόςτοσ.  

• Ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ όχι μόνο τθσ 
επιχείρθςθσ αλλά και του επιχειρθματία, αφοφ, δίνει τθν 
δυνατότθτα για επιλογι και τθσ ουςιαςτικισ κάλυψθσ εμμζςων 
ηθμιϊν (Απϊλεια κερδϊν).  

• Προςφζρει ειδικά διαμορφωμζνο πρόγραμμα για κάλυψθ 
Αςτικισ Ευκφνθσ από τθ λειτουργία του Επαγγελματικοφ χϊρου με 
2 επιλογζσ αςφαλιηόμενων ορίων που εξαςφαλίηουν τθν ολικι 
κάλυψθ του ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ.  



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ  
Εκνικι & Ενοικιαηόμενα 

• Θ τιμολόγθςθ για το κτίςμα και το περιεχόμενο είναι ενιαία (με 
ςειςμό ι χωρίσ ςειςμό), απλοποιϊντασ ζτςι τθ 
διαδικαςία τιμολόγθςθσ.  

• Ζχει όρια που άπτονται των πραγματικϊν αναγκϊν των 
Ενοικιαηόμενων δωματίων, εξαςφαλίηοντασ μεγαλφτερθ 
προςταςία. 



Πρόγραμμα Εκνικι & χολείο 

• Σο πρόγραμμα διατίκεται ςε δφο διαφορετικά πακζτα: 

– ΑΠΛΟ 

– ΠΛΘΡΕ 

• ε ποιουσ απευκφνεται: 

– Ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ Εκπαιδευτθρίων, Νθπιαγωγείων, 
Οικοτροφείων, Βρεφικϊν και Βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, Ωδείων, και 
Φροντιςτθρίων που  διακζτουν νόμιμθ άδεια Λειτουργίασ και ζχουν 
ςυνολικι αςφαλιηόμενθ αξία κτίςματοσ ι/και περιεχομζνου μζχρι € 
4.400.000. 



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ Εκνικι & χολείο 

• Ο πελάτθσ αςφαλίηει το Εκπαιδευτικό του Κδρυμα με μια ενιαία 
πρόταςθ αςφάλιςθσ για τισ βαςικζσ & προαιρετικζσ καλφψεισ 
(εκτόσ τθσ Απϊλειασ Κερδϊν που απαιτεί ξεχωριςτι πρόταςθ)-
ανεξαρτιτωσ αν εντάςςονται ςε διαφορετικό κλάδο αςφάλιςθσ- 
γλιτϊνοντασ ζτςι τισ γραφειοκρατικζσ & χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ 
ςυμπλιρωςθσ πολλαπλϊν εντφπων.  

• Σο Νζο πρόγραμμα «Εκνικι & χολείο», παρζχει μεγάλο εφροσ 
ςυνδυαςμζνων καλφψεων (Πυρκαγιά, Αςτικι Ευκφνθ, Αςφάλιςθ 
Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και Ομαδικι αςφάλιςθ Προςωπικϊν 
Ατυχθμάτων) κακιςτϊντασ το ζτςι μοναδικό ςτθν αγορά και ικανό 
να εξαςφαλίςει τον ιδιοκτιτθ του εκπαιδευτθρίου, τουσ 
ςυνεργάτεσ αλλά και τουσ πελάτεσ του από κάκε πικανό κίνδυνο.  



Δυνατά θμεία Προγράμματοσ Εκνικι & χολείο 

• Είναι ευζλικτο πρόγραμμα γιατί ο αςφαλιηόμενοσ ζχει δυνατότθτα 
επιλογισ ανάμεςα ςε δφο πακζτα βαςικϊν καλφψεων και ςε 
επιπλζον τζςςερισ προαιρετικζσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ 
κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ των ανωτάτων ορίων ευκφνθσ τθσ 
Εταιρίασ, ςτθν κάλυψθ Αςτικισ Ευκφνθσ, και Προςωπικοφ 
Ατυχιματοσ, προςαρμόηοντασ ανάλογα το ςυνολικό κόςτοσ 
αςφάλιςθσ.  

• Σο αςφάλιςτρο είναι ευζλικτο και διαμορφϊνεται ανάλογα με το 
φψοσ του αςφαλιηομζνου κεφαλαίου του πελάτθ (4 κατθγορίεσ), 
με μείωςθ του αςφαλίςτρου όςο μεγαλϊνει θ αςφαλιηόμενθ αξία.  

• Θ τιμολόγθςθ για το κτίςμα και το περιεχόμενο είναι ενιαία (με 
ςειςμό ι χωρίσ ςειςμό), απλοποιϊντασ ζτςι τθ 
διαδικαςία τιμολόγθςθσ. 


