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Τι νέους κινδύνους φέρνει το e-commerce;

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η άφιξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου είχε τεράστιο αντίκτυπο στην 

κοινωνία μας. 

Όπως και με οτιδήποτε νέο και επαναστατικό 
συμβαίνει, το e – commerce φέρνει μαζί του νέους 

κινδύνους που δεν υπήρχαν καν πριν μερικά χρόνια.



Ποιο είναι το προφίλ κινδύνου;

Τα e - shops μπορούν να προσεγγίσουν ένα 
παγκόσμιο κοινό και δεν περιορίζονται από σύνορα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μοναδική 
βιομηχανία και δεν αποτελεί έκπληξη ότι το προφίλ 

κινδύνου αυτής της βιομηχανίας είναι εξίσου 
μοναδικό και διαφοροποιημένο.



Τι λένε οι πρόσφατες μελέτες;

Πολλοί είναι οι νέοι κίνδυνοι που μπορεί να 
προκύψουν από μια τέτοια ταχεία ανάπτυξη.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι λιανικές Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι λιανικές 
πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξηθούν σε 

5.500 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και θα 
αποτελούν περισσότερο από το 20% των συνολικών 

παγκόσμιων δαπανών.



Κίνδυνος No1: Cyber Risk

Όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είναι μία από τις πιο πολιορκημένες 

βιομηχανίες, με το 33% όλων των κυβερνοεπιθέσεων 
να στοχεύουν αυτόν τον κλάδο.να στοχεύουν αυτόν τον κλάδο.

Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου είναι 
χρυσωρυχείο για ευαίσθητες πληροφορίες, ειδικά για 
τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας των πελατών 

σας.



Cyber Risk

Οι παραβιάσεις δεδομένων στις οποίες…ευαίσθητες, 
πληροφορίες διαρρέονται, κλέβονται ή 

χρησιμοποιούνται είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους που αντιμετωπίζετε!κινδύνους που αντιμετωπίζετε!



Cyber Risk

Ένας άλλος κοινός κίνδυνος είναι μια επίθεση στην 
οποία οι χάκερ θα προσπαθήσουν να  σας ¨ρίξουν¨
το κατάστημα, το οποίο θα οδηγήσει προφανώς σε 

διακοπή λειτουργείας, απώλεια εσόδων, και διακοπή λειτουργείας, απώλεια εσόδων, και 
δυσαρεστημένους πελάτες κτλ.



Cyber Risk

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, προκαλώντας ζημιά στα 
δεδομένα του πελάτη σας είναι λόγος να στραφεί 

εναντίων σας και να αξιώσει αποζημίωση.

Για παράδειγμα, εάν μέσω του e-shop σας ¨κολλήσει¨
κάποιον ιό ο πελάτης σας θα μπορούσε να στραφεί 

κατά της επιχείρησης σας.



Κίνδυνος Νο2: Product liability

Όπως και στα φυσικά καταστήματα, έτσι και στο e-
commerce θα πρέπει να ανησυχείτε για θέματα 

ευθύνης προϊόντων. 



Product liability

Για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που πουλάτε και 
υπάρξει μια δυσλειτουργία που μπορεί να οδηγήσει 

σε κάποιο είδος τραυματισμού, έχετε και εσείς σε κάποιο είδος τραυματισμού, έχετε και εσείς 
ευθύνη!

Είτε πουλάτε παιχνίδια ή λογισμικό!



Product liability

Aκόμη και αν πουλάτε προϊόντα και υπηρεσίες που 
δημιουργήθηκαν από άλλους..έχετε ευθύνη!

Όσο είστε σε αυτή την αλυσίδα, οι αξιώσεις μπορούν 
να στραφούν εναντίον σας, γιατί απλά…εσάς ξέρει ο 

πελάτης!



Product liability

Οι πιο συχνές απαιτήσεις αποζημίωσης προκύπτουν 
από ελαττωματικά προϊόντα ή από έλλειψη 

προειδοποιήσεων ή οδηγιών.



Κίνδυνος Νο3: Professional liability

Δεδομένου ότι οι περισσότερες συναλλαγές στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο γίνονται online, υπάρχουν

πολλές υποσχέσεις που δίνουμε στους πελάτες μας 
πριν την συναλλαγή.πριν την συναλλαγή.



Professional liability

Έτσι, αν κάνατε ένα λάθος ή παραδώσατε λάθος 
προϊόντα, που δεν είχαν τις προδιαγραφές που 

είχατε περιγράψει και ο πελάτης σας έχασε 
χρήματα…τότε μπορεί να επικαλεστεί την χρήματα…τότε μπορεί να επικαλεστεί την 
επαγγελματική σας ευθύνη και να ζητήσει 

αποζημίωση! 



Κίνδυνος Νο4: GDPR – data protection

Μέσα στη ροή των εργασιών σας είναι να συλλέγετε 
πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τους 

επισκέπτες σας.

Εάν δεν το κάνετε αυτό με τρόπο που να δηλώνεται 
σαφώς και να είναι διαφανής, διατρέχετε τον κίνδυνο 

ευθύνης για παραβίαση των προσωπικών 
δεδομένων. 



GDPR – data protection

Το e-shop σας θα πρέπει να στηρίζεται στην 
διαφάνεια και την ειλικρίνεια σχετικά με το είδος των 

πληροφοριών που λαμβάνετε από τους επισκέπτες 
σας ακόμα και αν δεν αγόρασαν από εσάς!σας ακόμα και αν δεν αγόρασαν από εσάς!



Έχουν γίνει αγωγές;

Μια μητέρα κατέθεσε αγωγή κατά της ιστοσελίδας 
Etsy όταν ο 18 μηνών γιος της στραγγαλίστηκε και 

σκοτώθηκε από ένα κολιέ που αγοράστηκε από την 
ιστοσελίδα.ιστοσελίδα.

