
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ service

Εξειδικευμένοι brokers, 
κορυφαία προσωπική  
εξυπηρέτηση



02  Σχετικά με τη Howden Matrix

Υγείας & Ατυχημάτων

Αεροσκαφών

Κατασκευών & Μηχαν. Εξοπλισμού

Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Κινδύνων Κυβερνοχώρου

Ομαδικές Ασφαλίσεις

 Ενέργεια

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Ασφαλίσεις Ευθύνης

Πλοίων & Μεταφορών

Στόλων Οχημάτων

Επαγγελματικής Ευθύνης

Περιουσίας

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Αντασφαλίσεις

Λίγα λόγια για τον όμιλο Howden Broking Group
•  Από την ίδρυσή της το 1994 μέχρι σήμερα εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο διεθνή ασφαλιστικό broker με 

έδρα εκτός των ΗΠΑ.
•  Πρόκειται για μία πραγματικά πολυεθνική επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η δέσμευσή μας στην 

ανεξάρτητη λειτουργία μας, δίνει στους ανθρώπους μας την ελευθερία και την ευχέρεια να παρέχουν 
την καλύτερη λύση στους πελάτες τους.

•  Το μοντέλο ανάπτυξης της Howden συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με έναν από τους 
μεγαλύτερους διεθνείς brokers, με την ταχύτητα, την καινοτομία, την τεχνογνωσία και την ευελιξία του 
κορυφαίου μεσίτη στην τοπική αγορά.

•  Πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι άνθρωποί μας και στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η διάκρισή τους. 

Κατασκευαστικός τομέας
Νοσοκομεία & Κλινικές
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Βιομηχανίες
Μετάλλευση

Ναυτιλία
Δημόσιοι οργανισμοί
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τεχνολογία
Τουρισμός & Ψυχαγωγία

Ενέργεια
Αεροπορικές εταιρίες
Ιχθυοκαλλιέργειες
Αγροτικές ασφαλίσεις
Ασφαλιστικές εταιρίες

Κλάδοι Ασφάλισης

Τομείς & Δραστηριότητες

Η Howden Matrix αποτελεί 
μέλος του Howden Broking 

Group, του κορυφαίου 
ανεξάρτητου μεσίτη με 
$9 δισ. ασφάλιστρα υπό 

διαχείριση και ένα μοναδικό 
επιχειρηματικό μοντέλο που 
ενθαρρύνει την καινοτομία 

και τη δυναμική βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Στα γραφεία της Howden Matrix  σε 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη, εργάζονται 

πάνω από 90 εξειδικευμένοι 
μεσίτες και τεχνοκράτες, ενώ 

εκπρόσωποί μας βρίσκονται στα 
Ιωάννινα και στην Κρήτη. Με εταιρίες 

στην Κύπρο και στη Νότιο Αφρική, 
καθώς και μέσω του διεθνούς 

δικτύου Howden One, εξυπηρετούμε 
αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε 

όλο τον κόσμο.

Σήμερα, 20 σχεδόν χρόνια 
από την ίδρυσή του, ο όμιλος 

Howden Matrix κατέχει 
ηγετική θέση στις ασφαλίσεις 

Μεγάλων Επιχειρηματικών 
& Βιομηχανικών μονάδων, 
στις Χρηματοοικονομικές 

Ασφαλίσεις, στις Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες (Advisory, στη 

Διαχείριση Κινδύνων και στις 
Αντασφαλιστικές Συμβάσεις. 

κύκλος εργασιών 
$9 δισ. και ένα 

παγκόσμιο δίκτυο 
15.000 συνεργατών 

σε 90 περιοχές

90 εξειδικεύμενοι 
brokers & τεχνικοί  15.000 

επαγγελματίες
συνδεδεμένοι στο

Howden One Network

περισσότερες από 750 
μεγάλες & πολύ μεγάλες 

εμπορικές, βιομηχανικές & 
επιχειρήσεις του 

χρηματοικονομικού τομέα



Yποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας 
ώστε να δημιουργούν ασφαλιστικές λύσεις,
να ξεπερνούν τον εαυτό τους 
και να κάνουν τη διαφορά.



04  Ασφάλιση Περιουσίας

Είτε πρόκειται για εργοστάσιο, αποθήκη, εργαστήριο, χώρο γραφείων, 
κατάστημα ή εστιατόριο, οι ζημίες που πιθανόν να συμβούν στο κτήριο και στο 
περιεχόμενο, θα είναι ενδεχομένως καθοριστικές για την οικονομική ευρωστία 
της επιχείρησης, αφού μπορεί ως αποτέλεσμα να χάσετε την πελατεία σας, τη 
φήμη σας και να μειωθούν δραματικά τα αποθέματα εμπορευμάτων. 

Η ασφάλιση Περιουσίας καλύπτει την καταστροφή ή τη ζημιά στα 
ασφαλισμένα περιουσιασκά στοιχεία. Και η κάλυψη μπορεί να σχεδιαστεί για 
τις συγκεκριμένες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, έτσι ώστε να είστε 
απολύτως προστατευμένοι από ένα καταστροφικό γεγονός.

H Howden Matrix επενδύει χρόνο για να κατανοήσει πλήρως τις 
ανάγκες της δραστηριότητάς σας. Γιατί μόνον έτσι μπορεί να σας 
παρέχει ποιοτική κάλυψη, όταν και όποτε τη χρειάζεστε.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο 
Περιουσίας Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων;
Το ασφαλιστήριο καλύπτει απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία όπως 
κτήρια, εμπορεύματα, μηχανήματα και άλλου είδους περιεχόμενο. Κατά την 
διάρκεια της ασφάλισης είναι σημαντική η ακριβής καταγραφή της αξίας όλων 
των παραπάνω, ώστε να αποφευχθούν οι οποίες δυσάρεστες επιπλοκές κατά τη 
διάρκεια της αποζημίωσης. 

▶  Πυρκαγιά - Προερχόμενη από φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, 
καθώς και ζημίες από τον καπνό.

