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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.     

Συνοπτική Περιγραφή 
Ασφαλιστικών Καλύψεων
 Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής  
 Ενίσχυσης με δυνατότητα επιλογής ορίων

 Ασφάλιση Γενικής Αστικής & Εργοδοτικής  
 Ευθύνης με  δυνατότητα επιλογής ορίων

 Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος 

 Κάλυψη Τυχαίας Ζημιάς για επιχειρήσεις  
 με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο > €200.000

 Ασφάλιση Χρημάτων

 Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος  
 με δυνατότητα επιλογής ορίων

 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου   
 Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 Ασφάλιση Σεισμού και Τυχαίας Καθίζησης

Εξειδικευμένες Ασφαλιστικές 
Καλύψεις, όπως π.χ.
 Για καταστήματα εστίασης
 - Κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης
 - Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 Για φαρμακεία
 - Ευθύνη από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη  
  του φαρμακοποιού κατά την εκτέλεση των  
  καθηκόντων του

 - Κάλυψη συνταγών εντός του φαρμακείου  
  και κατά τη μεταφορά τους

  Για ινστιτούτα αισθητικής, 
 γυμναστήρια κ.λ.π.

 - Ευθύνη για ατυχήματα κατά τη διάρκεια  
  της αθλητικής δραστηριότητας 

 - Ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί   
  να προκληθούν από τη χρήση των   
  μηχανημάτων ή εργαλείων καλλωπισμού  
  και αισθητικής περιποίησης

Πλεονεκτήματα 
 Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
 Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης 

 Απλές διαδικασίες ασφάλισης

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 (Binding Authority)  
 από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
 Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  σε Ευρωπαϊκά πρότυπα

Το νέο 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. Ειδικά  δε για επαγγελματικές 
δραστηριότητες όπως π.χ. Φαρμακεία, Επιχειρήσεις Εστίασης, Γυμναστήρια, Κομμωτήρια, το 
πρόγραμμα ασφάλισης περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

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