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Διαβάστε μαζί με τους ασφαλιστές σας, τα στελέχη σας,
τους δικηγόρους σας τα ασφαλιστήρια σας.



Ευτυχώς η ασφάλιση 
ΔΕΝ έχει επηρεάσει την ΔΕΝ έχει επηρεάσει την 

αύξηση του 
μεταφορικού κόστους



Όλοι μας πλέον 
αναγνωρίζουμε ότι το 
σημαντικότερο 
κεφάλαιο μιας 
επιχείρησης είναι οι επιχείρησης είναι οι 
άνθρωποί της 

Τι έχουμε κάνει γι’ 
αυτό; 



Τα είχαμε πει ένα μήνα πριν περίπου. 

«Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον 
για τους οδηγούς σας αλλά και τους 
υπόλοιπους υπαλλήλους σας» υπόλοιπους υπαλλήλους σας» 



Να θυμάστε ότι το ασφαλιστήριο ομαδικής 
ασφάλισης προσωπικού ίσως είναι το 
καλύτερο εργαλείο διακράτησης αλλά και 
προσέλκυσης ικανών ανθρώπων στην 
επιχείρηση σας 

Με 25 € το μήνα ανά υπάλληλο μπορείτε να 
προσφέρετε κάτι αξιοπρεπές το οποίο θα 
έχει πολλαπλάσια «αξία» για τον άνθρωπο 
σας! 





1. «Προσωπικές» θυρίδες

Κλοπή;



2. Δημόσιες θυρίδες

Καταστροφικός κίνδυνος;



3. Διαμεσολαβητικές πλατφόρμες 
ταχυμεταφορών – διαδικτυακοί κίνδυνοι



4. Αποστολή δεμάτων μέσω ταξί ή μέσω 
της Uber

Κίνδυνοι κατά την οδική τους μεταφορά



5. Αποστολή μέσω Drones

Κίνδυνοι κατά την πτήση ή κατά 
την παράδοση



6. Διανομή μέσω ρομπότ

Κίνδυνοι βανδαλισμού, κατά τη μεταφορά 
και cyber



Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
φέρνει και κυβερνοεπιθέσεις 

Η έρευνα της Deloitte έδειξε ότι το 
69% των παγκόσμιων ηγετών 
επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, 
σημείωσαν πως οι επιχειρήσεις 
τους βίωσαν σημαντική αύξηση 
των κυβερνοεπιθέσεων τη χρονιά 
που πέρασε, εν μέσω της 
επιτάχυνσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. 



Τι έχετε κάνει για τις 
κυβερνοεπιθέσεις;

Είδατε τα ΕΛΤΑ;



«Κάποιοι είχαν κάνει!»



Η προσέγγιση «Zero Trust» βοηθά, αλλά 
δε φτάνει από μόνη της



Τα διαθέσιμα συμβόλαια στην Ελληνική 
ασφαλιστική αγορά προσφέρουν τις ακόλουθες 
βασικές καλύψεις:

• Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, συνεπεία 
κυβερνοεπίθεσης

• Δαπανών διοικητικών υποχρεώσεων (νομική 
προστασία και διοικητικά πρόστιμα)

• Δαπανών διαχείρισης γεγονότων



Προαιρετικά παρέχονται καλύψεις όπως:

• Απώλειας καθαρού κέρδους, συνεπεία διακοπής 
λειτουργίας του δικτύου

• Δαπανών εκβιασμού

• Παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας

Να θυμάστε! «Υπάρχουν δύο τύποι επιχειρήσεων. 
Αυτές που έχουν χακαριστεί και αυτές που δεν 

έχουνε ΧΑΚΑΡΙΣΤΕΙ ακόμα»





Ασφάλιση ηλεκτρικού VAN

Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική εξέλιξη, η 
ασφαλιστική αγορά προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οχήματος, υβριδικού ή 

ηλεκτρικού



Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Όπως με οτιδήποτε νέο, ένα EV έχει τις δικές του προκλήσεις. Ένας από τους 
μεγαλύτερους κινδύνους μπορεί να βρίσκεται στην καρδιά του - τη 

μπαταρία.

H ζημιά στην μπαταρία θα μπορούσε να σημαίνει πολύ υψηλότερο κόστος 
επισκευής. 

«Η αντικατάσταση της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να «Η αντικατάσταση της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να 
οδηγήσει σε ολική απώλεια σε πολλές περιπτώσεις»,

Οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου είναι άλλη μία απειλή. Τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα είναι πιθανό να βασίζονται σε δεδομένα, αισθητήρες και 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπορούν 
λοιπόν να είναι ευάλωτα σε ζητήματα που αφορούν τον κυβερνοχώρο, που 

κυμαίνονται από κακόβουλες επιθέσεις και διακοπές συστήματος μέχρι 
σφάλματα και δυσλειτουργίες.



H σημερινή κατάσταση στις μεταφορές 
σε 8 διαστάσεις:



Το κόστος της 
ασφάλισης είναι 
συνήθως ένα 
ποσοστό επί του ποσοστό επί του 
κεφαλαίου ή του 
τζίρου 



Ασφάλιση full 
κάλυψης - «μικτής» 
φορτηγού: 2% 

Ασφάλιση οδικής 
βοήθειας φορτηγού: βοήθειας φορτηγού: 
50€ έως 3.5ΤΝ , 150€
ΟΒΒΟ άνω των 3.5ΤΝ



Ασφάλιση 
εμπορευμάτων: 0.15% 
-0.20% επί της αξίας 
του εμπορεύματος του εμπορεύματος 
ανάλογα με το ταξίδι 
και το δρομολόγιο



Ασφάλισης ευθύνης 
μεταφορέα –
διαμεταφορέα: 0.50% -
0.70% επί του τζίρου 0.70% επί του τζίρου 
ναύλων



Στις ασφάλειες 
μεταφορών ισχύει η 
υπέρτατη «καλή 
πίστη».

