Τ . Ε . I. Κ Λ Β Α Λ Λ Ι
ΣΧΟΛΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η ! ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ!
ΤΜ Η Μ Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:
Π Λ Π Λ ΖΟ ΓΛ Ο \ Κ Ω Χ Χ Ο >

ΘΕΜΑ: Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α Τ Η Σ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Σ

ΑΣΦ Α .ΔΙΣΤΙΚ Η Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Χ Ω ΡΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΗΜΗΤΡΙΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘ ΙΟ Σ

ΚΑ ΒΑ ΑΑ Φ ΕΒ ΡΟ Υ ΑΡΙΟ Σ 1994

,κ A U A

\ A i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
1. TO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΤΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
1.1 ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.2 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.3 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΑΛΑΖΙΟΥ
1.2 ΖΗΜΙΕΣ
1.3 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ "ΠΑΚΕΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙΟΥ-ΦΩΤΙΑΣ"
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ-ΚΕΡΑΥΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.1 ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.4 ΖΗΜΙΕΣ
1.5ΔΙΚΑΙ0Λ0ΓΗΤΙΚΑ ZHMKiN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΕΙΕΡΓΕΙΑΣ
1.1 ΠΛΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.2 ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΜΥΔΙΑ
1.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.5 ΖΗΜΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
1. ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του κυρίως θέματος, θεωρώ καλό
να παραθέσω ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία γύρω από τήν έννοια και το
αντικείμενο του όρου ασφάλιση.
Σκόπιμο θα ήταν να γίνει μία βασική διάκριση ανάμεσα στον θεσμό
της ιδιωτικής και της κοινωνικής ασφάλισης.
Η πρώτη (Ιδιωτική Ασφάλιση), αναφέρεται στην "επί κέρδει" κάλυψη
διαφόρων κινδύνων που μπορούμε να σταθμίσουμε, να υπολογίσουμε
δηλαδή, αλλά δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε. Η δεύτερη (Κοινωνική
Ασφάλιση), αναφέρεται στην κάλυψη διαφόρων πάλι κινδύνων, πάνω στην
ίδια θεωρητική βάση, χωρίς όμως να αποβλέπει σε επιχειρηματικό κέρδος,
αλλά

μόνο

στην

εξασφάλιση

της

εύρυθμης

λειτουργίας

των

κοινωνικοοικο-νομικών θεσμών.
Βέβαια υπάρχουν και άλλες ριζικές διαφορές όπως:
α)

Ο διαφορετικός φορέας (Ιδιαπική Ετηχείριση - Κρατικός ή Δημόσιος
φορέας).

β)

Η λίγο ή πολύ υποχρεωτική φύση της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η
ιδωτική βασίζεται στην ελεύθερη βούληση και ασυμφωνία,

γ)

Η διαφοροποίηση των ασφαλίστρων ανάλογα σε κάθε περίπτωση
ιδιωτικής ασφάλισης και η δυνατότητα κάλυψης ενδεχόμενης ζημίας
απόπολλαπλές πηγές σε αντίθεση με τις περιορισμένες της κοινωνικής
Προσπαθώντας λοιπόν να δοόσουμε έναν ορισμό στην ιδιοχακή

ασφάλιση θα λέγαμε ότι:
Ασφάλιση είναι η σύμβαση που γίνεται μεταξύ της Ασφαλιστικής
Εταιρείας και του ασφαλισμένου και αποβλέπει στην ικανοποίηση

οικονομνιοής ανάγιτης που θα δημιουργηθεί στον ασφαλισμένο ή ακόμη
και σε δικαιούχους που θα ορίσει ο ασφαλισμένος σε συγκεκριμένες
περιπτοί)σεις και κάτω από ειδικές συνθήκες.
Η ασφάλιση μπορεί να πέρασε μέχρι σήμερα από ποικίλες φάσεις
εξελίξεις, διατήρησε όμοος αναλλοίωτο το κύριο χαρακτηριστικό της. Την
ικανοποίηση του αισθήματος ανασφάλειας που έχει κάθε άτομο και που
εντείνεται όσο πιο πολύπλοκη και σύνθετη είναι η δομή της κοινωνίας
στην οποία το άτομο ζει.
Κατά τον δημοσιογράφο Μ. Ρουχώτα (1) " η ασφοιλιση δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η "άμυνα" και η "επίθεση" που διαθέτει ο άνθρωπος στον
διαρκή πόλεμο που καθημερινά διεξάγει χωρίς διακοπή και τέρμα για να
περισώσει τα αγαθά του. Οποιος μένει ουδέτερος σ'αυτόν, ένα πράγμα
οπωσδήποτε συμβαίνει: Θα είναι οπωσδήποτε το "θύμα".

