
ΠληρΩνετε;
ή απλά 

ΑσφαλισμEνοι;
Είστε





• Επειδή θα είναι πολύ αργά, μετά από πυρκαγιά στην επιχείρησή μας, να ανακαλύψουμε ότι το 

ασφαλιστήριο μας εξαιρεί την απώλεια κέρδους.

• Επειδή θα είναι καταστροφικό μετά από κλοπή στην οικία μας, να ανακαλύψουμε ότι το ασφαλιστήριο 

καλύπτει «διάρρηξη», και όχι κλοπή.

• Επειδή θα είναι κρίμα να ανακαλύψουμε μετά από σοβαρό ατύχημα το οποίο μας στερεί την 

ικανότητα να εργαστούμε ξανά, ότι το ασφαλιστήριό μας καλύπτει ανικανότητα για οποιαδήποτε 

εργασία (any occupation), αντί για την δική μας εργασία (own occupation). 

• Επειδή θα είναι κρίμα να ανακαλύψουμε την στιγμή της συνταξιοδότησής μας ότι το συνταξιοδοτικό 

μας σχέδιο λόγο λανθασμένων επενδύσεων ή ακαταλληλότητας σχεδίου δε θα μας 

«συνταξιοδοτήσει». 

• Επειδή θα είναι τραγικό για την οικογένεια κάποιου, που απεβίωσε πρόωρα, να αποζημιωθεί με 

ψίχουλα από το ασφαλιστήριο ζωής του, λόγω ανεπαρκούς ασφαλισμένου ποσού.

• Επειδή θα είναι ολέθριο μετά από μια μεγάλη ζημιά, να σας απορρίψουν την απαίτηση 

αποζημίωσης λόγω μιας εξαίρεσης που δεν έχετε προσέξει.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ;



• Επιχειρηματίας με καταστήματα παρασκευής και 
διανομής  φαγητού (delivery) πλήρωνε για ασφά-
λιση αστικής ευθύνης και επέκταση για τροφική 
δηλητηρίαση, η οποία περιοριζόταν μόνο για 
φαγητό που καταναλωνόταν μέσα στο 
εστιατόριο του (premises liability), ενώ το 90% 
των εργασιών του προερχόταν από φαγητό 
που παραδιδόταν στα σπίτια των πελατών του. 
(ο ενδεδειγμένος τρόπος ασφάλισης είναι να 

επεκτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, 

οπουδήποτε μπορεί να εκτελούνται οι εργασίες του 

ασφαλισμένου). 

• Οικογενειάρχης  ασφάλιζε το σπίτι του στην 
πραγματική του αξία και κατέβαλε το 
ανάλογο ασφάλιστρο, ενώ το ασφαλιστήριό 
του προέβλεπε αποζημίωση μετά από 
αποκοπή ενός ποσού για παλαιότητα και 
φυσική φθορά αντί για αξία αποκατάστασης.
(ο ενδεδειγμένος και πλέον σύγχρονος τρόπος 

ασφάλισης όσον αφορά ασφάλιση κτιρίων είναι η 

ασφάλιση με βάση την αξία αποκατάστασης).

• Νεαρός λογιστής  χωρίς  εξαρτώμενα είχε 
ασφάλιση ζωής με ασφαλισμένο ποσό 
διπλάσιο από ασφάλιση ανικανότητας 
για εργασία.     
(άτομα χωρίς εξαρτώμενα χρειάζονται πολύ 

περισσότερο την ασφάλιση ανικανότητας για 

εργασία παρά την ασφάλιση ζωής).

• Οικογενειάρχης με ασφάλιση υγείας είχε 
χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη με ορισμό 
«κατά περιστατικό».   
(ο ορισμός «κατά έτος» είναι προτιμητέος από τον 

ορισμό «κατά περιστατικό», ειδικά σε περιπτώσεις που 

το ασφαλισμένο ποσό είναι χαμηλό, γιατί σε περίπτω-

ση μακροχρόνιων ασθενειών θα επαναλαμβάνει το 

ασφαλισμένο ποσό κάθε χρόνο).

• Ιδιοκτήτης εταιρείας μεταλλικών κατασκευών, 
στην οποία εκτελούσε και ο ίδιος χειρωνακτική 
εργασία, είχε ασφάλιση ατυχημάτων με 
δηλωμένο επάγγελμα «διευθυντής της εταιρείας». 
(σε περίπτωση τραυματισμού του, αν διαπιστωθεί ότι 

είχε δηλωμένο λανθασμένο ορισμό επαγγέλματος 

υπάρχει η πιθανότητα άρνησης πληρωμής από την 

ασφαλιστική εταιρεία).

