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Η Μείωση των Ασφαλίστρων … χωρίς Μείωση της Ασφαλιστικής Κάλυψης 

 
Η εξοικονόµηση «χρηµάτων» αποτελεί ένα πάγιο στόχο των επιχειρήσεων, που πολλές φορές 
όµως επιδιώκεται µε λάθος τρόπο, ή µε λάθος προσανατολισµό.  Ειδικότερα σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης όπως αυτής που βιώνουµε, τα κοστολόγια αποτελούν κυρίαρχο στόχο και 
µέριµνα.  
 
Να κάνουµε «οικονοµία» …. Σε ποιο τοµέα όµως…. Με ποιο τρόπο …. Με ποιες επιπτώσεις …. 
 
Τα ασφάλιστρα αποτελούν για την µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων … το πρώτο υποψήφιο 
«θύµα» που θα υποστεί µείωση!!, µε δεδοµένο την µειωµένη ασφαλιστική συνείδηση του 
Έλληνα, η οποία αποδεικνύεται και από το 2,1% του ΑΕΠ που διαθέτει ο Έλληνας έναντι 9,3% 
του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25. 
 
Έτσι η Εφοδιαστική Αλυσίδα θα αντιµετωπίσει το δίληµµα, να «κακοασφαλισθεί», 
προκειµένου να µειώσει τα ασφάλιστρα. 
 
«Κακοασφαλισθεί» σηµαίνει ακάλυπτους κινδύνους, συνασφάλιση λόγω µείωσης των 
ασφαλιζόµενων κεφαλαίων, επιλογή ασφαλιστικών εταιρειών αµφίβολης αξιοπιστίας, κλπ που 
όλα καταλήγουν σε προβληµατική αποζηµίωση!!!  µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει ακόµη και η 
βιωσιµότητα της Επιχείρησης, εφόσον επέλθει κάποιος κίνδυνος διότι τότε όλοι εύχονται να 
είχαν πολλή περισσότερη ασφάλεια και να αποζηµιώνονται όχι µόνο για τη ζηµιά αλλά και 
για τις επιπτώσεις από την ∆ιακοπή Εργασιών!! 
 
Μερικοί, ασφαλιστικά αποτελεσµατικοί τρόποι ώστε να πετύχουµε µείωση του κόστους 
ασφάλισης, συνίστανται στα ακόλουθα: 
 

1. Η µελέτη και διαχείριση του κινδύνου που συνιστάται στο Risk Management, στο Risk 
Analysis και στο Risk Transfer  

2. Επιλογή ασφάλισης των κινδύνων που έχουν την µεγαλύτερη επικινδυνότητα π.χ. δεν 
ασφαλίζω τον σεισµό 

3. Επιλογή απαλλαγών, που µπορεί να αντέξει η επιχείρηση π.χ. €20.000 ανά ζηµιά 
4. Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του 

κινδύνου π.χ. η τοποθέτηση ανιχνευτή καπνού ή sprinklers, µπορεί µεσοπρόθεσµα να 
κοστίσει αλλά βραχυπρόθεσµα µε την µείωση του ασφαλίστρου θα έχουµε κέρδος. 

5. Η τοποθέτηση υπό-ορίων στους ασφαλιζόµενους κινδύνους, µειώνει τον κίνδυνο για 
την ασφαλιστική εταιρεία άρα εξοικονοµούµε ασφάλιστρα π.χ. στους κινδύνους 
διασάλευσης της δηµόσιας τάξης (στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές κλπ) 
ασφαλίζουµε το 50% σε α’  κίνδυνο 

6. Η χρήση «έξυπνων ασφαλιστικών συµβολαίων» π.χ. ασφαλίζει ο Αποθηκευτής την 
Ευθύνη του για ζηµιές στα εµπορεύµατα των Αποθετών και όχι τα εµπορεύµατα µε 
Συµβόλαιο Περιουσίας κατονοµαζόµενων κινδύνων. 

7. Επικαιροποίηση των συµβάσεων µε τους πελάτες µε «ουσιαστικούς» όρους π.χ. στην 
Σύµβαση Αποθήκευσης, αν έχω αναλάβει να προσφέρω σαν υπηρεσία την ασφάλιση 
προϊόντων πελάτη, ζητώ κάθε µήνα εγγράφως την ασφαλιζόµενη αξία των 
εµπορευµάτων ώστε να ασφαλίζω ακριβώς την αποθηκευόµενη αξία έναντι µιας 
υποτιθέµενης, µεγαλύτερου συνήθως κεφαλαίου που ασφαλίζω (∆ηλωτικό Συµβόλαιο) 

8. Εκπαίδευση του προσωπικού για την αποτελεσµατικότερη εργασία τους που σηµαίνει 
και µείωση των ζηµιών π.χ. στην µετακίνηση των παλετών, στον έλεγχο των 
εισερχόµενων εµπορευµάτων κλπ         

 



Υλοποιώντας κάποια από τα παραπάνω δίδεται ευκαιρία στον εξειδικευµένο  Μεσίτη για τις 
ασφαλίσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, να διαπραγµατευτεί και να επιτύχει µείωση των 
ασφαλίστρων.  


