Ενηµερωτικό έντυπο για τις προϋποθέσεις και τις παροχές του
Ασφαλιστηρίου Κοσµηµατοπωλείων
Η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων πώλησης κοσµηµάτων και ρολογιών και πολυτίµων
µετάλλων κατά των κινδύνων κλοπής, ληστείας κλπ αποτελεί στην πραγµατικότητα το µοναδικό
“απαραβίαστο” και απόλυτα αποτελεσµατικό µέτρο ασφαλείας. Μονόδροµος, εδώ και δεκαετίες, για
όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη και την Αµερική, είναι τώρα µια εφικτή λύση και για
τις Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Η εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS, µε
πολύχρονη εµπειρία και αποδεδειγµένη αξιοπιστία στην κάλυψη ειδικών κινδύνων, µελέτησε την
Ελληνική αγορά και είναι σε θέση να προσφέρει ένα µοναδικό και πλήρες πρόγραµµα ασφάλισης
κοσµηµατοπωλείων.
Όλη η διαδικασία και η διαχείριση του ασφαλιστηρίου γίνεται στην Ελλάδα, στην Ελληνική γλώσσα
από το εξειδικευµένο προσωπικό της DAÈS LONDON MARKET INSURANCE BROKERS και πάντα
στο πλευρό του ασφαλισµένου.
Ο διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός Lloyd’s, συνώνυµο της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας
από το 1688, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την εξασφάλιση της ασφαλιζόµενης
περιουσίας.
Έχοντας λάβει υπόψη µας τις τοπικές ιδιαιτερότητες, διαµορφώσαµε ένα πρόγραµµα ασφαλιστικής
κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Όπως κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα, το ασφαλιστήριο κοσµηµατοπωλείων διαµορφώνεται µε
βάση τις ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες κάθε ασφαλιζόµενου, ως εκ τούτου το παρόν
έντυπο περιγράφει τις βασικές προϋποθέσεις και συνθήκες του προγράµµατος αλλά δεν
αποτελεί δεσµευτική προσφορά.
Η σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου για την κάλυψη κοσµηµατοπωλείων, προϋποθέτει την ύπαρξη
µιας σειράς στοιχειωδών µέτρων ασφαλείας και κανόνων οργάνωσης. Τα µέτρα αυτά αποτελούν το
προϊόν της εµπειρίας των Lloyd’s από το χειρισµό χιλιάδων περιπτώσεων παγκοσµίως και είναι, σε
κάθε περίπτωση, απαραίτητο όσο και χρήσιµο να τα γνωρίζετε.

Οι προϋποθέσεις Ασφαλείας
Το κατάστηµα οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας:
•
•
•
•
•

Σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρεία επιτήρησης.
Χρηµατοκιβώτιο εγκεκριµένου τύπου εφοδιασµένο µε µηχανισµό χρονο- καθυστέρησης.
∆ιακόπτη(ες) πανικού, συνδεδεµένους µε εταιρεία επιτήρησης.
Μεταλλικά ρολά βιτρινών.
Κρύσταλλα βιτρινών µε δύο τζάµια και µεµβράνη ανάµεσα, συνολικού πάχους τουλάχιστον
15 χιλιοστών ή παρόµοιων ειδικών προδιαγραφών.
• Ελεγχόµενη είσοδο / έξοδο.
• Σύστηµα καταγραφής κινήσεων σε Video (Προαιρετικά)
• Κάθε επιπλέον µέτρο ασφαλείας λειτουργεί ευνοϊκά ως προς την εκτίµηση του κινδύνου του
καταστήµατος.

Οι προϋποθέσεις οργάνωσης
Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισµό του µεγέθους κάθε πιθανής ζηµίας είναι η δυνατότητα
του καταστήµατος να γνωρίζει επακριβώς το ύψος των αποθεµάτων του ανά πάσα στιγµή. Κάτι
τέτοιο απαιτεί τη στοιχειώδη καταγραφή όλων των αγορών και πωλήσεων που διενεργεί, όχι
απαραίτητα σε επίσηµα έγγραφα – βιβλία.

Επιγραµµατικά, το κατάστηµα οφείλει να τηρεί τα εξής στοιχεία και
κανόνες:
•
•
•
•

Αρχείο Αγορών και Πωλήσεων
Ετήσια Απογραφή Εµπορευµάτων
Φωτογραφικό αρχείο των κοσµηµάτων κόστους άνω των 3,000 Ε (Προαιρετικά)
Κατανοµή των εµπορευµάτων στις εξωτερικές προθήκες µε βάση τους κανόνες που προβλέπονται
στο Ασφαλιστήριο.

