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Χάρτης Κινδύνων που διέπουν τις Βιοµηχανίες Ψύχους
Είδος Συµβολαίου
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Περιουσίας

Γενική Περιγραφή
∆ιαπραγµατεύεται την ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών
εγκαταστάσεων, του κάθε είδους εξοπλισµού, των γραφειακών
χώρων καθώς και τις επιπτώσεις από ∆ιακοπή Εργασιών ένεκα
επέλευσης καλυπτόµενου κινδύνου.
Απαιτούνται διάφορα οικονοµικά στοιχεία για τον προσδιορισµό του
κεφαλαίου
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Εµπορευµάτων
Αποθετών

∆ιαπραγµατεύεται
τη
δυνατότητα
ασφάλισης
στα
αποθηκευµένα εµπορεύµατα των Αποθετών, που δεν είναι
ασφαλισµένα από τους ίδιους. Η Επιχείρηση Ψύχους µπορεί
να προσφέρει την ασφάλιση αυτή σαν υπηρεσία και να
µετακυλήσει το κόστος στον Αποθέτη. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται στην Ποιοτική Αλλοίωση από ∆ΕΗ, αµµωνία ή άλλους
ασφαλιζόµενους κινδύνους.
Συνήθως γίνεται ∆ΗΛΩΤΙΚΟ συµβόλαιο για να εξασφαλίσουµε τα σωστά
ασφαλιζόµενα κεφάλαια. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η Σύµβαση
Αποθήκευσης.
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Μηχανικών Βλαβών
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Αστικής Ευθύνης
Επιχειρήσεων

∆ιαπραγµατεύεται την εξασφάλιση του µηχανολογικού
εξοπλισµού από βλάβες και τις συνέπειες από αυτές, καθώς και
τις επιπτώσεις στην ∆ιακοπή Εργασιών και στην Ποιοτική
Αλλοίωση. Απαιτείται Μητρώων Παγίων.
Αφορά την έναντι του Αστικού Κώδικα εξασφάλιση της
επιχείρησης σε Σωµατικές Βλάβες και Υλικές Ζηµιές έναντι
τρίτων και του προσωπικού για τις πέραν του ΙΚΑ ευθύνες.
Απαιτούνται ετήσιος κύκλος εργασιών, αριθµός εργαζοµένων και ετήσια
µισθοδοσία.

5

Επαγγελµατική
Ευθύνη Αποθηκευτή &
Εκµισθωτή
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Handling Damages &
Inventory Shortages
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∆ιανοµές
Εµπορευµάτων
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Αυτοκινήτων &
Μηχανηµάτων Έργου

Αφορά την εξασφάλιση της ευθύνης των Επιχειρήσεων Ψύχους
έναντι των ζηµιών των αποθηκευµένων εµπορευµάτων των
Αποθετών
Αφορά τις ζηµιές κατά την µετακίνηση των εµπορευµάτων
µέσα στο χώρο των αποθηκών από τα µηχανήµατα έργου και
τα Ελλείµµατα από Απογραφή
Αναφέρεται στην ασφάλιση των ζηµιών των εµπορευµάτων
κατά την διανοµή τους
Αναφέρεται στην σωστή ασφάλιση των αυτοκινήτων της
επιχείρησης και των Μηχανηµάτων Έργου.
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Πιστώσεις

Στοχεύει στην εξασφάλιση των Οικονοµικών Επισφαλειών των
πελατών των Βιοµηχανιών Ψύχους.

10

Οµαδικού
Προσωπικού

Στοχεύει στην ασφάλιση του προσωπικού της επιχείρησης
ανεξάρτητα του ΙΚΑ

Απαιτούνται Άδειες Κυκλοφορίας.

Απαιτείται η συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολόγιου

