Ασφάλιση Έργων Τέχνης &
Αντικειµένων Συλλεκτικής Αξίας
Καλύπτουµε από το 1992 µε εξειδικευµένα συµβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου, Έργα Τέχνης &
Αντικείµενα Συλλεκτικής αξίας.
Η πραγµατογνωµοσύνη, εκτίµηση, φωτογράφηση και η καταγραφή των έργων τέχνης προσφέρεται
χωρίς καµία επιβάρυνση του Συλλέκτη.
Οι υπηρεσίες της εταιρείας µας χαρακτηρίζονται από απόλυτη εχεµύθεια, συνέπεια, ανταγωνιστικό
κόστος, σαφήνεια όρων, προσωπική επαφή και ιδιαίτερα ταχύτητα στις
περιπτώσεις αποζηµιώσεων.
Στους πελάτες µας συγκαταλέγονται τα περισσότερα µουσεία, αίθουσες τέχνης και συλλέκτες.
Συνήθως ασφαλίζονται:
• Πίνακες ζωγραφικής
• Γλυπτά
• Πορσελάνες
• Ασηµικά
• Αντίκες
• Κοσµήµατα
• ∆ιάφορες συλλογές αντικειµένων όπως γραµµατοσήµων, νοµισµάτων κ.α.
Εκτός των παραπάνω µπορούν να ασφαλισθούν και άλλες συλλογές µε αντικείµενα αξίας π.χ.
ρολογιών, κλασσικών αυτοκινήτων, αρκεί να υπάρχει κάποια πρόσφατη εκτίµηση της αξίας τους από
πιστοποιηµένους ειδικούς πραγµατογνώµονες και η DAES µπορεί να βοηθήσει και σε αυτό το τοµέα.
Επίσης ας σηµειωθεί ότι η ασφάλιση καλύπτει τη συλλογή στο τόπο που στεγάζεται, στη περίπτωση
µεταφοράς θα πρέπει να αξιολογηθούν διάφοροι παράµετροι και να ζητηθεί η ασφαλιστική κάλυψη
της µεταφοράς της µε την απαραίτητη προϋπόθεση η µεταφορά να γίνει από εξειδικευµένη
µεταφορική εταιρία και σε ειδική συσκευασία.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιλαµβάνουν :
• Ζηµιές από ατύχηµα
• Ζηµίες από κακόβουλες πράξεις
• Ζηµιές από πληµµύρα
• Ζηµιές εξ’ αιτίας σεισµού
• Κλοπή
• Κίνδυνοι µεταφοράς
Οι καλύψεις επεκτείνονται και για κινδύνους από τροµοκρατικές ενέργειες.
Γιατί ορισµένοι άνθρωποι εκφράζουν φόβο να ασφαλίσουν τα έργα τέχνης που έχουν
στην κατοχή τους;
Ορισµένοι άνθρωποι έχουν το φόβο, ότι πληροφορίες που θα δοθούν στην ασφαλιστική εταιρία και
που αφορούν τη συλλογή τους, πιθανόν να πέσουν σε λάθος χέρια. Αισθάνονται ότι µη
εξουσιοδοτηµένα άτοµα θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τη συλλογή τους και θα
γίνουν στόχος κλοπής και θα διακινδυνεύσει η ασφάλειά τους. Όλα τα παραπάνω έχουν ως
αποτέλεσµα τη µη ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής τους.
Οσοι ασχολούνται µε τις ασφαλίσεις έργων τέχνης γνωρίζουν πολύ καλά ότι :
’’προτεραιότητα έχει η εχεµύθεια ’’.
Γιατί πρέπει ο συλλέκτης να ασφαλίσει τη συλλογή του;
∆υστυχώς στο κύκλο των κλεπτών υπάρχει η φράση ότι κανένα σύστηµα ασφαλείας δεν είναι
απαραβίαστο. Σίγουρα υπάρχουν µέτρα ασφαλείας σύγχρονα και αξιόπιστα, αλλά όλα τα συστήµατα
χρειάζονται συνεχή αναβάθµιση και αξιολόγηση µε αποτέλεσµα ορισµένες φορές το κόστος να είναι
ασύµφορο οικονοµικά.