• Ιδιοκτήτης κατοικίας είχε μεταβιβάσει στην κόρη 
του την εν λόγω κατοικία ενώ ασφαλισμένος 
είχε παραμείνει ο ίδιος.   
(σε περίπτωση απαίτησης πάντα ζητείται από τον 

ασφαλισμένο απόδειξη ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης 

περιουσίας. Αν δεν μπορεί να αποδείξει ένας ασφαλι-

σμένος ότι του ανήκει η περιούσια που ασφαλίζει, τότε 

κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποζημιωθεί από την 

ασφαλιστική εταιρεία άσχετα αν είχε ασφάλιση).

Διάφορα ευρήματα μετά 
από έλεγχο ασφαλιστηρίων:



• Επιχείρηση είχε ασφάλιση ευθύνης εργοδότη με 
ορισμό επαγγελματικών ασθενειών μόνο όσες 
αναφέρονται στις «δυο στήλες του Πίνακα των 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονι-
σμούς του 1980».     
(σε περίπτωση που προσβληθεί ένας εργοδοτούμενος 

από επαγγελματική ασθένεια που δεν περιγράφεται 

στον εν λόγο πίνακα τότε ο εργοδότης θα πληρώσει 

την αποζημίωση από την τσέπη).

• Επιχείρηση με διάφορους εργοδοτουμένους 
καθώς και υπεργολάβους είχε ασφάλιση ευθύνης 
εργοδότη με ορισμό εργοδοτουμένου «άμεσα 
εργοδοτούμενος».     
(Σε περίπτωση που τραυματιστεί πρόσωπο το όποιο 

δεν είναι άμεσα εργοδοτούμενο μιας Επιχείρησης, 

υπάρχει η περίπτωση να θεωρηθεί από το δικαστήριο 

«αναλόγως των γεγονότων» σαν εργοδοτούμενος 

του εργοδότη και να αναγκαστεί να τον αποζημιώσει 

προσωπικά).

• Οικογενειάρχης ασφάλιζε το αυτοκίνητο του 
για ασφάλιση έναντι τρίτων με μια «φθηνή 
ασφαλιστική εταιρεία».    
(Στην ασφάλιση μηχανοκίνητων τρίτοι θεωρούνται και 

οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Σε περίπτωση σοβαρού 

ατυχήματος που προκλήθηκε από αμέλεια του 

οδηγού του οχήματος, οι επιβάτες, «που κατά πάσα 

πιθανότητα θα είναι οι οικογένειά του», θα πρέπει να 

αποζημιωθούν από την «φθηνή ασφαλιστική εταιρεία»

• Εισαγωγέας εμπορευμάτων ασφάλιζε τα 
εμπορεύματα του (marine insurance), μόνο «port 
to port».      
(Σε ένα ατύχημα τα εμπορεύματα καταστράφηκαν 

από ανατροπή του φορτηγού ενόσω αυτά 

μεταφέρονταν από το λιμάνι στην αποθήκη του με 

αποτέλεσμα να μην αποζημιωθεί).

• Επιχειρηματίας που κατασκευάζει δικά του 
προϊόντα παράλληλα με άλλα που εισάγει, 
θεωρούσε ότι η ευθύνη προϊόντων καλύπτεται 
από  την ασφάλιση αστικής ευθύνης.  
(η ασφάλιση αστικής ευθύνης εξαιρεί ευθύνη από 

προϊόντα που κατασκευάζει, εισάγει ή διανέμει ένας 

επιχειρηματίας. Η ασφάλιση προϊόντων καλύπτει 

την ευθύνη που προκύπτει από προϊόντα βάση της 

σχετικής νομοθεσίας, και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 

πολύ αυστηρή).

• Επιχειρηματίας εφαρμογής συσκευών 
κλιματισμού κλήθηκε να αποζημιώσει τον 
ιδιοκτήτη διαμερίσματος που έπαθε ζημιά από 
φωτιά εξαιτίας ενός τσιγάρου που έριξαν οι 
εργοδοτούμενοι του κατά την τοποθέτηση της 
συσκευής, και η ασφάλειά του αρνήθηκε κάλυψη. 
(Ο εργοδότης  διατηρούσε ασφάλιση αστικής 

ευθύνης προς τρίτους με ορισμό «premises liability», 

χωρίς να την έχει επεκτείνει σε  operations liability).



