
επιχείρηση

Η ανάπτυξη της επιχείρησής 
σας είναι δική σας 
προτεραιότητα, η ασφαλιστική 
της κάλυψη δική μας

Business4all

(από σταθερό με αστική χρέωση)

(από σταθερό ή κινητό)

Σκανάρετε εδώ για να
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά της επιχει-
ρηματικότητας στην Ελλάδα. Ακόμα και σε καιρούς κρίσης:

   Αντιστοιχούν στο 85% της ιδιωτικής απασχόλησης.

   Ξεπερνούν τις 500.000. 

   Απασχολούν πάνω από 1.500.000 εργαζομένους.

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Ασφαλιστικό 
Συνεργάτη μας για να: 

   Αναλύσετε μαζί τις ασφαλιστικές ανάγκες της δικής σας 
επιχείρησης.

   Σας κατευθύνει και να σας προτείνει τις κατάλληλες 
καλύψεις για τις δικές σας ανάγκες.

   Αποκτήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα που αρμόζει στην 
επιχείρησή σας.

   Κάνει τη διαδικασία εύκολη και γρήγορη, αξιοποιώντας τη 
σύγχρονη διαδικτυακή τεχνολογία.



Η ανάπτυξη της επιχείρησής σας 
είναι δική σας προτεραιότητα, η 
ολοκληρωμένη ασφαλιστική της 
κάλυψη, δική μας

Η μικρομεσαία επιχείρηση ανέκαθεν αποτελούσε και συνεχίζει 

να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μας. Πρόκειται για 

μια επαγγελματική επένδυση ύψιστης σημασίας, η οποία αξίζει 

μιας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης.

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη της 
επιχείρησής σας;

To Business4all απευθύνεται 

Σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία (γιατρό, μηχανικό, λογιστή, 
έμπορο, βιοτέχνη, ξενοδόχο, κ.λπ.) που διατηρεί ιδιόκτητο ή 
ενοικιασμένο επαγγελματικό χώρο, όπως για παράδειγμα 
Γραφείο, Ιατρείο, Κατάστημα, Εργαστήριο, Ξενοδοχείο, 
Βιοτεχνία.

To Business4all εξασφαλίζει 

Την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο του 
κτιρίου σε αξία καινούργιου όσο και του περιεχομένου 
της επιχείρησής σας, μαζί με όλο το εμπόρευμα και 
τον εξοπλισμό της που με κόπους και δανεισμό έχετε 
δημιουργήσει.

Παράλληλα, προστατεύει εσάς αλλά και τους εργα-
ζομένους σας.

To Business4all καλύπτει 

   Την πολύτιμη περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπορευμάτων και του εξοπλισμού της επιχείρησή 
σας, από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της έκρηξης, της 
πλημμύρας, των ακραίων καιρικών φαινομένων, του σεισμού, 
της καταστροφής των βιτρινών και υαλοπινάκων, καθώς 
επίσης και από τον κίνδυνο των απεργιών, των πολιτικών 
ταραχών, των κακόβουλων ενεργειών, κ.λπ.

   Τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό αλλά και τα χρήματά 
σας από τον κίνδυνο της κλοπής και της ληστείας. 

   Εσάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής 
σας από τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου ατυχήματος.

   Την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους

     -  Αν άθελά σας εσείς ή το προσωπικό σας προκαλέσετε 
υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους.

     - Ως συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής νερού.

   Τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
επιχείρησής σας, ακόμα και μετά τη ζημιά, όπως 
κάλυψη των σταθερών οργανικών σας έξοδών (πάγιοι 
λογαριασμοί, ενοίκια κ.λπ.) καθώς και την κάλυψη των 
καθαρών σας κερδών.

   Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθείτε να αντιμετωπί-
σετε μετά τη ζημιά, όπως τα έξοδα πυρόσβεσης, 
περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής των συντριμμάτων, 
καταστροφές στο κτίριο που θα προκληθούν μετά από μια 
κλοπή, έξοδα μεταστέγασης & φύλαξης, έξοδα μηχανικών 
& αρχιτεκτόνων.

   Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίες σας εξα-
σφαλίζουν με ένα εύρος υπηρεσιών με έμφαση στην 
αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης Τεχνικής Βοήθειας 
για την αποκατάσταση ή περιορισμό της ζημιάς στην 
ασφαλισμένη επιχείρησή σας, καθώς και μιας σειράς 
υπηρεσιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση σας εν 
αναμονή της επισκευής.

To Business4all σας δίνει την ευελιξία

   Να επιλέξετε εσείς, το ύψος της συμμετοχής σας 
στη ζημιά. Μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε το ποσό 
που πληρώνετε εσείς σε μια ενδεχόμενη ζημιά για να 
διαμορφώσετε ανάλογα και το ύψος του ασφαλίστρου σας.

   Να επιλέξετε το εύρος των καλύψεων του ασφαλι-
στηρίου σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας αλλά και τις 
οικονομικές σας δυνατότητες.

   Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους 
κινδύνους και γεγονότα που κάθε σοβαρός επιχειρηματίας 
οφείλει να μην αγνοεί. 

   Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο 
με μεγάλη οικονομική και συνήθως και μεγάλη 
συναισθηματική αξία.

   Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες 
οικονομικές συνέπειες.

   Το κόστος της ασφάλισής της είναι 
απειροελάχιστο συγκριτικά με την  
αξία της.

   Η εξασφάλισή της επιτρέπει σε 
εσάς, τον επιχειρηματία, να 
αφιερωθείτε απρόσκοπτα  
στη δουλειά σας, 
αποβάλλοντας 
τουλάχιστο τις 
ασφαλιστικές 
ανησυχίες.

Γιατί η επιχείρησή 
σας αξίζει μιας σύγχρονης και 
ολοκληρωμένης ασφαλιστικής

κάλυψης