Κανένα σύστηµα όµως δεν έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τη συλλογή σας από
κινδύνους όπως:
Tυχαία ζηµιά
Φωτιά
Πληµµύρα
Βανδαλισµό
Σεισµό
Με την ασφάλιση της συλλογή σας, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε µία ζηµιά ή να
αντικαταστήσετε σε ορισµένες περιπτώσεις κάποια αντικείµενα τέχνης χωρίς να επιβαρυνθείτε το
κόστος.
Ποιό είναι το κόστος ασφάλισης ;
Πάντα στις ασφαλίσεις έργων τέχνης όταν µιλάµε για κόστος ασφάλισης µιλάµε για το ‘’ιδανικό’’
κόστος δηλαδή το κόστος εκείνο που αντιστοιχεί στη συλλογή σας και γενικά έχει ως βάση:
Την συνολική αξία της συλλογής
Τον τόπο που στεγάζεται αυτή (οικία, αίθουσα τέχνης, µουσείο κλπ)
Το είδος της συλλογής
Τον αριθµό των αντικειµένων της συλλογής και επιπλέον ορισµένες άλλες παραµέτρους όπως, το
υλικό που είναι φτιαγµένα τα αντικείµενα (π.χ. γυαλί, µάρµαρο, κλπ), την παλαιότητα, αν είναι
εύθραυστα κ.α.
Τέλος λαµβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα µέτρα ασφαλείας που ίσως έχει λάβει ο
ιδιόκτητης της συλλογής καθώς επίσης και το ιστορικό των ζηµιών εφόσον υπάρχει.
Ποια αντικείµενα τέχνης µπορώ να ασφαλίσω;
Συνήθως ασφαλίζονται:
Πίνακες ζωγραφικής
Γλυπτά
Πορσελάνες
Ασηµικά
Αντίκες
Κοσµήµατα

∆ιάφορες συλλογές αντικειµένων όπως γραµµατοσήµων, νοµισµάτων κ.α.
Εκτός των παραπάνω µπορούν να ασφαλισθούν και άλλες συλλογές µε αντικείµενα αξίας π.χ.
ρολογιών, κλασσικών αυτοκινήτων , αρκεί να υπάρχει κάποια πρόσφατη εκτίµηση της αξίας τους από
πιστοποιηµένους ειδικούς πραγµατογνώµονες.
Σηµειώνουµε ότι ασφαλίζουµε µόνον τα αντικείµενα για τα οποία έχουµε συµφωνήσει µε τον πελάτη
µας την αξία τους (δηλ. ασφάλιση σε συµφωνηµένες αξίες).
Eχω µία συλλογή από κοσµήµατα µπορώ να τα ασφαλίσω;
Μπορούµε να προσφέρουµε ασφαλιστική κάλυψη υπό ορισµένες προϋποθέσεις και όρους για αυτό
το λόγο θα πρέπει να επικοινωνήσετε µαζί µας και να µιλήσετε απευθείας µε τον ειδικό εκπρόσωπό
µας ώστε να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Πως µπορώ να εκτιµήσω την ασφαλιστική αξία της συλλογής µου ή ενός έργου τέχνης;
Αν έχετε πρόσφατη εκτίµηση της αξίας της συλλογής σας υπάρχει η δυνατότητα να την
αποδεχθούµε και να προσχωρήσουµε στην αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης. Αν δεν έχετε
µπορούµε να σας συστήσουµε ειδικούς για αυτή τη εκτίµηση, πρόκειται για επαγγελµατίες µε πολύ
καλή φήµη στο χώρο της τέχνης, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και εχεµύθειας. Πρέπει εδώ να
επισηµανθεί ότι στην εταιρία υπάρχει αρχείο µε βάση τις τρέχουσες τιµές έργων τέχνης. Ευνόητο
είναι ότι όλες οι πληροφορίες αυτών των εκτιµήσεων είναι εµπιστευτικές.