▶  Νερό - Ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τυφώνα, καιταιγίδα, πλημμύρα.

▶  Φυσικές καταστροφές - Ζημιές που μπορεί να προκληθούν από σεισμό, 
ηφαιστειακή έκρηξη και τσουνάμι.

▶  Ζημιές στα θεμέλια - Λόγω κατολίσθησης ή καθίζησης.

▶  Εγκληματικές ενέργειες - Συμπεριλαμβανομένης της κλοπής και της 
ληστείας.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, το ασφαλιστήριο μπορεί να καλύψει κινδύνους όπως:
• Στάσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές
• Κακόβουλες πράξεις
• Θραύση κρυστάλλων
• Έξοδα αποκομιδής ερειπίων (λόγω ζημιογόνου συμβάντος)
• Έξοδα & ζημιές που προκλήθηκαν κατά την πυρόσβεση 
• Έξοδα αρχιτέκτονα, πραγματογνώμονα, νομικού και τεχνικού συμβούλου

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστεθεί και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, 
εάν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος περιέχει μηχανήματα. Η κάλυψη αυτή σας 
προστατεύει από απρόσμενη, ξαφνική και ατυχηματική ζημία ή απώλεια των 
μηχανημάτων σας, προκαλούμενη είτε από σχεδιαστικό σφάλμα, σφάλμα στην 
κατασκευή, απροσεξία, βραχυκύκλωμα, καταιγίδα και πολλές άλλες αιτίες. 

“Τι σημαίνει για εμάς ποιοτική κάλυψη; 
Ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

“



05  Αστική & Εργοδοτική Ευθύνη

Όσο προσεκτική κι αν είναι μία επιχείρηση, όσο αυστηρές διαδικασίες κι 
αν τηρεί, ατυχήματα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα. Σήμερα, σε 
μια κοινωνία που καθοδηγείται από τις δικαστικές διαμάχες, μια ατυχία 
όπως το να γλυστρίσει ή να παραπατήσει κάποιος, μπορεί να καταλήξει σε 
αγωγή με τεράστιες απαιτήσεις αποζημίωσης. Ακόμη και ο παραμικρός, 
αναπόφευκτος κίνδυνος μπορεί να έχει τεράστιες επιπλοκές, εάν δεν έχετε 
το κατάλληλο ασφαλιστήριο. 

Τι είναι η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης;
Με ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεστε από τις απαιτήσεις 
τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές στην περιουσία τους. Η ασφάλιση 
σχεδιάζεται ειδικά για την οικονομική προστασία της επιχείρησης σε 
περίπτωση δικαστικής αγωγής, οπότε και δεν καλύπτει τις όποιες ζημιές στα 
δικά σας περιουσιακά στοιχεία.

Τι καλύπτει η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης;
Η Howden Matrix είναι ένας εξειδικευμένος broker στις Ασφαλίσεις 
Ευθύνης. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας ώστε το ασφαλιστήριο 
που θα σχεδιάσουμε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης, της 
δραστηριότητας και της γεωγραφικής περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε 
να κατανοήσουμε επακριβώς το προφίλ κινδύνου των πελατών μας και να 
δημιουργήσουμε ένα ασφαλιστήριο που θα τους παρέχει ολιστική κάλυψη.

Τα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτουν τους πελάτες μας 
για περιπτώσεις:
▶  Σωματικών βλαβών
▶  Hθικής Βλάβης (δυσφήμηση, συκοφαντία)
▶  Υλικών ζημιών
▶  Απώλειας δεδομένων
▶  Νομικής υπεράσπισης

Ποιος χρειάζεται ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης;
Η Γενική Αστική Ευθύνη αφορά, όχι μόνον κάθε είδους επιχείρηση, αλλά και 
όλους εμάς που συνεργαζόμαστε με αυτές. Η ομάδα ειδικών στις Ασφαλίσεις 
Ευθύνης, υποστηρίζει πελάτες σε κάθε δραστηριότητα.

Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης 
Η ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης καλύπτει τις νομικές ευθύνες του απορρέουν 
από ατύχημα ή την ασθένεια των εργαζόμενων κατά την εργασίας τους. 

Περιβαλλοντική ευθύνη
Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα που μολύνει το έδαφος, τον αέρα ή το νερό, 
καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, 
ο καθαρισμός και η αποκατάσταση αποτελούν μια επιβεβλημένη πρακτική, 
πολύ υψηλού κόστους. Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει 
πλήρως το κόστος αυτό.



06  Αστική Ευθύνη 
      & Ανάκληση Προϊόντος
Εάν εξαιτίας ενός προϊόντος προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά, ο δικαστικός 
αγώνας μπορεί να μην περιοριστεί απλώς μεταξύ του καταναλωτή και της 
εταιρίας που το προμηθεύει: οι επιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθούν σε όλη την 
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης και να μετατρέψουν την υπόθεση σε ένα 
μακροχρόνιο, περίπλοκο και πολύ ακριβό αγώνα δρόμου.

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος;
Το συμβόλαιο αυτό σας προστατεύει από οικονομικές αποζημιώσεις που 
προκύπτουν από τον τραυματισμό ή τη ζημία που υπέστη κάποιος κάνοντας 
χρήση του / των προϊόντων σας.
Είναι μία απαραίτητη κάλυψη για τους παραγωγούς, κατασκευαστές, τους 
προμηθευτές και όσους πωλούν προϊόντα στο ευρύ κοινό. 

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος;
Εάν ένα προϊόν αποτελέσει αιτία για τον τραυματισμό, την ασθένεια ή 
προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο τρίτου, το πιθανότερο είναι αυτός 
ή αυτοί που επλήγησαν να διεκδικήσουν δικαστικώς αποζημίωση. Ο βασικός 
στόχος της ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντος είναι να καλύψει τα νομικά έξοδα και 
τις σχετικές αποζημιώσεις. 

Συχνές αιτίες αποζημίωσης
Οι αποζημιώσεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος συνήθως σχετίζονται με έναν 
τεράστιο λογαρισμό που καλέιστε να πλήρωσετε για
▶  Ελαττωματικό σχεδιασμό - Κάποιος χαρακτηρίζει το προϊόν ως επικίνδυνο, 

σήμερα και πάντα, από τότε δηλαδή που σχεδιάστηκε.
▶  Κατασκευαστικό σφάλμα - Η πλέον συνήθης αιτία διεκδίκησης 

αποζημίωσης είναι το επιχείρημα ότι το προϊόν έγινε εξαιρετικά επικίνδυνο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής του.

▶  Παραλείψεις στη συσκευασία ή στην ετικέτα - Το προϊόν ενοχοποιείται 
για παραμέτρους επικινδυνότητας, για τις οι οποίες θα έπρεπε να 
υπάρχουν οι σχετικές προειδοποιήσεις για τον καταναλωτή.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντος αναλαμβάνει την οικονομική ζημιά που 
θα υποστεί η επιχείρηση, εάν χρειαστεί να ανακαλέσει ένα προϊόν, να το 
αντικαταστήσει και να καταστρέψει το ελαττωματικό. Επιπλέον, συντελεί και 
στον περιορισμό της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στη φήμη σας και εν τέλει 
στα οικονομικά σας αποτελέσματα. 
Οι καλύψεις Ανάκλησης Προϊόντος που διαθέτει η ασφαλιστική αγορά, 
είναι –ως επί το πλείστον- ιδιαιτέρως περιορισμένες. Έτσι, ενώ ο τίτλος της 
κάλυψης φαίνεται ικανοποιητικός, οι όροι, συνήθως, εξαιρούν πολλούς από 
τους κινδύνουν που καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας και στην 
ουσία μένετε χωρίς κάλυψη, ειδικά όταν την χρειάζεστε περισσότερο. 
Στη Howden Matrix σχεδιάζουμε το ασφαλιστήριο ακριβώς σύμφωνα με τις 
ανάγκες των πελατών μας. Η εμπειρία μας από τη συνεργασία με προμηθευτές, 
συναρμολογητές και κατασκευαστές τελικού προϊόντος μας δίνει τη δυνατότητα 
να έχουμε συνολική εικόνα των κινδύνων που απειλούν τους πελάτες μας. 

“Μην στηρίζεστε στις καλύψεις των έτοιμων ασφαλιστικών πακέτων.
Έχουμε δει ασφαλιστήρια, όπου στις εξαιρέσεις υπήρχε και 
το ίδιο το προϊόν που κατασκεύαζε ο ασφαλισμένος.



07  Μεγάλα έργα

Τα εργοτάξια, από τη φύση τους, αποτελούν χώρους υψηλού κινδύνου. Τόσο 
οι κατασκευαστές, όσο και οι εργολάβοι και υπεργολάβοι τους, έρχονται 
αντιμέτωποι με ένα πλήθος κινδύνων, που μπορούν κυριολεκτικά να βυθίσουν όχι 
μόνον το έργο, αλλά και τις συνδεδεμένες με αυτό επιχειρήσεις. Εμπιστευτείτε 
λοιπόν έναν broker που θα σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή και αναγκαία κάλυψη, 
έναν broker που θα είναι δίπλα σας όταν πραγματικά το έχετε ανάγκη.
Όταν δημιουργούνται προβλήματα σε ένα κατασκευαστικό έργο, μπορεί να 
προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιπλέον επιπτώσεις. Η υπεργολαβία 
διαφόρων εξειδικευμένων εργασιών μπορεί να διαταράξει σοβαρά τις 
συμβατικές υποχρεώσεις και να γεννήσει αιτήματα για αποζημιώσεις και 
δικαστικές διαμάχες. 

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης και Κατασκευής
 Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης και Κατασκευής καλύπτει 
τις κατασκευαστικές εταιρίες και τους εργολάβους κατά την διάρκεια ζωής 
ενός έργου. Ονομάζεται «Κατά Παντός Κινδύνου – CAR» γιατί πραγματικά 
καλύπτει τα πάντα. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια εμπεριέχουν όρους, που 
στόχο έχουν να διασφαλίσουν πλήρως την επιχείρηση από τους τεράστιους 
κινδύνους που διατρέχει.

Συγκεκριμένα:
•  Τις ολοκληρωμένες εργασίες, δηλαδή το τμήμα των εργασιών που έχει 

ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχ ει ακόμη παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του
•  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τα οποία είναι αποθηκευμένα είτε στο 

εργοτάξιο είτε σε άλλο χώρο
• Τις προσωρινές κατασκευές
• Τους ενοικιασμένους χώρους και μηχανήματα 
• Τις μεταφορές από και προς το εργοτάξιο

Επιπλέον καλύπτει κινδύνους όπως:
• Σωματικές βλάβες τρίτων
• Θάνατο τρίτων
• Υλικές ζημίες σε περιουσία τρίτων

Ένα ολοκληρωμένο συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου πρέπει να περιέχει 
συνδυαστικές καλύψεις των παρακάτω κινδύνων:
• Επαγγελματική Ευθύνη Εργολάβου
• Επαγγελματικές αμοιβές
• Καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών
• Κρυφό ελάττωμα
• Περιβαλλοντική Ευθύνη



08  Επαγγελματική Ευθύνη - PI

Είστε επαγγελματίας; Επομένως, τόσο η γνώμη σας, όσο και οι αποφάσεις που 
παίρνετε, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ανθρώπους με τους οποίους 
συνεργάζεστε. Όλοι μας όμως μπορεί να έχουμε μια δύσκολη μέρα, να κάνουμε 
ένα λάθος, για το οποίο μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι σε μία δικαστική 
διαμάχη ή επίσημη έρευνα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε, σήμερα κιόλας, ένα δίχτυ 
προστασίας της μελλοντικής σας ευημερίας. 

Με τη Howden Matrix στο πλευρό σας μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το 
ασφαλιστήριό σας έχει τους καλύτερους όρους και καλύψεις της αγοράς, αφού 
μιλάμε την ίδια γλώσσα και κατανοούμε σε βάθος τους περίπλοκους κινδύνους 
που αντιμετωπίζετε.

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;
1.  Το κόστος που σχετίζεται με τις δοικητικές ή ρυθμιστικές έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης
2.  Τις αποζημιώσεις ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς

Τα ασφαλιστήρια της Howden Matrix παρέχουν & περιλαμβάνουν:
Διεθνή κάλυψη - Ακόμη κι αν η αγωγή προέρχεται από δικαστική αρχή της 
αλλοδαπής, θα έχετε τη δυνατότητα αξιόπιστης υπεράσπισης από έμπειρους 
νομικούς, τόσο στο αντικείμενο, όσο και στο δίκαιο της χώρας από την οποία 
εκπορεύεται η αγωγή. 

Μη αμειβόμενες υπηρεσίες - Χρειάζεστε κάλυψη ακόμη κι όταν οι συμβουλές 
που παρείχατε ήταν σε ανεπίσημη, φιλική βάση και χωρίς αμοιβή. 

Πλήρη αναδρομική κάλυψη - Που περιλαμβάνει τα λάθη, τις παραλείψεις και 
τις λανθασμένες πράξεις του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό  να έχετε κάλυψη 
που, χωρίς κενά, ξεκινάει από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησής σας.

Μην ξεχνάτε, ότι μπορεί να βρεθείτε υπόλογοι για συμβουλές που δώσατε στο 
μακρινό παρελθόν, οπότε η τυχαία αγορά ενός ασφαλιστήριου Επαγγελματικής 
Ευθύνης δεν σας διασφαλίζει από τυχόν κενά στην ασφάλιση και ανά πάσα 
στιγμή οι ιστορίες του παρελθόντος μπορεί να σας προκαλέσουν εφιάλτες.

Μπορούμε να προσθέσουμε και τις εξής επεκτάσεις:
▶  Ακούσια παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας
▶  Έξοδα ανάκτησης απωλεσθέντων εγγράφων
▶  Κάλυψη ευθύνης υπεργολάβων, συμβούλων ή πρακτόρων

Μία δυναμική γραμμή υπεράσπισης είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά  όταν 
οι όποιοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, γιατί χωρίς αξιόπιστους δικηγόρους 
διακυβεύεται η μελλοντική σας ευημερία. Θα χρειαστεί να αποταθείτε σε μία 
έμπειρη νομική ομάδα -ένα σημαντικό έξοδο-, αλλά ακόμη και τότε μπορεί να 
βρεθείτε υπόλογοι αποζημιώσεων ή εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Οι επαγγελματίες, που ζουν από την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και την 
εξειδίκευσή τους, θέτουν σε κίνδυνο την καριέρα τους, κάθε φορά που 
συναντούν έναν πελάτη. Και κάθε φορά που ενεργείτε για λογαριασμό των 
πελατών σας, κινδυνεύετε από αγωγές.



09  Ασφάλιση Μεταφορών - Cargo  

Στη Howden Matrix έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε ανταγωνιστική 
κάλυψη για περίπλοκους και δύσκολους κινδύνους μεταφερομένων φορτίων, 
αλλά και για κλασικές μεταφορές φορτίων μεγάλου ή μικρότερου όγκου. 
Η ασφάλιση μεταφερομένων φορτίων μπορεί να «κοπεί και να ραφτεί» στα 
μέτρα κάθε αντικειμένου ή αγαθού, ξεκινώντας από ένα εικαστικό έργο τέχνης, 
μέχρι χιλιάδες τόνους καφέ και οποιοδήποτε άλλο φορτίο μεσολαβεί. 

Η ασφάλιση Μεταφορών λειτουργεί με δύο τρόπους:
▶   Είτε μέσω ενός ανοιχτού συμβολαίου 12 μηνών με προσυμφωνημένο 

ασφάλιστρο ανάλογα με το φορτίο, είτε με
▶  Ένα εφάπαξ συμβόλαιο που καλύπτει ένα και μοναδικό φορτίο, door to door, 

παντού στον κόσμο

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός ασφαλιστηρίου κατονομαζομένων κινδύνων, 
που σας προσφέρει κάλυψη για συγκεκριμένους κινδύνους ή ένα ασφαλιστήριο 
κατά παντός κινδύνου, που περιλαμβάνει κάθε σενάριο, εκτός εάν υπάρχει 
ξεκάθαρη εξαίρεση.

Οι κύριοι κίνδυνοι που καλύπτονται σε όλα τα ασφαλιστήρια:
▶ Πυρκαγιά & Έκρηξη
▶ Eγκατάλειψη
▶ Βύθιση
▶ Ανατροπή
▶ Ανατροπή φορτηγού ή εκτροχιασμός τρένου
▶ Σύγκρουση
▶ Έκτακτη εκφόρτωση σε λιμένα λόγω κινδύνου στη θάλασσα
▶ Ολική καταστροφή οχήματος
▶ Γενική αβαρεία
▶ Πτώση στη θάλασσα

Κάποιοι από τους παραπάνω όρους μπορεί να είναι διαθέσιμοι χωρίς 
επασφάλιστρο, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου του ασφαλισμένου. 

Tα περιθώρια κέρδους στον κλάδο μεταφορών είναι περιορισμένα και για αυτό 
χρειάζεστε την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των ασφαλίστρων που πληρώνετε. 
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η 
Howden Matrix θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το κόστος ασφάλισης, χωρίς να 
περιορίσετε την ποιότητα ή το εύρος των καλύψεων, ώστε να έχετε στα χέρια 
σας ένα συμβόλαιο απόλυτα λειτουργικό ανά πάσα στιγμή.