Ακόμα και ένα απλό Ακόμα και ένα απλό 
email μπορεί να γίνει 
αποδοχή και η 
ασφάλιση ενός 
φορτίου!



Στην αποζημίωση 
χρειάζεται ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα 
προκειμένου να προκειμένου να 
συγκεντρωθούν τα 
δικαιολογητικά και να 
εκδοθούν τα 
πορίσματα. 



Τα e-συστήματα της 
εταιρείας σας 
βοηθούν τα e-
συστήματα της συστήματα της 
ασφαλιστικής για 
καλύτερη ανάληψη 
του κινδύνου και πιο 
δίκαιη αποζημίωση



Το εμπόρευμα πρέπει 
να είναι ασφαλισμένο 
παντού! 

Και στο δρόμο αλλά 
και στις υποδομές 
σας!σας!

Βρίσκεται σε 
«προσωρινή» 
εναπόθεση ή σε 
αποθήκευση;



Ο μεταφορέας και το 
πρακτορείο 
μεταφορών θα πρέπει 
να ασφαλίζουν την 
ευθύνη τους.

Ο ιδιοκτήτης του 
εμπορεύματος πρέπει 
να ασφαλίζει το 
εμπόρευμα του.



Είτε αυτό βρίσκεται «εν 
πλω» είτε αυτό 
βρίσκεται στην 
εγκατάσταση του εγκατάσταση του 
λιμανιού.



Είτε βρίσκεται στο 
τελευταίο στάδιο της 
μεταφοράς και διανύει 
το «τελευταίο του μίλι».το «τελευταίο του μίλι».



Στο

είχαμε πει πως το 
«ασφαλιστήριο συμβόλαιο» «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» 
προσωπικού είναι εξαιρετικό 
εργαλείο δια κράτησης και 

προσέλκυσης ικανών 
στελεχών της επιχείρησης 

μας.



Ειδικά για εσάς του μεταφορείς

«ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

Α. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ στις ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νομοθεσία γ
ια την ευθύνη Μεταφορέα : 
Διεθνής Σύμβαση Γενεύης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτ
ων (εφεξής CMR), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 559/1977.

Β. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ στις ΟΔΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νομοθεσία για
την ευθύνη Μεταφορέα : Εμπορικός Νόμος (άρθρα 102, 103, 104, 105, 
107 του Εμπ.Ν.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (άρθ
ρο 102) ο μεταφορέας υποχρεούται να μεταφέρει τα παραληφθέντα εμπ
ορεύματα σε ορισμένο τόπο, ευθυνόμενος μέχρις ανωτέρας βίας για κάθ
ε απώλεια ή βλάβη των μεταφερομένων πραγμάτων από την παραλαβή μέ
χρι την παράδοσή τους.



Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ στις ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡ
ΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 13 του Ν. 3887/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 174) για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τροποπ
οιήθηκε με το άρθρο 116 παρ. 4 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82 
/10.4.2012) και ισχύει. Με τη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 4 του Ν. 
4070/2012 
(ΦΕΚ Α΄82/10.4.2012) που τροποποίησε την αρχική ρύθμιση του άρθρου
13 του Ν.3887/2010, ο νομοθέτης προέβλεψε για πρώτη φορά υποχρέωση

των μεταφορικών επιχειρήσεων να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη το
υλάχιστον μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τηνυλάχιστον μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για την

αποκατάσταση της ζημίας που μπορεί να επέλθει στο φορτωτή από ευ
θύνη του μεταφορέα. 
Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης από τη μεταφορική επιχείρησ
η συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τόσο της επιχείρησης όσο και τ
ων μετόχων / εταίρων της για ένα έτος και, σε περίπτωση υποτροπής
, δια παντός.

















Το ασφαλιστήριο πληρώνει



Στα 16,5 δισ. ευρώ έφτασε το σύνολο των ασφαλισμένων 
κεφαλαίων για μεταφερόμενα εμπορεύματα το 2020 και αφορά σε 
66.376 συμβόλαια

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 
δηλώθηκαν 1.039 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν 
αποζημιώσεις ύψους 1,05 εκατ. ευρώ εντός του 2020, ενώ 
σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 
1,6 εκατ. ευρώ.

Τα συμβόλαια, αποκλειστικά εντός Ελλάδος, ήταν 6.848 (10,3%), τα 
συμβόλαια με την Ελλάδα ως τόπο αναχώρησης / προορισμού, 
ήταν 58.076 (87,5%) και τα συμβόλαια με αναχώρηση / προορισμό 
εκτός Ελλάδος ήταν 1.452 (2,2%).



Άρα ποιος είναι τελικά ο ρόλος και η σπουδαιότητα της ασφάλισης στις 
μεταφορές;

• Να βοηθάει το εμπόριο να κινείται 
• Να βοηθάει τον επιχειρηματία να επενδύει παραγωγικά τα διαθέσιμα του
• Να αιτιάται την βιωσιμότητα της επιχείρησης από κινδύνους όπως 

ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, κυβερνοεπιθέσεις ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, κυβερνοεπιθέσεις 
• Μας βοηθάει να δούμε ποιους μπορούμε να αποφύγουμε και ποιους 

μπορούμε να μεταφέρουμε σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο
• Να υπερ πολλαπλασιάζει τα κεφάλαια μας την στιγμή που όλα πάνε 

«στραβά»
• Να βοηθάει όλους εσάς να επιχειρείτε με λιγότερο άγχος και να κοιμάστε 

πιο ήσυχοι 