Μπορώ να ασφαλίσω τη συλλογή µου από ζηµιές που θα προέλθουν εξ’ αιτίας σεισµού;
Τα συµβόλαια µας έχουν ειδικά για την Ελλάδα και αυτή τη κάλυψη, η οποία προσφέρεται
προαιρετικά µε χαµηλό κόστος ασφαλίστρου.
Θέλω να µεταφέρω τη συλλογή µου από ένα µέρος σε ένα άλλο, µπορώ να ασφαλίσω αυτή τη
µεταφορά;
Η ασφάλιση καλύπτει τη συλλογή σας στο τόπο που στεγάζεται, στη περίπτωση µεταφοράς θα
πρέπει να αξιολογηθούν διάφοροι παράµετροι και να ζητηθεί η ασφαλιστική κάλυψη της µεταφοράς
της µε την απαραίτητη προϋπόθεση η µεταφορά να γίνει από εξειδικευµένη µεταφορική εταιρία και
σε ειδική συσκευασία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει σε περίπτωση που επιθυµείτε να µεταφέρετε τη
συλλογή σας ή µέρος αυτής να αξιολογήσουµε τον κίνδυνο αυτό και να προχωρήσουµε σε ειδική
ασφαλιστική κάλυψη µεταφοράς και συµφωνία για το κόστος ασφαλίστρου.
Aγοράζω έργα τέχνη ς συχνά, µπορώ να έχω συνεχή ασφαλιστική κάλυψη για όσο καιρό
εµπλουτίζω τη συλλογή µου;
Φυσικά και µπορείτε, απλώς µας ενηµερώνετε για την αγορά ενός νέου έργου τέχνης.
Συµφωνούµε µαζί σας την ασφαλιστική αξία του έργου αυτού, έπειτα από σχετική εκτίµηση και το
εντάσσουµε µε πρόσθετη πράξη στην µεταξύ µας ασφαλιστική σύµβαση. Με αυτό τον τρόπο όλα τα
έργα της συλλογής σας, µεταξύ των οποίων και τα νεοαποκτηθέντα, συµπεριλαµβάνονται στην
συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σας.
H ασφάλιση έργων τέχνης περιορίζεται µόνον για ιδιωτικές συλλογές;
Όχι, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και σε αίθουσες τέχνης – galleries και Μουσεία. Οι ασφαλιστικές
καλύψεις είναι περίπου οι ίδιες και περιλαµβάνουν:
Ζηµιές από ατύχηµα
Ζηµίες από κακόβουλες πράξεις
Ζηµιές από πληµµύρα
Ζηµιές εξ’ αιτίας σεισµού
Κλοπή
Κίνδυνοι µεταφοράς
οι καλύψεις επεκτείνονται και για κινδύνους από :
Τροµοκρατικές ενέργειες

Tι γίνεται στη περίπτωση που θα συµβεί µία ζηµία στη συλλογή µου;
Σε περίπτωση ζηµιάς το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε είναι να ειδοποιήσετε τις αρχές
εφόσον αυτό απαιτείται (π.χ. κλοπή, κακόβουλη πράξη) και παράλληλα θα πρέπει να µας
ενηµερώσετε άµεσα.
Ολα τα υπόλοιπα είναι δική µας δουλειά και θα διαχειριστούµε την ζηµιά σας ακολουθώντας
συγκεκριµένες διαδικασίες.
Σκοπός µας είναι να αποζηµιωθείτε σύµφωνα µε την µεταξύ µας συµφωνία και ασφαλιστική
σύµβαση γλυτώνοντας χρήµατα και χρόνο.
Eίναι συχνές οι κλοπές έργων τέχνης;
Οι κλοπές έργων τέχνης είναι η τέταρτη σε σειρά εγκληµατική πράξη παγκοσµίως µετά το εµπόριο
ναρκωτικών, το ξέπλυµα χρήµατος και το εµπόριο όπλων.
«Αυτοί που εµπλέκονται σε τροµοκρατικές πράξεις και εµπόριο ναρκωτικών, χρησιµοποιούν τα έργα
τέχνης συχνά για ξέπλυµα χρήµατος»
Sara Jackson, Senior Art Historian, Getty Conservation Institute Newsletter , No.13.1__
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