1. Στην εφημερίδα Κέρδος τευχ. (Νοέμ. 91)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
1.

TO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα στον

ασφαλιστικό τομέα, προέρχεται από την αδυναμία της πολιτικής να λάβει
πρόνοια συνταξιοδότησης για όλον τον πληθυσμό της χώρας και για τις
βασικές του ανάγκες, όχι για πρόνοια άνεσης και ευημερίας.
Σ'αιπό

υποχρεώνεται

και

από τις δημογραφικές

μεταβολές, την

επιμήκυνση της ζωής των ασφαλιζομένων, κ.λ.π.
Ηδη παρατηρούνται τα σημαντικά προβλήματα με τις συντάξεις των
κοινωνικών ταμείων. Τι θα γίνει ύστερα από 10-15 χρόνια; Ποιός θα
χρηματοδοτεί τα κοινωνικά ταμεία για να δίνουν συντάξεις όταν ένας
εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώνει από αύριο εισφορές για 2
συνταξιούχους λόγω της υπογεννητικότητας; Χρόνο με το χρόνο ο μέσος
όρος της ηλικίας του πληθυσμού ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει; Που θα
φθάσουμε μετά από 10-20 χρόνια; Τι μπορεί να δώσει σαν σύνταξη το
Κοινωνικό Ασφαλιστικό Ταμείο όταν οι εργαζόμενοι από τους οποίους θα
πάρουν τα χρήματα συνεχώς μειώνονται; Και ποιός συνετός νέος μπορεί
να εμπιστευθεί το συνταξιοδοτικό του μέλλον στο Κοινωνικό Ταμείο όποιο
και αν είναι;

2. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ

Η οικονομική

εξυγίανση

και

ανάπτυξη

των

ασφα>.ιστικών

επιχειρήσεων κυρίως αυτών που ασχολούνται με ασφαλιστήριο Ζωής
οφείλεται σε πολλούς λόγους.
α. Η συνεχής άνοδος της υλικής ευημερίας των επιχειρηματικών
εργασιών και των ατομικών εισοδημάτων, δημιουργεί μεγαλύτερες
δυνατότητες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διαθέσουν ολοένα και
περισσότερα κονδύλια για ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις.
β. Η αβεβαιότητα που επικρατεί για την υγεία του κάθε ανθρώπου
υποχρεώνει ένα ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό φυσικών προσώπων να
συνάπτουν συμβόλαια, με τα οποία καλύπτονται για διάφορους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στον τομέα της υγείας
ειδικότερα επιτρέπουν την εξαφάλιση πρόσθετων και σημαντικών ποσών
για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να
ανακαλύψουν από τη σοβαρή ασθένεια ενός ασφαλισμένου.
γ. Τα τεράστια ελλείματα που υπάρχουν στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς της χώρας και οι φόβοι για απώλεια "ασφαλιστικών
δικαιωμάτων"

αποτελούν

σημαντικούς

παράγοντες

στροφής

των

εργαζομένων πρός τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τελευταίες εγγυώνται τη
χορήγηση συτάξεων, βοηθημάτων, χρηματοδότηση των σπουδών των
παιδιών των ασφαλισμένων και κάθε είδους προϊόντα που δεν μπορεί να
χορηγήσει η δημόσια ασφάλιση.

δ. Η αδυναμία των κρατικών νοσοκομείων να παρέχουν αξιοπρεπή
νοσοκομειακή περίθαλψη και η αδυναμία πολλών ταμείων να καλύψουν
μεγάλες δαπάνες αυτής της κατηγορίας.
ε. Οι εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις που χορηγούνται για αναπηρία
και οι φόβοι περικοπής και αυτών πενιχρών ποσών.

στ. Οι μεγάλες εταιρείες που θέλουν να εξασφαλίσουν "εργασιακή
ειρήνη" και ένα άριστο περιβάλλον, προτιμούν να διαθέτουν αρκετά ποσά
για συμβόλαια ομαδικών ασφαλίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο
ανεβαίνει η αποδοτικότητα των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και
παρέχεται κίνητρο για να μην αναζητήσουν εργασία σε ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις τα πιο ικανά στελέχη.

3, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα διακρίνονται
ανάλογα με τη φύση τους σε τρείς μεγάλες κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι ασφαλιστικές εταιρείες που
είναι καθαρά Ελληνικές, δηλαδή έχουν τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα,
είναι κάτω από Ελληνική γενική διεύθυνση και κινούνται με κεφάλαια
που πηγάζουν από τους μετόχους και τους εκάστοτε ασφαλιζόμενους
πελάτες. Τέτοις εταιρείες είναι π.χ. η WTERAMERIKACAN (2), η
Ολυμτηακή Ασφαλιστική, η Ασπίς Πρόνια, κ.ά.
Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε τις αλλοδαπές ασφαλιστικές
εταιρείες που τελούν στην Ελλάδα υπό τη μορφή υποκαταστημάτων, έχουν
δηλαδή την έδρα της μητρικής εταιρείας στο εξωτερικό και παράρτημα
αυτής στην Ελλάδα (πολυεθνικές εταιρείες). Τέτοις εταιρείες είναι π.χ. η
Ολλανδική Ν.Ν., Η Αμερικανική ALIKO, η Ελβετική HLEVETIA.
Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι
θυγατρικές τραπεζικές εταιρείες, έχουν δηλαδή ως μητρική εταιρεία
κάποια Τράπεζα. Τέτοιες εταιρείες είναι π.χ. ο Φοίνικας, η Εθνική
Ασφαλιστική, η Αγροτική Ασφαλιστική με την οποία θα ασχοληθούμε
ιδιαίτερα.

2. Η INTERAMERICAN, αν και φέρει το όνομα της μεγάλης Αμερικανικής
Εταιρείας είναι σήμερα καθαρά Ελληνική εταιρεία και δεν έχει καμιά
σχέση με την ομώνυμή της Αμερικανική, της οποίας θυγατρική ήταν στο
παρελθόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
1.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΤΕ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ

Οποος όλοι γνωρίζουμε οι σχέσεις μεταξύ της ΑΤΕ και της Αγροτικής
ΑΕΕΓΑ, είναι η συνέχιση της Διεύθυνσης Ασφαλίσεων της ΑΤΕ η οποία
εξακολουθεί να είναι ο κύριος μέτοχος.
Ας δούμε όμως μερικά ποσοτικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ .ΔΣΦ.ΔΛΙΣΤΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ
ΕΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΕΕΓA
ΕΚ. ΔΡΧ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ
%
ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ. ΔΡΧ.

1987

4.825

2.296

47,6

1988

5.590

2.791

49,9

1989

6.058

2.997

49,5

1990

7.282

3.733

51,3

1991-Α ΕΞ.

3.846

1.960

51,0

ΣΥΝΟΛΟ

27.501

13.777

50,1

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η παραγωγή σε 'Τίωδικούς ΑΤΕ",
ανέρχεται στο 50% περίπου, της συνολικής παραγωγής της ΑΕΕΓΑ από
Πρωτασφαλίσεις.

Επίσης οι σχέσεις των δύο εταιρειών στο ετήπεδο της λογιστικής
εξυπηρέτησης ρυθμίζονται από την ΕΔ 37/81 της ΑΤΕ και από την 12/85
της ΑΕΕΓΑ.
Στο τέλος κάθε χρόνου, κυκλοφορεί εγκύκλιο για το κλείσιμο
ισολογισμού και σε γενικες διατάξεις περιλαμβάνει και επαναλαμβάνει τις
ιος άνω εγκυκλίους. Ο λογαριασμός μέσω του οποίου γίνονται πάσης
φύσεως κινήσεις είναι ο τρεχούμενος λογαριασμός 4415 με τις ανάλογες
υπομερίδες.
Τα αντίγραφα των παραστατικών για τις συναλλαγές που διεξάγονται
αποστέλλονται στο μηχανογραφικό κέντρο της ΑΤΕ και στο Μ/Κ της
ΑΕΕΓΑ. Η διαδικασία αυτή, της αποστολής δύο αντιγράφων, εξασφαλίζει
την συμφωνία των στοιχείων, λειτουργία που είχε ταλαιπωρήσει στο
παρελθόν.
Επειδή όμως πέραν από αιπά τα στοιχεία που εξασφαλίζουν τη σωστή
απεικόνιση των χρηματικών δοσοληψιών, η εταιρεία έχει ανάγκη και
άλλα στοιχεία για την καλύτερη πληροφόρησή της. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να περιέχονται στα παραστατικά. Προκειμένου να διευκολυνθεί η
εργασία στα καταστήματα αλλά και για αποφυγή λαθών, προσπαθούμε να
επεκτείνουμε - πάντα με την συνεργασία της ΑΤΕ - τα προτυπο^να
παραστατικά που κινούνται για λογαριασμό της εταιρείας ΑΕΕΓΑ και της
ΑΤΕ. Οι λεπτομέρειες για την συμπλήρωση των παραστατικών έχουν
τονιστεί με διάφορες εγκυκλίους και επιστολές. Εδώ θα θέλαμε να
σταθούμε σε μερικές βασικές επισημάνσεις.
Τα παραστατικά θα πρέπει να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες.