Το παιδί στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου, καθώς το 
κολιέ που φορούσε γύρω από το λαιμό του το έπνιξε!





Αίτηση αποζημίωσης 101.000.000$

Ένας ισραηλινός πελάτης κατέθεσε αίτηση 
αποζημίωσης 101.000.000$ κατά του eBay, 

υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν διαφορές έως και 90% 
μεταξύ της τιμής πριν και μετά την αποστολή της μεταξύ της τιμής πριν και μετά την αποστολή της 

παραγγελίας.

Η αγωγή αυτή ήταν ομαδική!





Τι ασφαλίσεις σας προτείνουμε;

Έχουμε συζητήσει με ανθρώπους της αγοράς σας για 
τους μοναδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι επιχειρήσεις online αγορών 
μοιάζουν πολύ περισσότερο από ότι νομίζουμε με τα 

φυσικά καταστήματα.



Φτιάξαμε λοιπόν μια λίστα!

Προσπαθήσαμε και φτιάξαμε μια λίστα με μερικές 
από τις πιο σημαντικές ασφαλίσεις που θα πρέπει να 

έχει μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθημερινή της προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθημερινή της 

λειτουργία και η βιωσιμότητα της. 



1. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Στο φυσικό σας κατάστημα θα σας κάλυπτε αν ο 
πελάτης είχε ένα ατύχημα στο χώρο σας. Στο 

ηλεκτρονικό σας κατάστημα θα σας καλύψει εάν ο ηλεκτρονικό σας κατάστημα θα σας καλύψει εάν ο 
πελάτης σας τραυματιστεί από ένα προϊόν σας.

Με μια επέκταση μπορείτε να καλύψετε και το 
προσωπικό σας  σε περίπτωση σωματικών βλαβών 

συνεπεία εργατικού ατυχήματος.



2. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έναντι αξιώσεων 
τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι 

οποίες προκύπτουν από τη χρήση και από 
οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου 

προϊόντος, το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της 
εμπορικής σας δραστηριότητας.



Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Οι προμηθευτές σας είναι κατάλληλα ασφαλισμένοι; 

Αυτό σίγουρα σας δίνει ένα επιπλέον επίπεδο 
προστασίας!προστασίας!



3. Cyber Insurance 
Η διαρροή δεδομένων μπορεί να σας προκαλέσει 

αλλεπάλληλα προβλήματα. Το πρόγραμμα παρέχει 
προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και 

διαδικτυακών κινδύνων. 

Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να 
έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και 
διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας σας. 



Cyber Insurance

Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα είναι η πλέον 
ευάλωτη επιχείρηση! 

Υπάρχουν κίνδυνοι που μόνο το κατάλληλο Υπάρχουν κίνδυνοι που μόνο το κατάλληλο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να σας 

προστατέψει.



Cyber Insurance

Αποτελείτε πρωταρχικό στόχο για τους χάκερ και 
τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. 

Εάν συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες από τους Εάν συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες από τους 
πελάτες σας, τότε σίγουρα χρειάζεστε συμβόλαιο 

cyber insurance.



4. D & O - Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης 

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 
προστατεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τα Στελέχη της εταιρείας σας έναντι απαιτήσεων 
τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά 

την άσκηση των διαχειριστικών/διοικητικών τους 
καθηκόντων.



D & O - Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης 

Οι απαιτήσεις κατά στελεχών και Διοικητικών 
Συμβουλίων έχουν αυξηθεί κατά 63% την τελευταία 

πενταετία!



5. Ασφάλιση εμπορευμάτων – Cargo Insurance

Εάν είστε ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων, βασίζεστε 
σε τρίτους για να αποθηκεύσετε τα προϊόντα σας ή 

να τα στείλετε στους πελάτες σας.να τα στείλετε στους πελάτες σας.

Η ασφάλιση φορτίου είναι σίγουρα μια κάλυψη που 
θα χρειαστείτε. Αυτή η κάλυψη θα προστατέψει την 
περιουσία σας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή 

της μεταφοράς.



6. Ευθύνη Μεταφορέα 

Εάν είστε μεταφορική εταιρεία που προωθείτε τα 
προϊόντα στους καταναλωτές έχετε ευθύνη! 

Είτε είστε μεμονωμένος αυτοκινητιστής ή Είτε είστε μεμονωμένος αυτοκινητιστής ή 
μεταφορική εταιρεία, βάσει του Ν. 3887/2010, είναι 

υποχρεωτική η ασφάλιση της ευθύνης για τα 
εμπορεύματα που μεταφέρονται από εσάς οδικώς 

εντός της χώρας.



7. Forwarder's liability -Ευθύνη Διαμεταφορέα 

Ως ειδικός στον σχεδιασμό της αποθήκευσης και της 
μεταφοράς των εμπορευμάτων για λογαριασμό του 

πελάτη σας, έχετε ευθύνη! 

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα σας 
προστατέψει…ακόμα και για την λάθος επιλογή ενός 

μεταφορέα.



Χρειάζομαι εξειδικευμένο ασφαλιστή;

Η ασφάλιση e - commerce είναι μια εξειδικευμένη 
ασφαλιστική εργασία. 

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Βρείτε Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Βρείτε 
κάποιον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο με εξειδίκευση 

που θα σας καθοδηγήσει μιλώντας στη γλώσσα σας. 

Να γνωρίζετε από τι καλύπτεστε και από τι όχι! 
Να είναι εκεί για να σας βοηθήσει τη στιγμή της ζημιάς. 