Οι ασφάλειες Οι ασφάλειες 
πάντα πάντα 
πληρώνουνπληρώνουν  
νοουμένου νοουμένου 
ότι έχετε ότι έχετε 
το κατάλληλο το κατάλληλο 
ασφαλιστήριοασφαλιστήριο  
και είσαστε και είσαστε 
σωστά σωστά 
ασφαλισμένοιασφαλισμένοι



Savvas P. Christoforou MBA CLU FLMI LUTCF
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Η Εξειδικευμένη υπηρεσία Insurance Audit έχει δημιουργηθεί μετά από 

παρακλήσεις πελατών, τόσο ατόμων όσο και επιχειρήσεων, για την εκπόνηση 

ανεξάρτητης αξιολόγησης σε ασφαλιστήρια που έχουν συναφθεί κατά καιρούς.

Ο κύριος σκοπός της είναι η έγκυρη πληροφόρηση, όσον αφορά την 

καταλληλότητα των ασφαλιστήριων σε σχέση με τις ανάγκες για τις οποίες έχουν 

συναφθεί, καθώς και την ορθότητα των όρων και εξαιρέσεων τους. Επίσης 

βασικό ερώτημα που απαντιέται είναι και κατά πόσο οι ασφαλισμένοι 

πληρώνουν λογικά ασφάλιστρα για τα οφέλη των ασφαλιστηρίων τους.

Η υπηρεσία Insurance Audit απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να γνωρίζουν, 

και όχι να νομίζουν ότι είναι ασφαλισμένοι.

Δώστε μας λοιπόν την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα ασφαλιστήρια σας για να 

βεβαιωθείτε πώς ναι μεν πληρώνετε ασφάλιση αλλά έχετε κιόλας!!!

O σκοπός της υπηρεσίας, 

ελέγχου ασφαλιστηρίων 

(Insurance Audit)



Ο θεσμός της Ασφάλισης

Αδιαμφισβήτητα, ο θεσμός της ασφάλισης είναι το 

πλέον σίγουρο μέσο προστασίας και κατοχύρωσης όλων 

αυτών που μας περιβάλουν και αγαπούμε στη ζωή μας, 

είτε πρόκειται για τα αγαπημένα μας πρόσωπα είτε για την 

επιχείρησή μας,  είτε τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες πληρώνουν κάθε χρόνο 

εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις και ωφελήματα 

στους ασφαλισμένους τους. Ταυτόχρονα, ο θεσμός της 

ασφάλισης συμβάλλει θετικά στην εύρυθμη λειτουργία 

του κοινωνικού συνόλου και εξυπηρετεί ανά το παγκόσμιο 

εκατομμύρια άτομα και επιχειρήσεις την ώρα που αυτοί 

χρειάζονται έμπρακτη στήριξη. Παρόλ’ αυτά, κανείς 

δε μπορεί να ξέρει  ότι η κάλυψη που έχει  από την 

ασφάλισή του είναι κατ’ ανάγκην η σωστή ή έστω η πιο 

εύστοχη. Δυστυχώς, πολλοί είναι οι ασφαλιζόμενοι που 

βρέθηκαν προ τετελεσμένων διαπιστώνοντας την υστάτη, 

την στιγμή δηλαδή που χρειάζονταν την αρωγή της 

ασφάλειάς τους, ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

πλήρωναν άδικα το λανθασμένο συμβόλαιο.

Οι πιο πάνω κίνδυνοι εντείνονται λόγω της δυσκολίας 

και πολυπλοκότητας που παρουσιάζει  το ασφαλιστικό 

σύστημα. Γι’ αυτό το λόγο ποικίλα είναι τα ερωτηματικά που 

προκύπτουν συχνά τόσο στον απλό αγοραστή όσο και 

στον πλέον ενημερωμένο. Εντούτοις, ένα ασφαλιστήριο 

μπορεί να θεωρηθεί ως το κατάλληλο για τον σκοπό 

που έχει γίνει, μόνο εάν ανταποκρίνεται στις πραγματικές 

ανάγκες του ασφαλισμένου, αν έχουν δοθεί οι σωστοί 

όροι, και κυρίως μόνο εάν κατορθώσει να ελαχιστοποιήσει, 

ή και να εκμηδενίσει ακόμη, τους κινδύνους για τους 

οποίους έχει γίνει η Ασφάλιση. 