Τα χειρόγραφα παραστατικά θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένα
ώστε να αποφεύγονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες για διευκρινίσεις.
Τα αντίγραφα παραστατικών που στέλλονται στην ΑΕΕΓA θα πρέπει
να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιοολογητικά (π.χ. καταστάσεις
κ.λ.π.).
Για τα συμβόλαια με χρέοχτη σε καρτέλλα θα πρέπει να μην
παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμέα. Πιο συγκεκρι
μένα όταν παίρνουμε μια "κατάσταση χρέωσης" πρέπει το γρηγορότερο
δυνατό να ειδοποιήουμε εκείνον που μεσολάβησε στην ασφάλιση για τα
συμβόλαια που δεν θα χρεώσουμε και στην συνέχεια να κάνουμε τις
χρεώσεις για τα υπόλοιπα.
Η κατάσταση ανεισπράκτων κάθε τρίμηνο εμφανίζει τα ανείσπρακτα
συμβόλαια και αποδείξεις που έχει στα χέρια του ο πράκτορας. Τα
συμβόλαια που μένουν στον πράκτορα θα πρέπει να τα χρεωθούν/
πληρωθούν το συντομότερο δυνατό ή εφόσον πρόκειται να ακυρωθούν θα
πρέπει να τα επιστρέψουν αμέσως στον αρμόδιο κλάδο ή στον αρμόδιο
συνεργάτη.
Ευνόητο ότι τα συμβόλαια που έχουν εισπραχθεί μετά την λήξη του
τριμήνου

θα

τακτοποιηθούν

το

επόμενο

τρίμηνο.

Η ΕΔ 93/91

προσδιαγράφει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας σε ορισμένα θέματα.
Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις ανάμεσα στην ΑΤΕ και στην
ΑΕΕΓΑ για την αναπροσαρμογή του πλαισίου ώστε να διευκολύνονται,
περισσότερο τόσο τα καταστήματα και της ΑΕΕΓA όσο και οι πελάτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Η Αγροτική Ασφαλιστική ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια ως
θυγατρική

της

Αγροτικής

τράπεζας

της

Ελλάδος

[ΑΤΕ]

με

ιδκΰτικοοικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια με επικρατέστερο στόχο
τη μεταφορά εισοδήματος στον αγροτικό χώρο και την αναβάθμιση του
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου του αγρότη.
Σιγά σιγά έφτασε να γίνει μια παντοδύναμη ασφαλιστική εταιρεία
που ασφαλίζει όλα τα αντικείμενα και υποκείμενα που έγκειτε να
ασφαλιστούν.
Σήμερα λειτουργεί η

Ανώνυμος Ελληνική

Εταιρεία

Γενικών

Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) και η Αγροτική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και
Υγείας (Α.Α.Ε.Ζ.Υ.).
Μέχρι πρόσφατα το δίκτυο ζωής ήταν ενσωματομένο στην Α.Ε.Ε.Γ.Α.
αλλά μετά το 1988 αποδεσμεύτηκε.
Οι υπηρεσίες της Αγροτικής ΑΕΕΓΑ σε:
α) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
β) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1

Η διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών της ΑΕΕΓΑ φαίνεται στο
επισυναπτόμενο οργανόγραμα. 1
Στο οργανόγραμα παρατηρούμε την διάρθρωση και την δομή των
υπηρεσιών και τμημάτων της εταιρείας αλλά και τα γνωστά σε όλους