10    Oμαδικές ασφαλίσεις  

Τι θα έδειχνε μία ενδελεχής ανάλυση του προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης 
της εταιρίας σας; Το χρησιμοποιούν οι άνθρωποί σας; Ως επιχείρηση έχετε το 
θετικό αποτέλεσμα που περιμένατε; Μήπως χρειάζεται να το ξαναδείτε, για να 
διαπιστώσετε εάν μπορείτε να αποκομίσετε περισσότερα οφέλη;

Η Howden Matrix είναι εδώ για να υποστηρίξει την απόφασή σας να δώσετε 
επιπλέον προνόμια και να κάνετε το προσωπικό σας να νιώσει πιο ασφαλές, 
χαρούμενο και παραγωγικό, μέσα από ένα ομαδικό ασφαλιστήριο που θα 
περιέχει, όχι μόνον τις καλύψεις που χρειάζεστε, αλλά και ένα πρόγραμμα ευ 
ζην. Θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό για τη φιλοσοφία του οργανισμού σας 
ομαδικό, στοχεύοντας πάντα να δημιουργήσουμε πραγματική αξία για εσάς και 
τους ανθρώπους σας.  

Τι θα κάνουμε για εσάς
1.  Θα εξετάσουμε προσεκτικά τις κατάλληλες λύσεις για την επιχείρηση, τους 

ανθρώπους σας και τον προϋπολογισμό σας
2.  Θα κάνουμε έρευνα αγοράς, θα καταγράψουμε τις λεπτομέρειες και θα σας 

φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλετε, όταν το θέλετε και όπως το θέλετε
3. Θα είμαστε εκεί για να αποφύγετε «ακριβά» λάθη
4.  Θα ευθυγραμμίσουμε τις παροχές με την κουλτούρα της εταιρίας σας, 

αλλά και τους στόχους που έχετε στην προσέκλυση και διατήρηση ικανού 
προσωπικού

5.  Θα σας καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσετε νομικές και 
κανονιστικές περιπλοκότητες

6.  Οι προτάσεις μας θα είναι πέρα και πάνω από τις συνηθισμένες λύσεις και 
στοχευμένες στο επιθυμητό αποτέλεσμα

7.  Θα επικοινωνούμε με τους ανθρώπους σας, ώστε να κάνουν χρήση των 
προνομίων που τους παρέχετε

8.  Θα έχετε πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, ώστε να έχετε 
τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων

Εάν έχετε ήδη ένα Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης, ποιος ο λόγος να το 
αλλάξετε;
Μια φρέσκια ματιά από τους ειδικούς της Howden Μatrix, τους brokers μας με 
μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς, θα προσδώσει μεγάλη 
αξία σε όσα θέλετε να προσφέρετε στους ανθρώπους σας. 

Η ανάλυση των αποζημιώσεων λύνει πολλά προβλήματα
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν 
την υγεία των εργαζόμενών σας και θα περιορίσουν τις βασικές αιτίες 
αποζημίωσης. 

Η επικοινωνία είναι το κλειδί
Οι υπεύθυνοι για το Ομαδικό πρόγραμμα της εταιρίας σας, το έχουν 
επικοινωνήσει επαρκώς στο προσωπικό σας; Είμαστε εδώ για να σας 
προτείνουμε άμεσες και πρακτικές λύσεις.  

Η αγορά ενός Ομαδικού ασφαλιστηρίου, είναι το πρώτο βήμα
Είμαστε στη διάθεσή σας, για να οργανώσουμε από κοινού σεμινάρια και να 
προετοιμάσουμε εγχειρίδια, ακόμη και για να εκπαιδεύσουμε τους managers 
που ασχολούνται με θέματα προσωπικού 

Μεγαλύτερη ηρεμία, μικρότερο ασφάλιστρο
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, αλλά πάντα θα σας προτείνουμε 
μια «έξυπνη αγορά», με το σωστό ασφάλιστρο και χωρίς "εκπτώσεις" στις 
παροχές. 



Εξειδικευμένοι σύμβουλοι 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, σας βοηθούν να 
νιώθετε ασφαλείς σε έναν κόσμο που αλλάζει



12   Ευθύνη στελεχών διοίκησης - D&O  

Συνυπευθυνότητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η δικαιοσύνη 
αντιμετωπίζει τους διευθυντές και τα στελέχη ενός οργανισμού: και με τη 
λογική αυτή, μπορεί να βρεθείτε κατηγορούμενοι σε δικαστικό αγώνα για 
κάτι που έκανε ο/η συνάδελφός σας, ακόμη κι εάν εσείς δεν το γνωρίζατε. Το 
ασφαλιστήριο D&O σας προστατεύει από απαιτήσεις που εγείρονται απέναντι 
σε εσάς ή στους συναδέλφους σας διευθύνοντες και που αφορούν στο εύρος 
των καθημερινών σας καθηκόντων και δραστηριοτήτων.

Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές, πρόθυμες να αναλάβουν έναν τέτοιο κίνδυνο. 
Πώς όμως θα επιλέξετε την κατάλληλη; Ο εξειδικευμένος σύμβουλος 
της Howden Matrix θα κάνει ενδελεχή έρευνα για να σας εξασφαλίσει την 
πληρέστερη προστασία στην πλέον ανταγωνιστική τιμή.