Οι Ανάγκες αλλάζουν 

Κατά καιρούς όλοι έχουμε συνάψει ασφαλιστήρια 

για διάφορους λόγους, είτε για να εξυπηρετήσουμε 

συγκεκριμένες μας ανάγκες είτε για να 

εξυπηρετήσουμε τράπεζες, φίλους, γνωστούς και 

συγγενείς. Υπογράψαμε όμως όλες αυτές τις φορές το 

ορθότερο ασφαλιστικό συμβόλαιο; ή και ακόμη με 

τους ορθούς όρους και ορισμούς στις καλύψεις που 

χρειαζόμαστε; Σίγουρα κάποια έχουν γίνει σωστά, 

ίσως όμως κάποια άλλα να μην ήταν η πλέον 

σωστή επιλογή. 

Οι ραγδαίοι ρυθμοί εξέλιξης, ανάπτυξης και 

ανακατατάξεων της σύγχρονης πραγματικότητας 

δεν επιτρέπουν οποιοδήποτε καθησυχασμό όσον 

αφορά την ασφάλισή μας. Οι καιροί, οι καταστάσεις 

και οι ανάγκες μας αλλάζουν γρηγορότερα από 

ότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Ενδέχεται 

λοιπόν τα ασφαλιστήριά μας να μην 

ανταποκρίνονται στις σημερινές ασφαλιστικές 

μας ανάγκες με αποτέλεσμα να πληρώνουμε 

ασφάλιστρα για παρωχημένα συμβόλαια. 

Ας διερωτηθούμε λοιπόν: Είμαστε πραγματικά 

ασφαλισμένοι; 

Ένας επιπλέον παράγοντας που θα πρέπει να 

συνυπολογίσουμε σχετικά με τη σημερινή 

βιωσιμότητα των ασφαλιστηρίων που κατέχουμε 

είναι το ενδεχόμενο αυτά να υπογράφηκαν κάτω από 

την καταχρηστική πίεση των τραπεζών για διάφορες 

διευκολύνσεις που ζητήσαμε είτε ως άτομα είτε ως 

επιχειρηματίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

αυτών λόγω πίεσης και χωρίς καμία  δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης όσων τίθονταν στο τραπέζι προς 

υπογραφή έχουν προκύψει σχέδια που αποφέρουν 

περισσότερα οικονομικά οφέλη στις τράπεζες παρά 

σε εσάς, και στις πλείστες περιπτώσεις  με ψηλότερο 

ασφάλιστρο, και λιγότερα ωφελήματα.

Κυρίως εάν λάβουμε υπόψη και τον τρόπο που 

ενεργούσαν και έπαιρναν αποφάσεις τα τραπεζικά 

ιδρύματα, επενδύοντας τα λεφτά μας σε 

λανθασμένες επενδύσεις μα τα γνωστά 

καταστροφικά αποτελέσματα,  θα καταλάβουμε ότι 

είναι καιρός να ελέγξουμε τα ασφαλιστήριά μας. 

Ο Ασφαλισμένος πρέπει 
να αγοράζει, όχι να του 
πουλούν



Ποιο θα είναι το όφελός σας
• Διασφαλίζετε ότι έχετε προβεί στην υπογραφή του ασφαλιστηρίου που 

θ’ ανταποκριθεί ορθά την ώρα που θα χρειαστεί.

• Διασφαλίζετε ότι δεν καταβάλετε περισσότερα ασφάλιστρα από αυτά που πρέπει 

να πληρώνετε.

• Θα είστε σε θέση να αναθεωρήσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη και θα σχηματίσετε 

την δική σας άποψη επί του ασφαλιστηρίου.

• Παίρνετε μια ανεξάρτητη γνωμάτευση για τον έλεγχο των  ασφαλιστήριων σας πριν 

ακόμη τα χρειαστείτε.   

• Θα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι και να είστε βέβαιοι ότι τα ασφάλιστρα που 

πληρώνετε σας προσφέρουν την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε 

έτσι ώστε να αφοσιωθείτε στα σημαντικά γεγονότα της ζωής σας

Πολλοί από εμάς έχουμε υπογράψει ασφαλιστήρια με διάφορους γνωστούς, συγγενείς 

ή φίλους ασφαλιστές, οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων εξασκούν το επάγγελμα 

του ασφαλιστή, χωρίς να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, τα προσόντα ή τον 

επαγγελματισμό.

Η ακαδημαϊκή, και επαγγελματική μόρφωση και εμπειρία είναι τα αναγκαία εχέγγυα 

που χρειάζεται ένας ασφαλιστής για να μπορεί να ανταποκριθεί με τον απαραίτητο 

επαγγελματισμό σε κάθε περίπτωση που του ανατίθεται και να παρέχει τις σωστές 

κατευθυντήριες συμβουλές στις ασφαλιστικές σας επιλογές.   