παραδοσιακά

ασφαλιστικά

προίντα

που

προσφέρει

η

Αγροτική

Ασφαλιστική και με τα οποία θα ασχοληθούμε παρακάτω.
Αυτό που φαίνεται όμιος στο οργανόγραμμα και ίσιος δεν γνωρίζουν
πολλοί, είναι ότι η Αγροτική-Ασφαλιστική δραστηριοποιείται τόσο στον
αγροτικό, όσο και στον αστικό χιόρο, με εξειδικευμένα ασφαλιστικά
προγράμματα.
Κατά συνέπεια οι καλύψεις γενικά που προσφέρει για όλους τους
κλάδους ασφάλισης όχι μόνο δεν υπολείπονται από αυτές οιλλων
Ασφαλιστικών Εταιρειών αλλά αντίθετα η ΑΕΕΓA πλεονεκτεί έναντι του
ανταγωνισμού, αφού παρέχει επιπλέον εξειδικευμένες καλύψεις που
απευθύνονται στον αγροτικό χώρο κάτι που άλλες εταιρείες διστάζουν να
προσφέρουν.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ασφάλιση χαλαζιού, οι
κτηνασφαλίσεις η ασφάλιση θερμοκηπίων κυψελών, σκαφών, κ.λ.π.

□ Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΤΗΣ
Α.Ε.Ε.Γ.Α,

j
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1.2_ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ/Υ)

Με την

απόφαση

235/83 οριστικοποιήβηκε η σύσταση

των

Διαμερισματικών Υττηρεσχών καχ καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των
οργάνων τους καθώς επίσης και οι περιοχές ευθύνης τους.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι επτά Διαμερισματικές Υπηρεσίες (Δ/Υ) και οι αντίστοιχες περιοχές
ευθύνης τους ορίζονται ως εξής:
α) Δ/Υ ΑΘΗΝΩΝ (Α)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΦΩΚΙΔΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΣΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
β) Δ/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ (Κ)
ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΕΒΡΟΣ - ΞΑΝΘΗ
ΡΟΔΟΠΗ
γ) Δ/Υ ΠΑΤΡΩΝ (Π)
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΑΧΑΪΑ - ΑΡΚΑΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΊΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ- ΑΙΤΩΛΙΑ - ΑΚΑΡΝΛΝΙΑ.
δ)Δ/Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Θ)
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΓΡΕΒΕΝΑ-ΗΜΑΘΕΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΙΛΚΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ-ΠΕΛΛΑ-ΠΙΕΡΙΑ-ΣΕΡΡΕΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ε) Δ/Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Η)
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: HPΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΗΘΙ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΧΑΝΙΑ
στ)Δ/Υ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λ)
ΕΔΡΑ: ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ.
ζ) Δ/Υ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (I)
ΕΔΡΑ: ΙΩΝΝΙΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΡΤΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΙΩΝΝΙΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤί2Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ/Υ)

Το οργανόγραμμα της Δ/Υ είναι όπως παρακάτω:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-

ΤΜΗΜΑ ή

-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΜΗΜΑή

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ

ΤΜΗΜΑή

ΤΜΗΜΑή

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤ ΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΑΠΤ ΥΕΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΗΜΟΗΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τεχνικοί σύμβουλοι είναι:
-ο δικηγόρος
-ο γιατρός
-ο διερευνητής
Οι

λειτουργικές

δραστηριότητες

του

παραγωγής είναι:
-ο έλεγχος παραγωγής γενικών κλάδων
-ο έλεγχος αποδοχής κινδύνων
-οι πρόσθετες πράξεις
-οι πωλήσεις μέσα στη Δ/Υ

Τμήματος

ή

Γραφείου

To Τμήμα ή Γραφείο υποστήριξης έχει τις διοικητικές / οικονομικές
αρμοδιότητες της Δ/Υ.
Οι

λειτουργικές

δραστηριότητες

του

Τμήματος

ή

Γραφείου

Ανάπτυξης Παραγωγής και Δημοσίων Σχέσεων είναι;
-η προώθηση των πωλήσεων με τακτικές επισκέψεις πελατών και
συνεργατών
- παρακολούθηση προγραμμάτων και μέσων προβολής της Εταιρίας
(διαφημιστικές πινακίδες, διαφημιστικό υλικό, δημοσιεύσεις κλπ)
- παρακολούθηση αντιδράσεων πελατών και φροντίδα για την
εξυττηρέτηση των
- παρακολούθηση της περιοχής ιος πρός τον ανταγωνισμό των οιλλων
ομοειδών Εταιρειών

