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ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(LIVESTOCK)
Η DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS διαφοροποιείται από την υπόλοιπη
ασφαλιστική αγορά µε τις εξειδικευµένες ασφαλίσεις που προσφέρει στην Ελληνική Αγορά. Στο
πλαίσιο αυτό λανσάρει το νέο ασφαλιστικό προϊόν εξειδικευµένης ασφάλισης ζωϊκού κεφαλαίου
ως αποτέλεσµα της επίπονης προσπάθειας της εταιρείας να προσφέρει εξειδικευµένες ασφαλιστικές
λύσεις σε κινδύνους όπου η παραδοσιακή ασφαλιστική κουλτούρα τα αντιµετωπίζει διστακτικά.
Η ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου έχει τεράστια εµπειρία σε ασφαλίσεις ζωικού κεφαλαίου που
µετράει πάνω από 60 χρόνια και ηγετική θέση στη παγκόσµια ασφαλιστική αγορά που παρέχει
λύσεις στον τοµέα των κινδύνων της κτηνοτροφίας
Σε πολλές χώρες του κόσµου η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία οποιασδήποτε κτηνοτροφικής µονάδας,
ειδικότερα σε µονάδες όπου παρατηρούνται µεγάλα ποσοστά θνησιµότητας λόγω ασθενειών.
Η κτηνοτροφική παραγωγή συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική σταθερότητα και την προµήθεια
τροφίµων σε όλη την υδρόγειο. Οι οικονοµικές συνέπειες των ασθενειών που εκδηλώνονται µπορεί
να έχουν καταστροφικές συνέπειες για µεµονωµένους αγρότες και ολόκληρες κτηνοτροφικές
βιοµηχανίες.

Μέσω των εξειδικευµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων ζωικού κεφαλαίου
καλύπτονται κίνδυνοι όπως:
• Θάνατος εξαιτίας ζηµίας στους χώρους εκτροφής των ζώων από τους ανωτέρω κινδύνους
• Distemper (επιζωοτία), Αλλαντίαση τύπου C, ιογενή εντερίτιδα, Αιµορραγική πνευµονία
(ψευδοµονάδες) κ.α.
• Εγκεφαλίτιδα και νοσεµίαση ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή µόλυνση, συµπεριλαµβανοµένης της
θανάτωσης του ζώου για ανθρωπιστικούς λόγους
• ∆ιακυµάνσεις θερµοκρασίας
• Καθυστερήσεις, υποβάθµιση ή απώλεια µεριδίου αγοράς
• Εχθροπραξίες, πολεµικές επιχειρήσεις, εµφύλιος πόλεµος, επανάσταση, εξέγερση, στάση ή πολιτική
ταραχή που προκύπτει από αυτά
• Καλύψεις που εξετάζονται ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το είδος του ζώου ή την συνθήκη κάτω
από την οποία γίνεται η εκτροφή

Eπίσης µέσω του εξειδικευµένου αυτού προγράµµατος παρέχεται
ασφαλιστική κάλυψη και για κινδύνους όπως:
•
•
•
•
•
•
•

Κλοπή, ληστεία, ένοπλη ληστεία
Θάνατος από ατύχηµα ή βίαιος θάνατος που προκαλείται άµεσα από πυρκαγιά
Κεραυνός
Σεισµός
Ανεµοστρόβιλος
Κυκλώνας, καταιγίδα, θύελλα, ανεµοθύελλα
Πληµµύρα, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους

Αυτού του είδους η ασφάλιση είναι απαραίτητη, διότι µπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της
δηµοσιονοµικής επίπτωσης της νόσου του ζωικού κεφαλαίου σε µία χώρα. Επίσης, παρέχει
προστασία από τη θνησιµότητα ή τη σφαγή των ζώων ύστερα από σχετική εντολή της κυβέρνησης
(οικονοµική σφαγή), ως αποτέλεσµα της εκδήλωσης εστίας της νόσου, όπως π.χ. ο αφθώδης
πυρετός, ή η γρίπη των πτηνών και διάφορες άλλες ασθένειες.
Κατά περίπτωση η DAES µπορεί, µε τα εξειδικευµένα στελέχη της, να εξετάσει ασφαλιστικές λύσεις
για όλους τους τύπους των κινδύνων που απειλούν το ζωικό κεφάλαιο. Μέσω της ασφάλισης
παρέχεται και αποζηµίωση για τη διαφορά της αξίας της αγοράς µε τις σχετικές αποζηµιώσεις που
ορίζει η νοµοθεσία του κράτους.
Τους τελευταίους µήνες εκδηλώνεται µεγάλο ενδιαφέρον από πολλές κτηνοτροφικές µονάδες για την
ασφάλιση των ζώων τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εξειδικευµένη ασφάλιση κερδίζει όλο και
µεγαλύτερο έδαφος στην ασφαλιστική αγορά και η DAES γνωρίζει µε τον πιο εξειδικευµένο τρόπο
και έχει την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους τις ασφαλιστικές ανάγκες.
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