
Εστιάζουμε στον πελάτη και
τις ανάγκες του, γι’ αυτό εμείς  
στην ERGO πρώτα κατανοούμε
και μετά ασφαλίζουμε.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να αφουγκράζεται 
τις ανάγκες των πελατών της και να τους προσφέρει 
ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις με τρόπο απλό και  
κατανοητό.

Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Ομίλους της 
Ευρώπης προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητάτε από μια 
ασφαλιστική εταιρεία: εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγγύτητα.

Με την εγγύηση και την τεχνογνωσία
της ERGO.
Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα 19 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ο Όμιλος ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη. Εκπροσωπείται 
παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες, 
επικεντρώνοντας σ΄αυτές της Ευρώπης και της Ασίας. 
Περισσότερα από 40.000 άτομα  εργάζονται  αποκλειστικά 
για τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO, είτε ως εργαζόμενοι 
είτε ως αντιπρόσωποι πωλήσεων. Σήμερα, πάνω από 40 
εκατομμύρια πελάτες δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στην 
εξειδίκευση και ασφάλεια που παρέχει ο Όμιλος ERGO 
και οι εταιρείες του. Ο κύριος μέτοχος του Ομίλου  είναι 
η εταιρεία Munich Re, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως στην αντασφάλιση και την ανάληψη κινδύνων. 

Είμαστε πάντα δίπλα σας!
Σχεδιάστε με σιγουριά το μέλλον σας, γιατί εμείς στην ERGO 
θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας, να σας προσφέρουμε 
ασφάλεια.
Όποια ερώτηση ή απορία έχετε σχετική με τα προγράμματά 
μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να 
επισκεφτείτε το site μας:

www.ergohellas.gr

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής 
δεν είναι διαθέσιμος, παρακαλούμε καλέστε στο:

Τμήμα Φροντίδας Πελάτη της ERGO,                       
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3705325  

Ο Ασφαλιστικός σας Διαμεσολαβητής

Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου συνιστά ενημερωτικό υλικό και 

ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτού παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για 

πληροφοριακούς σκοπούς.

Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έντυπο μπορεί να 

μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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ERGO My Business

Η υπεύθυνη προστασία της 
επαγγελματικής σας στέγης.
Εξασφαλίζει την επιχείρησή σας από 
σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω.



Έργο μας η εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της 
επιχείρησής σας.
Η επιχείρησή σας αποτελεί μία επένδυση ζωής για εσάς και 
την οικογένειά σας. Δεν είναι απλά ένα περιουσιακό στοιχείο, 
αλλά η πηγή του εισοδήματός σας, η οποία βρίσκεται 
καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους με 
οικονομικές συνέπειες. Στόχος σας είναι και θα είναι πάνω 
από κaθετί άλλο να εξασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία 
της επαγγελματικής σας στέγης και κατά συνέπεια να 
διασφαλίσετε το οικογενειακό σας εισόδημα.

Η ERGO στηρίζει την προσπάθειά σας για την επίτευξη 
αυτού του στόχου σας, γι’ αυτό και δημιούργησε το 
πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα ERGO My Business 
με τρία πακέτα καλύψεων, που σκοπό έχουν να παρέχουν 
στην επιχείρησή σας, το γραφείο σας ή το ιατρείο σας, 
ολοκληρωμένη προστασία, σύμφωνα με τις δικές σας 
ανάγκες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφαλιστικές καλύψεις

ERGO
My Business
Advanced 

Plus

ERGO
My Business

Total 
Plus

ERGO
My Business

Superior
Plus

Φωτιά

Πυρκαγιά & Πυρκαγιά από δάσος √ √ √

Κεραυνός √ √ √

Καπνός √ √ √

Έκρηξη √ √ √

Νερά και φυσικά φαινόμενα

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι √ √

Θραύση σωληνώσεων √ √

Έξοδα άντλησης νερών √ √

Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και 
ζημιών στις σωληνώσεις √ √