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο D&O
Σε περίπτωση όπου η αγωγή γίνεται προσωπικά εναντίον στελέχους σας, 
η ασφάλιση D&O θα καλύψει το κόστος υπεράσπισης, καθώς και την όποια 
σχετική αποζημίωση ή συμβιβασμό. Οποιαδήποτε κατηγορία εξαπολύεται 
από τρίτο πρόσωπο εναντίον ενός διευθυντικού ή εκτελεστικού στελέχους, 
όσο αβάσιμη κι αν είναι, θα πρέπει να τυγχάνει σοβαρής υπεράσπισης. Κάθε 
άλλη αντιμετώπιση, μπορεί να έχει δυσάρεστη έκβαση για τον εναγόμενο και 
την εταιρία που εκπροσωπεί. Στις καλύψεις περιλαμβάνονται:
• Ευθύνες που απορρέουν από εργατικές πρακτικές 
•  Έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε επίσημη έρευνα
•  Απαιτήσεις που αφορούν στην έκδοση ή/και διαπραγμάτευση μετοχών 

(εισηγμένες)
• Στελέχη που έχουν αποχωρήσει ή συνταξιοδοτηθεί
• Έξοδα διαχείρισης κρίσης

Άλλες πιθανές περιπτώσεις αποζημίωσης
• Στελέχη που συμμετέχουν σε ΔΣ ανεξάρτητων οργανισμών
•   Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας, σεξουαλική παρενόχληση ή 

διακριτική μεταχείριση
• Ευθύνες που απορρέουν από δημόσια εγγραφή

Οι καλύψεις του D&O και ποια σημεία χρήζουν προσοχής
▶  Αποζημιώσεις σε τρίτους όπως προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή 

διακανονισμούς
▶ Νομικά Έξοδα / Έξοδα Υπεράσπισης
▶  Έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε 

έρευνα
▶ Κάλυψη ευθυνών που απορρέουν από εργατικές πρακτικές
▶  Δαπάνες που σχετίζονται με διαδικασίες έκδοσης 

συμπεριλαμβανομένου αμοιβές συμβούλων
▶ Εύλογα έξοδα για την έκδοση εγγυοδοσίας

Επεκτάσεις
▶  Κόστος διαχείρισης κανονιστικής κρίσης
▶ Έξοδα έκδοσης σε άλλη Αρχή
▶ Επείγοντα έξοδα
▶ Αστικές ποινές & πρόστιμα
▶ Ευθύνη στελεχών σε ανεξάρτητους οργανισμούς
▶ Κάλυψη αναδρομικής ισχύος
▶  Έξοδα υπεράσπισης για λάθη ή παραλείψεις που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων



13    Οικονομικό Έγκλημα - Crime - Crime

Η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει το οικονομικό έγκλημα σπάνια περιορίζεται 
στα αποτελέσματα του ισολογισμού σας. Η εγκληματική δραστηριότητα 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη σας, την πελατεία σας, το ηθικό του 
προσωπικού σας και την παραγωγικότητα του οργανισμού σας. Όλες αυτές οι 
επιπτώσεις κάνουν αναγκαία την παρουσία εξειδικευμένων συμβούλων που θα 
έχει στόχο τη μείωση του κινδύνου και τον περιορισμό της ζημίας.

Πώς λειτουργεί η κάλυψη Απιστίας Υπαλλήλου;
Η ομάδα ειδικών της Howden Matrix μπορεί να σχεδιάσει την ολιστική 
κάλυψή σας, η οποία θα προστατεύσει τις άμεσες οικονομικές απώλειες, ως 
αποτελεσμα απιστίας των υπαλλήλων σας, δηλαδή απάτης. 

Τι καλύπτεται από τη Μεταφορά Χρημάτων;
Η ασφάλιση οικονομικού εγκλήματος καλύπτει τη ληστεία ή την κλοπή 
χρημάτων τα οποία μεταφέρετε είτε εσείς ο ίδιος, είτε τρίτο εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, τόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, όσο και κατά τη διάρκεια της 
φύλαξής τους σε χρηματοκιβώτιο. Συνήθως τα ασφαλιστήρια αυτά εννοούν ως 
«χρήματα» τα μετρητά, τις τραπεζικές επιταγές, το συνάλλαγμα, τα ομόλογα και 
τις επιταγές. 

Χρειάζομαι και τις δύο καλύψεις;
Κάθε ένα από τα παραπάνω ασφαλιστήρια καλύπτει ένα διαφορετικό τρόπο 
εγκληματικής δράσης. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνουμε αυτές τις δύο 
καλύψεις συνδυαστικά.

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα;
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανά περίπτωση και με βάση:
1.  Την τοποθεσία των κινδύνων
2. Τις διαδρομές και τον μεταφορέα
3. Το τρόπο μεταφοράς
4. Τη συχνότητα των μετακινήσεων
5. Το ποσό και τον βαθμό της έκθεσης (πλαφόν & μέσος όρος)
6. Τα μέτρα & τις διαδικασίες ασφαλείας
7. Το ιστορικό ζημιών

Ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσει ο broker της Howden Matrix
▶    Αφού συζητήσετε μαζί μας, με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες, θα σας προτείνουμε την καλύτερη λύση με το 
οικονομικότερο για τα δεδομένα ασφάλιστρο.

▶    Στη συνέχεια, θα σας δώσουμε κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση του 
κινδύνου, ώστε και να μειωθούν σημαντικά οι πιθανότες να υποστείτε μια 
επίθεση, αλλά και να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του ασφαλίστρου. 

“Όταν ξαφνικά κάποιος υφαρπάζει χρήματα από την επιχείρησή 
σας, διακυβεύεται η ίδια σας η ρευστότητα. Αυτός είναι και ο 
πρωταρχικός λόγος για τον οποίο κάνουμε τα αδύνατα δυνατά 
ώστε να καταβληθεί άμεσα η αποζημίωσή σας. 



14   Ασφάλιση Κυβερνοχώρου  

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων που δεν έχουν επαρκώς σχεδιασμένη 
στρατηγική προστασίας από τις κυβερνο-επιθέσεις, κυριολεκτικά διακυβεύουν 
τα κεφάλαια που προορίζονται για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Ή, ανάλογα 
με τη ρεύστοτητά τους, την ίδια τους την επιβίωση.

