
Ε.Ε.Β.Ψ. Insurance News 6 
Εισηγητής ∆. Ζαφειρίου Πρόεδρος της  

Comergon SA Risk Managers – Insurance Brokers  

       Email : d.zafiriou@comergon.gr 

 

Φεβρουάριος 2010 

 

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

 ΕΝΕΚΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

 

Η ασφαλίση της επιχείρησης με ένα συμβόλαιο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, με κατονομαζόμενους 

κινδύνους (π.χ. φωτιά, νερά, σεισμό κλπ), δεν την προστατεύει επαρκώς, παρά μόνο αν 

συμπεριλαμβάνεται σ΄αυτούς και η κάλυψη της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ. 

 

Αυτό δε συμβαίνει γιατί, με την επέλευση ενός ασφαλιζόμενου κινδύνου π.χ. φωτιά, η 

επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση η οποία της επιτρέπει να αποκαταστήσει την ζημιά 

της στα ζημιωθέντα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά για το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την πυρκαγιά μέχρι την επαναλειτουργία της, ενώ «τρέχουν» οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης (δάνεια, πάγια, έξοδα, μισθοδοσία, οφειλές κλπ), δεν 

υπάρχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια για να τα καλύψουν, ενώ ταυτόχρονα «χάνονται» και 

τα κέρδη από τη μη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ λοιπόν είναι ένας συμπληρωματικός κίνδυνος που έρχεται να 

καλύψει, από τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς μέχρι την ολοκληρωτική επαναλειτουργία 

της επιχείρησης, τα: 

 

Πάγια Έξοδα  + Διαφυγόνται Κέρδη 

 

Ο προσδιορισμός του κεφαλάιου που ανταποκρίνεται στην ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, 

υπολογίζεται από το Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων(κωδ 60,66), το Ε3 της Φορολογικής 

Δήλωσης, τους τελευταίους Ισολογισμούς, μαζί με τις προβλέψεις του τρέχοντος έτους 

κλπ.  

 

Το κεφάλαιο της Απώλειας Κερδών αποτελεί ένα πρόσθετο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στο 

υφιστάμενο, και ισχύει για τόση διάρκεια όση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση 

της ζημιάς και επαναλειτουργία της επιχείρησης, με μέγιστο τους 12 μήνες. 

 

Με την ύπαρξη της κάλυψης ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, η ασφαλιστική εταιρεία έχει ένα ακόμη 

λόγο να «επισπεύσει» την καταβολή της αποζημίωσης, «επιταχύνοντας» ταυτόχρονα την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών των ζημιωθέντων αντικειμένων, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ζημιά το συντομότερο και να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση, ώστε να 

περιορίσει τα ποσά της Απώλειας Κέρδους που θα καταβάλει. 

 

Χωρίς λοιπόν ιδιαίτερη επιβάρυνση μπορείτε να ζητήσετε από τον Ασφαλιστικό σας 

Σύμβουλο, την προσθήκη της Απώλειας Κερδών στο Συμβόλαιο Περιουσίας, για να της 

δώσετε το ... φιλί της ζωής! 