Πολιτικοί κίνδυνοι

Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, 
πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες √ √ √

Κλοπή

Ληστεία ταμείου √

Ασφαλιστικές καλύψεις

ERGO
My Business
Advanced 

Plus

ERGO
My Business

Total
Plus

ERGO
My Business

Superior 
Plus

Απρόβλεπτοι παράγοντες

Πτώση αεροσκάφους √ √ √

Πρόσκρουση οχήματος √ √ √

Θραύση κρυστάλλων - καθρεπτών √ √ √

Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία √ √

Παροχές επακόλουθης ζημιάς
Αμοιβή αρχιτεκτόνων / μηχανικών - Έξοδα 
έκδοσης αδειών √ √ √

Αποκομιδή συντριμμάτων √ √ √

Έξοδα περιορισμού  ζημιάς √ √ √

Απώλεια κερδών (οικονομική ενίσχυση) √

Έξοδα μεταστέγασης √

Απώλεια ενοικίων ιδιοκτήτη √

Συμμόρφωση με κανονισμούς √

Έξοδα φύλαξης μετά από καλυπτόμενη ζημιά √

Έξοδα ενημέρωσης πελατών √

Προσωρινή μεταφορά μετά από ζημιά √

Προσωπικό ατύχημα
Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της 
Ασφάλισης στους χώρους της επιχείρησης √

Αστική ευθύνη

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο √ √

Γενική αστική ευθύνη √ √

Άλλες καλύψεις

Μη ηθελημένη υπασφάλιση (10%) √ √ √
Σταθερές επιγραφές από καλυπτόμενο 
κίνδυνο √ √

Κάλυψη σε επαγγελματικούς χώρους 
συνεργατών √

Προαιρετικές καλύψεις 

 Κλοπή περιεχομένου/ζημιές κλέφτη Ο Ο Ο
Ποιοτική αλλοίωση Ο Ο Ο
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς Ο Ο Ο
Σεισμός Ο Ο Ο
Διάρρηξη ή ληστεία χρηματοκιβωτίου Ο Ο Ο
Μεταφορά χρημάτων Ο Ο Ο
Εργοδοτική αστική ευθύνη Ο Ο
Νομική Προστασία Ο Ο Ο

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται στα διαφημιστικά μας έντυπα 
παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων μας.

√  Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
Ο   Προαιρετική κάλυψη

Τώρα κάθε επιχειρηματίας έχει 
λόγο να αισθάνεται πραγματικά 
ασφαλής, καθώς η ERGO:
• ασφαλίζει το κτίριο (ηλικίας έως 40 ετών) και τον

εξοπλισμό (ηλικίας έως 5 ετών) σε αξία καινούργιου,
• προσφέρει προστασία υπασφάλισης (10%),
• προσφέρει ανταγωνιστικό κόστος,
• προσφέρει ένα ξεκάθαρο και κατανοητό

ασφαλιστήριο χωρίς δυσνόητους όρους,
• αποζημιώνει έγκαιρα και δίκαια σε περίπτωση ζημιάς,
• δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε

πρόγραμμα είτε με απαλλαγή είτε χωρίς (εκτός
σεισμού και εργοδοτικής αστικής ευθύνης).

Οι πελάτες που διατηρούν ασφαλιστήριο επιχείρησης 
στην εταιρεία μας, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα άνω 
των 75 €, αποκτούν το δικαίωμα ειδικής έκπτωσης 15% 
στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου 
τους, με όριο το ποσό των 75 €.

Προϋποθέσεις Ασφάλισης:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες 
άδειες όπου αυτό προβλέπεται (άδεια λειτουργίας, 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας).

Το τελικό ασφάλιστρο του προγράμματος ERGO My Business 
διαμορφώνεται ανάλογα με: 

• το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης, 

• την αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των
εμπορευμάτων της,

• το έτος και το είδος κατασκευής της, καθώς και την 
τοποθεσία της.