Η ∆ιαδικασία για τη Σύναψη Συµβολαίου
Όλα τα στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια και την οργάνωση του καταστήµατος αλλά και µε την
αποτύπωση των ασφαλιστικών αναγκών του, καταγράφονται αναλυτικά σε σχετικό ερωτηµατολόγιο
των Lloyd’s που συµπληρώνεται µε τη βοήθεια εξειδικευµένου ανεξάρτητου συµβούλου. Μετά την
παραλαβή και αξιολόγησή του, υποβάλλουµε οριστική και δεσµευτική οικονοµική προσφορά.
Εφόσον ο ασφαλισµένος αποδεχθεί την προσφορά και επιθυµεί την ασφάλισή του, ακολουθεί
επιβεβαίωση των µεθόδων και συστηµάτων ασφαλείας και οργάνωσης που έχουν περιγραφεί από
ειδικό πραγµατογνώµονα . Τυχόν παρατηρήσεις του πραγµατογνώµονα οφείλουν να εφαρµοσθούν
εντός ορισµένου χρόνου προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το συµβόλαιο.

Οι Καλύψεις του Συµβολαίου
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια Lloyd’s καλύπτουν κάθε κίνδυνο που δεν περιγράφεται ρητά στους
εξαιρούµενους κινδύνους. Έτσι εξασφαλίζεται µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τι πραγµατικά
καλύπτεται, χωρίς περιθώρια αµφισβητήσεων : Ό,τι δεν εξαιρείται, καλύπτεται. Η πλήρης περιγραφή
των εξαιρουµένων κινδύνων περιλαµβάνεται στο έντυπο του ασφαλιστηρίου αλλά ενδεικτικά
αναφέρουµε τις κυριότερες εξαιρέσεις:
• Ζηµία λόγω κλοπής ή απάτης από υπάλληλο ή από πελάτη που παρέλαβε τα αντικείµενα
από τον ασφαλισµένο.
• Ζηµία κατά τη διάρκεια εργασιών πάνω στο αντικείµενο (πχ επισκευή).
• Ζηµία από κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο, τυφώνα, έκρηξη ηφαιστείου κλπ
• Ζηµία που διαπιστώνεται κατά την απογραφή και η απώλεια τους δεν έχει αναφερθεί.

• Ζηµία σε αντικείµενα, ενώ αυτά χρησιµοποιούνται (φοριούνται) από τον ασφαλισµένο ή
τους υπαλλήλους του.
• Ζηµία κατά τη διάρκεια κλαδικής ή άλλης εκθέσεως.
• Ζηµία σε αντικείµενα που έχουν παραδοθεί στον ασφαλισµένο από πελάτες του για φύλαξη.
• Κλοπή ή εξαφάνιση από µεταφορικά µέσα του ασφαλισµένου που έχουν αφεθεί αφύλακτα.
• Ζηµία συνεπεία πολέµου, στάσεων, καταλήψεων κλπ
• Ζηµία συνεπεία µόλυνσης από τοξικές ή ραδιενεργές ουσίες.
Εκτός των σαφώς περιγραφόµενων κινδύνων που εξαιρούνται, όλοι οι άλλοι κίνδυνοι καλύπτονται,
όσον αφορά τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα εντός του κοσµηµατοπωλείου (Κοσµήµατα, ρολόγια,
σκεύη, πολύτιµοι λίθοι, πολύτιµα µέταλλα κ.α.). Το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζηµίες
σε κτίρια, διαµορφώσεις και εξοπλισµούς, προβλέπεται όµως η δυνατότητα κάλυψης τους µε
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
Επίσης είναι δυνατή η ασφάλιση µεταφορών εµπορευµάτων ή / και µετρητών από και προς το
κατάστηµα από υπαλλήλους του, η ασφάλιση των ταχυδροµικών αποστολών του καθώς και η
ασφάλιση για τη µεταφορά και παραµονή εµπορευµάτων σε κλαδικές ή άλλες εκθέσεις ή στην
κατοικία του ασφαλισµένου.

Το κόστος των καλύψεων
Ο υπολογισµός του κόστους για την περιγραφόµενη κάλυψη προκύπτει από τον συνυπολογισµό του
συστηµατικού κινδύνου της εγχώριας αγοράς µε τις εξατοµικευµένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες
του κάθε πελάτη αλλά και µε τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήµατός του. Παράγοντες όπως το
ιστορικό προηγούµενων ζηµιών, οι προδιαγραφές ασφαλείας, το επιθυµητό ύψος του
απαλλασσόµενου ποσού, ο αριθµός των καταστηµάτων ιδίας ιδιοκτησίας, η απουσία ζηµιών κατά τη
διάρκεια ισχύος του συµβολαίου και φυσικά το απόλυτο ύψος του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου
διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό το τελικό κόστος της κάλυψης.
Μια προσωπική επιτόπου συνάντηση µε τους εξειδικευµένους µας συνεργάτες είναι ασφαλώς η
καλύτερη µέθοδος για την πλήρη κατανόηση του ασφαλιστικού προϊόντος και τη διαµόρφωση της
συµφερότερης λύσης για την κάθε επιχείρηση χωριστά.
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