Τι σημαίνει κυβερνο-επίθεση;
Οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν παράνομες προσπάθειες πρόσβασης στις 
πληροφορίες ενός οργανισμού, με στόχο να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία 
του. Το κίνητρο μπορεί να διαφέρει και η επίθεση μπορεί να σχετίζεται με 
εγκληματική πράξη, κατασκοπία, πολιτικούς αντιπάλους ή απλώς με ερασιτέχνη 
χάκερ. Οι επιχειρήσεις δέχονται καθημερινά εκατομμύρια επιθέσεις, εκ των 
οποίων κάποιες καταφέρνουν να σπάσουν τις άμυνες των συστημάτων και να 
προκαλέσουν χαοτικές καταστάσεις. Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές 
επίθεση είναι μέσω emails, τα οποία φαίνεται ότι προέρχονται από συνάδελφο 
ή συνεργάτη, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν τον Δούρειο Ίππο μέσω 
του οποίου θα εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό.  Επιπλέον, ένας συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός παραβιάσεων προέρχεται από τους ίδιους σας τους 
υπαλλήλους, συχνά αυτούς που έχουν απολυθεί και είχαν πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας των συστημάτων σας. 

Πώς λειτουργεί η ασφάλιση κατά κινδύνων κυβερνοχώρου;
Ασφάλιση κατά κινδύνων κυβερνοχώρου σημαίνει ότι η Howden Matrix βρίσκεται 
δίπλα σας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση.και σας δίνει ταχύτατη 
πρόσβαση σε ειδικούς που:
1.  θα εντοπίσουν την αιτία
2. θα περιορίσουν την εξάπλωση και άρα τη ζημία από την επίθεση
3. θα διαχειριστούν τις επακόλουθες συνέπειες
και τέλος,
4. θα επαναφέρουν τη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησής σας

Πληρώνοντας το κόστος μια κυβερνο-επίθεσης
Εκτός από την άμεση και επείγουσα ανταπόκριση, καθώς και το κόστος 
επανεγκατάστασης του hardware και software, η ασφάλιση ευθύνης κατά 
κινδύνων του κυβερνοχώρου καλύπτει:
▶   το κόστος ενημέρωσης των πελατών
▶    την παρακολούθηση των υποκλοπών πιστωτικών καρτών και προσωπικών 

δεδομένων των πελατών σας
▶   τη διακοπή εργασιών και τα έξοδα εναλλακτικών μέσων εργασίας
▶   το κόστος της έρευνας
▶   το κόστος της εκβίασης
▶   τα νομικά έξοδα και τις σχετικές αποζημιώσεις

“Εμπιστευτείτε τον Cyber Retail Broker του 2020
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Το ΒΒΒ αποτελεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τις τράπεζες από 
κινδύνους που απορρέουν από απιστία και απάτη. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι 
της Howden Matrix θα σας παρέχουν υποστήριξη σε ό,τι αφορά στη διαχείριση 
των κινδύνων, θα συζητήσουν μαζί σας τις ενδεχόμενες εστίες απαιτήσεων 
και θα σας βοηθήσουν έτσι ώστε να βρίσκεστε πάντα ένα βήμα μπροστά από 
το πιθανό οικονομικό έγκλημα. Το ΒΒΒ είναι ένα ιδιαιτέρως ευέλικτο εργαλείο 
διαχείρισης κινδύνων, που παρέχει προστασία απέναντι σε διασαφηνισμένες 
οικονομικές απώλειες. Αποτελεί εξαιρετική ασπίδα προστασίας στις 
περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κάποια εγκληματική ενέργεια εναντίον της 
τράπεζας ή των συμφερόντων της. Για παράδειγμα απάτη με επιταγές ή ληστεία 
τράπεζας. Η απιστία υπαλλήλου, η οποία λειτουργεί υπέρ της τράπεζας π.χ. 
για να δείχνει περισσότερο κερδοφόρος ο οργανισμός, αποτελεί παράδειγμα 
απάτης η οποία δεν καλύπτεται από το ΒΒΒ. 

Εμείς, βρισκόμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε ένα 
ασφαλιστήριο με την ακριβή αναλογία συστατικών που καλύπτουν τις δικές σας 
ανάγκες. 

Επιλογές ασφάλισης
Α) Πλήρης ή μερική κάλυψη

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ασφαλίσετε το 100% των κινδύνων σας 
ή κάποιες παραμέτρους τους.

Β) Μεταβλητό Όριο Ευθύνης
Γ) Μεταβλητή απαλλαγή

και επιπλέον 
     Ανοιχτή Γραμμή Δήλωσης Συμβάντος 24/7

Για ολοκληρωμένη κάλυψη, ζητήστε από τα εξειδικευμένα στελέχη μας 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καλύψεις που ακολουθούν:
1.  Απιστία υπαλλήλων
3. Κλοπή και ληστεία
4. Ασφάλιση εγκαταστάσεων
5. Ζημίες στον εργασιακό χώρο και στο περιεχόμενό του
6. Ασφάλιση Μεταφοράς - μετεγκατάστασης 
7. Πλαστές επιταγές
8. Πλαστά χαρτονομίσματα

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μας έχει δείξει 
ότι σημαντικός αριθμός τραπεζών υποτιμά το αναγκαίο συνολικό ασφαλισμένο 
κεφάλαιο. Για να έχετε την πραγματική εικόνα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ακρίβεια, επικοινωνήστε σήμερα με έναν από τους εξειδικευμένους μας brokers.

“Το οικονομικό έγκλημα δεν κοιμάται ποτέ, γι’ αυτό και το τμή-
μα αποζημιώσεων της Howden Matrix είναι και θα είναι πάντα 
δίπλα σας όποτε και για ό,τι χρειαστείτε.
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Ένας μεγάλος πελάτης που αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του αποτελεί 
και την πιο συχνή αιτία αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. Η ασφάλιση 
Πιστώσεων αποτελεί μία τονωτική ένεση για το επιχειρείν και ανοίγει τον 
δρόμο σε νέες ευκαιρίες, ειδικά για τις εταιρίες που έχουν έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα. Στη Howden Matrix σας παρέχουμε και την κατάλληλη 
συμβουλευτική στρατηγική ως προληπτική αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων. 
Τα βασικά προϊόντα που διαθέτει ο κλάδος Ασφάλισης Πιστώσεων, απευθύνονται 
σε Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, καθώς και σε Πολυεθνικούς 
Ομίλους, ενώ τα εξειδικεύμενα προγράμματα της Howden Matrix αφορούν σε: 
• Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
• Κάλυψη Πολιτικών Κινδύνων
• Κάλυψη Παραγγελιών / Προπιστωτικών Κινδύνων

