
Ασφάλιση
Επιχειρήσεων

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



To όραµά µας

Να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας 
σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις 
µε ενδιαφέρον στον άνθρωπο 
και την επιχείρηση

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Λίγα λόγια για εµάς
· Είµαστε 100% θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ

· ∆ραστηριοποιούµαστε πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης

· Είµαστε Ανώνυµη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης

· ∆ιαθέτουµε έµπειρους και πιστοποιηµένους ασφαλιστικούς σύµβουλους που µπορούν                                                                          
να κατανοήσουν τις ανάγκες σας και να εκτιµήσουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο

· Συνεργαζόµαστε µε κορυφαίες ελληνικές & διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες                                                                                         
για να παρέχουµε τη µέγιστη δυνατή εξασφάλιση στον ασφαλισµένο

· Αποτελούµε επιχειρησιακό βραχίονα της Γενικής ∆/νσης Compliance,                                              
ERM & Insurance του Οµίλου ΟΤΕ

· Συνεργαζόµαστε µε την Deutsche Telekom Assekuranz

· Είµαστε µέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης  Πελατών

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Λίγα λόγια για εµάς

Το 2018 είχαµε                                      
αύξηση κερδών κατά   

20% 
σε σχέση µε το 2017

Το 2018 διαχειριστήκαµε            
ασφάλιστρα ύψους

30.490.090€

Μεριµνούµε κάθε χρόνο για την 
καταβολή αποζηµιώσεων που 
υπερβαίνουν τα 

7.500.000€

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Λίγα λόγια για εµάς

Έχουµε συνολικά 

35.000                     
ενεργούς πελάτες

Οι εταιρικοί µας πελάτες δραστηριοποιούνται στο χώρο των: 

τηλεπικοινωνιών, τεχνικών έργων & κατασκευών, γραφικών τεχνών, 
εστίασης και ποικίλων επιστηµονικών πεδίων (ιατρικό, νοµικό, 
αρχιτεκτονικό κλπ.)

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Οι δικές µας λύσεις 
για τη δική σας επιχείρηση
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ALL RISK
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ & 
EΡΓΟΔΟΤΙΚΗ

D&O

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ, 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ /
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

CYBER
INSURANCE

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



ALL RISK ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου» παρέχει ιδιαίτερα διευρυμένη ασφαλιστική προστασία που λειτουργεί με το σκεπτικό: «ότι ΔΕΝ περι-

λαμβάνεται στις εξαιρέσεις, καλύπτεται». Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα τυχαία ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαι-

ρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο.

Με την κάλυψη των Χρηματικών Απωλειών προστατεύεται η 

επιχείρηση από την απώλεια χρημάτων (μετρητών και επιτα-

γών) που ενδέχεται να συμβεί εξαιτίας ληστείας μέσα στις 

εγκαταστάσεις της, ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων, δι-

άρρηξης χρηματοκιβωτίου, παραβίασης ταμειακής μηχα-

νής/κλειδωμένου συρταριού.

Η κάλυψη παρέχεται είτε για έκδοση εγγυήσεων π.χ. συμμετο-

χής, καλής εκτέλεσης κλπ., είτε για την προστασία της επιχεί-

ρησης από τις πιστώσεις που έχει κάνει σε πελάτες της. Με 

αυτή τη κάλυψη η επιχείρηση διευκολύνεται ώστε να επεκτα-

θεί σε νέες αγορές ή/και σε πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

αφού θα έχει ασφαλισμένο τον πιστωτικό κίνδυνο.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την ασφάλιση μεταφορών καλύπτονται τα διακινούμενα εμπoρεύματα με κάθε 

αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο για οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CYBER INSURANCE

Η ασφάλιση Τεχνικών Έργων κατασκευής (C.A.R.) ή/και συναρ-

μολόγησης (E.A.R) έχει σκοπό να καλύψει τόσο τον Κύριο του 

έργου, όσο και τον Ανάδοχο, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα συ-

νεργεία από διάφορα γεγονότα που μπορεί να θέσουν σε κίν-

δυνο είτε το ίδιο το έργο, όπως λάθος σχεδιασμός μελέτης, 

αστοχία υλικού, βλάβη σε περιουσιακά στοιχεία εντός εργοτα-

ξίου, κλπ., είτε ζημιές σε τρίτους κατά τη διάρκεια ενός έργου 

ή/και κατά την περίοδο συντήρησης του.

Από τις συνέπειες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων 

καλύπτονται οι οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή/και 

χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή επιχειρήσεων (εν-

δεικτικά επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές, εκ-

προσώπηση σε έρευνα και δικαστικά επιδικασθείσες αποζημι-

ώσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων).Καλύπτονται 

επίσης, η Αστική Ευθύνη για περιπτώσεις μετάδοσης κακόβου-

λου λογισμικού, Denial of Service, περιστατικών που αφορούν 

υπηρεσίες Cloud, καθώς και παραβίασης της πνευματικής ιδιο-

κτησίας Τρίτου (εξαιρουμένων των πατεντών).

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ /ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Η ομαδική ασφάλιση αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον 

μιας επιχείρηση για το ανθρώπινο δυναμικό της, ειδικά στη 

σημερινή εποχή με τις μειωμένες παροχές από Κοινωνικούς 

φορείς και τη μείωση των εισοδημάτων. Η ομαδική κάλυψη 

Υγείας σχεδιάζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε 

επιχείρησης είτε για εντός είτε για εκτός νοσοκομείου παρο-

χές. Τα ομαδικά Αποταμιευτικά πλάνα δημιουργούν ένα κε-

φάλαιο ώστε στην διάρκεια της συνταξιοδότησης να παρέχε-

ται ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

Η κάλυψη παρέχει την εξασφάλιση στα στελέχη-ταξιδιώτες 

της επιχείρησης σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας/ατυχήμα-

τος στη διάρκεια του ταξιδιού, σε περίπτωση απώλειας απο-

σκευών, καθυστέρησης ή αναβολής πτήσης, κλοπής ταξιδιω-

τικών εγγράφων, νομικής βοήθειας, κλπ.

Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης απειλείται από απαιτή-

σεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών 

βλαβών ή υλικών/περιουσιακών ζημιών που προκλήθηκαν με 

ευθύνη της επιχείρησης. Με την ασφάλιση της Γενικής Αστικής Ευ-

θύνης παρέχεται κάλυψη απέναντι στις αξιώσεις τρίτων που προ-

κύπτουν από την εν γένει λειτουργία και δραστηριότητα της επιχεί-

ρησης καθώς και από τη χρήση των εγκαταστάσεων που αυτή χρη-

σιμοποιεί. Ανάλογα με το είδος και τη φύση της ασφαλιζόμενης επι-

χείρησης, παρέχεται ένα πλήθος επεκτάσεων, ώστε η κάλυψη να 

εξειδικεύεται και να δίνει λύσεις στα διαφορετικά είδη ευθυνών 

που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύ-

νης Εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ παροχές, προσφέρει κάλυψη 

των επιχειρήσεων/εργοδοτών για απαιτήσεις και αποζημιώσεις 

του προσωπικού (υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού), είτε αυτό είναι 

έμμισθο, είτε συνδέεται μαζί του με σύμβαση μίσθωσης έργου, συ-

νεπεία εργατικού ατυχήματος ή παραλείψεων για       

τις οποίες είναι υπεύθυνη η επιχείρηση.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & EΡΓΟΔΟΤΙΚΗ

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (D&O)

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή 

της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

(πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.

Τα συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης έρχονται να καλύψουν 

τους επαγγελματίες όπως Λογιστές, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Μελε-

τητές Μηχανικοί, Τεχνικοί Ασφαλείας, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, 

Ψυκτικοί, Συντηρητές Ανελκυστήρων, Tour Operators, IT 

Consultants, για λάθη ή παραλείψεις από την άσκηση του επαγ-

γέλματος τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης έρχεται να προστατέψει 

την επιχείρηση σε περίπτωση που από τη δραστηριότητα της προ-

καλέσει ζημιά στο περιβάλλον σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

κοινοτική οδηγία από απαιτήσεις αρχών για αποκατάσταση, έξοδα 

διερεύνησης περιβαλλοντικής ζημιάς, έξοδα εφαρ-

μογής περιορισμού ή μέτρων αποφυγής, κλπ.

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Η κάλυψη έχει σκοπό την προστασία των οικονομικών απω-

λειών (Σταθερών Εξόδων ή/και Κερδών) ως αποτέλεσμα ακύ-

ρωσης ή αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής εκδηλώσεων, 

συναυλιών, παραστάσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων 

παρόμοιων γεγονότων, συνεπεία ασφαλισμένου κινδύνου, 

όπως Καιρικά Φαινόμενα, Αδυναμία εμφάνισης κεντρικού Ομι-

λητή, Εθνικού Πένθους, Φωτιάς, Σεισμού, κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η κάλυψη παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση / επαγγελ-

ματία είτε να αποκρούσει είτε να διεκδικήσει απαιτήσεις. Ενδει-

κτικά μπορεί να καλύψει τα νομικά έξοδα για διαφορές με 

ασφαλιστικά ταμεία, διαφορές για θέματα επαγγελματικής 

στέγης, εργατικές διαφορές, ποινική δίωξη σε εργατικό ατύχη-

μα αλλά και να διεκδικήσει απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματι-

κές, αλληλόχρεους λογαριασμούς. Επίσης μπορεί να καλύψει 

τα νομικά έξοδα για διαφορές με προμηθευτές όπως την μη 

έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώ-

ρηση στα συμφωνηθέντα, κλπ.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών οδήγησε 

στην ανάγκη για προστασία από απαιτήσεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες από την χρήση των προϊ-

όντων, καθώς και έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων). Η ασφάλιση αυτή προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την απο-

ζημίωση του τελικού καταναλωτή συνεπεία της χρήσης/κατανάλωσης προϊόντος που πωλήθηκε από την ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Τι µπορούµε να κάνουµε για εσάς 
· Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης
· Καταγραφή των µέχρι σήµερα τρόπων αντιµετώπισης των κινδύνων
· Καταγραφή & Ιεράρχηση των ασφαλίσιµων κινδύνων
· Εύρεση της καταλληλότερης λύσης µέσω της διερεύνησης των εναλλακτικών 
   των διαφόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών  
· Υλοποίηση και εφαρµογή των λύσεων.
· ∆ιαχείριση τυχόν Ζηµιών
· Επανεκτίµηση
 

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.



Η Οµάδα µας είναι
διαθέσιµη να σας

εξυπηρετήσει
24/7/365

2103248400

Αθήνα, Καρόλου 2

2310362270

Θεσσαλονίκη, Καρόλου Ντηλ 33

· Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης
· Καταγραφή των µέχρι σήµερα τρόπων αντιµετώπισης των κινδύνων
· Καταγραφή & Ιεράρχηση των ασφαλίσιµων κινδύνων
· Εύρεση της καταλληλότερης λύσης µέσω της διερεύνησης των εναλλακτικών 
   των διαφόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών  
· Υλοποίηση και εφαρµογή των λύσεων.
· ∆ιαχείριση τυχόν Ζηµιών
· Επανεκτίµηση
 

Προστατεύουµε, φροντίζουµε, νοιαζόµαστε.

www.oteasfalisi.gr  
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