Ας ασφαλίσουμε λοιπόν ό,τι πιο  πολύτιμο έχουμε στις ζωές μας, με έναν προσοντούχο 

και επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο με τον ενδεδειγμένο και ασφαλή τρόπο. 

Μόνο τότε θα είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο πληρώνουμε ασφάλιστρα αλλά διαθέτουμε 

ταυτόχρονα και ασφάλεια.

Συγγενείς και φίλοι







Τι κοστίζει;

Το κόστος αξιολόγησης (Insurance Audit) ενός ασφαλιστηρίου υπολογίζεται σαν αμοιβή έναντι των 

υπηρεσιών (fee for service) και είναι ανάλογο με τις απαιτούμενες ώρες εργασίας που χρειάζονται για να 

γίνει η σωστή αξιολόγηση και έλεγχος του ασφαλιστηρίου. Όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορεί να παρέχει 

ο πελάτης, τόσο πιο λίγες θα είναι οι ώρες που θα χρειαστούν για την αξιολόγηση. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε την προσφορά μας όσον αφορά το κόστος 

του δικού σας Insurance Audit. 

Διαδικασία που ακολουθείται

Η διαδικασία αρχίζει με την προσκόμιση όλων των σχετικών με το ασφαλιστήριο εγγράφων και αναλόγως 

του είδους του ασφαλιστηρίου  πιθανόν να  ζητήσουμε και άλλες πληροφορίες από την ασφαλιστική 

εταιρεία. Ακολούθως μέσω μιας προσωπικής συνάντησης με τον ασφαλισμένο ή και ξενάγηση στην 

ασφαλισμένη περιουσία (αν πρόκειται για ασφαλιστήριο περιουσίας ή επιχείρησης), παίρνουμε τις 

απαντήσεις για διάφορα βασικά ερωτήματα που χρειαζόμαστε για την αξιολόγηση του ασφαλιστηρίου. 

Μετά από πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος, παρουσιάζουμε τα ευρήματα στον ασφαλισμένο σε 

γραπτή μορφή.



Σε  ποια ασφαλιστήρια μπορεί 
να εφαρμοστεί
Η υπηρεσία Insurance Αudit μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, τόσο ατόμων όσο και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

• Ασφαλιστήρια περιουσίας (κτιρίων, αποθεματικών, περιεχομένων, 

κατοικίας, επιχειρήσεων, εργοστασίων κ.λ.π.)

• Ασφαλιστήρια ευθύνης (εργοδότη, αστικής, επαγγελματικής, προϊόντων, 

περιβαλλοντικής, διευθυντικής και  ευθύνης διαδικτύου)

• Ασφαλιστήρια διακοπής εργασιών επιχειρήσεων και κατάχρησης 

από εργοδοτούμενους

• Ασφαλιστήρια κλοπής περιουσίας και χρημάτων

• Ασφαλιστήρια διαμετακόμισης εμπορευμάτων (αέρος, ξηράς 

και θαλάσσης)

• Ασφαλιστήρια ζωής (ισόβια, επενδυτικά, και καθορισμένης διάρκειας)

• Ασφαλιστήρια υγείας (ατομικά και ομαδικά)

• Ασφαλιστήρια ομαδικών σχεδίων ωφελημάτων εργοδοτουμένων 

(ζωής, υγείας, ατυχημάτων)

• Ασφαλιστήρια σχεδίων συνταξιοδότησης (ατομικά και ομαδικά)

• Ασφαλιστήρια μηχανοκίνητων οχημάτων (ατομικών και στόλων 

οχημάτων)





Σαρώστε τον κωδικό με το smartphone σας 
για να έχετε τα στοιχεία μας ηλεκτρονικά

like | connect | follow | watch

Savvas Christoforou

Κεντρικά Γραφεία: 
Θησέως 9, Γραφείο 201 

2365 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία

Κατάστημα Λευκωσίας: 
Ναυαρίνου 10, Άγιος Ανδρέας, 

1100 Λευκωσία

Παγκύπριος Αριθμός: 700 88 88 3 
Τηλέφωνο: +357 22 26 77 33 

Φαξ: +357 22 02 77 18

e-mail: savvas@insurancelinkcyprus.com

www.savvaschristoforou.com.cy

https://goo.gl/maps/rZDaNRxCP6MNVr2A8
https://goo.gl/maps/rZDaNRxCP6MNVr2A8
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