Παράλληλα, η Howden Matrix μπορεί να σχεδιάσει την ασφάλιση Πιστώσεων στα 
μέτρα σας και με βάση τις ακόλουθες εναλλακτικές:
• Ασφάλιση ενός μόνον οφειλέτη ή / και ομάδας οφειλετών / αγοραστών
• Ασφάλιση προκαταβολών ή / και χρηματοδοτικών συμβάσεων
• Ασφάλιση Πιστώσεων στον αγοραστή ή / και επενδύσεων εξωτερικού
• Ασφάλιση Τεχνικών Έργων & Μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων

Πως λειτουργεί η ασφάλιση Πιστώσεων
Στην Howden Matrix αναλύουμε τους πιστωτικούς κινδύνους των πελατών μας 
και θέτουμε ένα όριο για κάθε έναν από αυτούς. Εσείς συνεχίζετε απρόσκοπτα 
την εμπορική σας δραστηριότητα και μας ενημερώνετε εάν κάποιος από τους 
πελάτες σας προχωρεί σε στάση πληρωμών. Στη συνέχεια, οι εξειδικευμένοι 
brokers μας θα έρθουν σε επαφή με την ασφαλιστική εταιρία και εσείς θα 
εισπράξετε τα χρήματα που σας οφείλονται. 

Για ποιους κλάδους είναι αναγκαία η ασφάλιση Πιστώσεων
▶ Αγροτικό τομέα
▶ Κατασκευαστικό τομέα
▶ Χρηματοοικονομικό τομέα
▶ Τρόφιμα & Ποτά
▶  Βιομηχανία – Βιοτεχνία
▶ Πετρελαιοειδή & Φυσικό Αέριο

Γιατί η ασφάλιση Πιστώσεων πρέπει να είναι στα μέτρα μου;
Ο σχεδιασμός της ασφάλισης Πιστώσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες 
έχει πολύ πιο εκλογικευμένο κόστος σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα 
που στηρίζεται στον συνολικό σας κύκλο εργασιών, οπότε και όλη σας η 
δραστηριότητα είναι ασφαλισμένη με την ίδια μονολιθική, συχνά άκαμπτη 
-σε επίπεδο όρων και προϋποθέσεων- κάλυψη. Η συνεργασία με έναν 
εξειδικευμένο broker, όπως η Howden Matrix, ο οποίος θα διαπραγματευτεί 
για λογαρισμό σας, διασφαλίζει και την κατάλληλη, σε όλα τα επίπεδα, 
ασφαλιστική κάλυψη.

▶ Χαρτί, Εκτυπώσεις, Εκδόσεις
▶ Λιανικό εμπόριο
▶ Χονδρική
▶ Μεταφορείς, Διανομείς
▶ Κλωστοϋφαντουργία
▶ Φαρμακοβιομηχανία



Το ασφαλιστικό Due Diligence αποτελεί 
μία σημαντική διαδικασία για την επιτυχία 

οποιασδήποτε επιχειρηματικής συναλλαγής 
είτε πρόκειται για εξαγορά μετοχών 

ή περιουσιακών στοιχείων είτε για συγχώνευση
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Η έμπειρη ομάδα της Ηowden Matrix θα αξιολογήσει το προφίλ κινδύνου, τα 
υφιστάμενα ασφαλιστικά προγράμματα και τις καλύψεις τους, θα διαπιστώσει 
τις τυχόν ελλείψεις και θα προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη ανάλυση της 
ασφαλιστικής εικόνας της επιχείρησης, μιας σημαντικής δηλαδή παραμέτρου 
που αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. 

Η προσεκτική μελέτη των παραμέτρων -που συχνά παραβλέπονται- ενός 
ασφαλιστικού προγράμματος θα βοηθήσει τον αγοραστή να καθορίσει 
επακριβώς την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εξαγοράζει και να το 
προστατεύσει από ευθύνες που μπορεί να προκύψουν μετά τη συναλλαγή. .

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας IDD περιλαμβάνουν:
•• GAP analysis
•• Καταγραφή του προφίλ των κινδύνων 
•• Εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων
•• Επάρκεια -ποσοτική & ποιοτική- της ασφαλιστικής κάλυψης 
•• Ποιος είναι ο ασφαλισμένος;
••  Συμφωνίες Μετακύλησης Κινδύνου υπέρ του αγοραστή ή στην αρμοδιότητα 

του πωλητή
•• Απαλλαγές ή Ίδιες κρατήσεις που περιέχονται στα ασφαλιστήρια
•• Εκχωρήσεις που περιγράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
•• Ασυνήθεις εξαιρέσεις
•• Ιστορικό ζημιών - αποζημιώσεων
•• Aναδρομικής ισχύος ασφάλιστρα.
•• Εκκαθάριση συμβολαίου ή παράταση της κάλυψης
•• Βελτιώσεις στο κόστος σσφάλισης

Οι υπηρεσίες μας και η αποτελεσματικότητα με την οποία εξετάζουμε τις 
ασφαλιστικές καλύψεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός, 
βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση και συμβάλουν στην οικονομική, νομική 
και εμπορική διαδικασία δέουσας επιμέλειας κάθε συναλλαγής:
▶  Η πληροφόρηση για την ασφαλιστική εικόνα, αποτελεί προστιθέμενη αξία
▶  Δίνει ρεαλιστική διάσταση στο τίμημα
▶  Διευκολύνει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας
▶  Λειτουργεί αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής 
▶  Επιτρέπει την προσρμογή του λειτουργικού κόστους & τις συνέργειες
▶  Βελτιώνει την Εταιρική Διακυβέρνηση & τη Διαχείριση Κινδύνων
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