Δ ΙΑ Μ ΕΡίΣΜ Α ΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥ.ΝΣΕΙΣ

ΕΣΧΑΛΟΝΙΚΗ

I

1.3

τ ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το 1992 το δίκτυο της Εταιρείας περιελάμβανε όλα τα καταστήματα

και τις θυρίδες της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) τα
καταστήματα της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ.Ε.), 107 Ιδιαπικά
πρακτορεία, 312 Παραγωγούς ασφαλίσεων και 135 Πρακτορεία Α.Σ.Ο.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ
Τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους Ν.400/70, Ν. 1380/83 και
Ν. 1560/85 με βάση τους οποίους επιτρέπει ειδικά στους υπαλλήλους της
Α.Τ.Ε. να μεσολαβούν για ασφαλίσεις της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
Η προμήθεια αό τις εργασίες αιπές καταβάλλεται στην ΑΤΕ (Ειδικός
λογαριασμός Ν. 1256/82).
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα - Πράκτορες η έδρα των οποίων είναι
σε πόλεις, κύρια, πάνω από 10.000 κατοίκους τα οποία λειτουργούν
σύμφωνα με τους Ν.400/70 και Ν. 1569/85.
Η δραστηριότητα των εκτείνεται σε ολόκληρο το Νομό, που ανήκει η
πόλη στην οποία έχουν την έδρα των.
Α.Σ.Ο. -ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού που μπορούν να
εργάζονται στον τομέα των ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ με τους τους Ν. 1380/83 και
Ν. 1541/85.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Οι οποίοι υπάγονται
-στο υποκατάστημα ΑΓΡΕ^ΙΟΥ
-στις ΛΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
1.

ΑΙΦΑΛΙΣΗ (^YTIKHr ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ασφάλισητης γεωργικής παραγωγής από το χαλάζι είναι για την

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΑΕΕΓΑ

περισσότερο

κοινωνική

προσφορά

παρά

επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλωστε η Αγροτική Ασφαλιστική είναι η
μόνη που ασκεί αυτόν τον κλειό στην Ελλάδα.
Σήμερα στην Εταιρεία ασφαλίζει;
1) Τη φυτική παραγωγή της χώρας κατά κινδύνου χαλαζόπτωσης
συμπληρωματικά του ΕΛ.Γ.Α.
2) Τη φυτική παραγωγή της χώρας, εκτός από την αντίστοιχη των
δένδρων του βαμβακιού και του καπνού, κατά κινδύνου φωτιάς.
1.1 ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΑΛΑΖΙΟΥ
1. Κάλυψη Εταιρείας.
Η ασφάλιση της γεωργηκής παραγωγής από την Εταιρεία είναι
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
ΕΛ.Γ.Α. αν πληγεί κάποιοπροΐόν από χαλάζι σε ποσοστό και με τις
προύποθέσεις που αναγνωρίζει σαν αποζημιώσιμο,παρέχει καθολική (για
όλους τους αγρότες που καλλιεργούν αυτό το προΐον) υποχρεωτική (για
τον ΕΛ.Γ.Α.) και χωρίς την καταβολή ασφαλίστρου των ζημιών.
Η ασφάλιση που παρέχει η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι
προαιρετική και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ αυτής του ΕΛ.Γ.Α

Συμπληρώνει δηλαδή η "ΑΓΡΟΤΙΚΗ" μέσα από την αποζημίοοση που
καταβάλει στους ασφαλισμένους της το κενό που υπάρχει στην
αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α.

ΒΑΣΙΚΑ Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ ΡΙΣΤΙΚ Α ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΝ |
ΕΛ.Γ.Α

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙ
A Π Ο Ζ Η Μ I Ω ΝΕ I

Ζημιά πάνω από 20%

Ζημιά από 10% αφού αφαιρεθεί ^
συμετοχή του ΕΛ.Γ.Α.

Από τον παραπάνω τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης
AΦ A I Ρ Ε I Τ AI
σταθερή απαλαγή 15%

μεταβλητή απαλλαγή 7,5%, 3%
2%, 1% και 0% ανάλογα με τ(
ποσοστό ζημιάς.
A Π Ο Δ I ΔΕ I

Το 88 του ποσού που ρποκύπτει

Τ 0 σύνολο του ποσού που

μετά την αφαίρεση

προκύπτει μετά την αφαίρεση

της παραπάνω απαλλαγής

της παραπάνω απαλλαγής

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία καλύπτει τις ζημιές που
υπερβαίνουν το 10% της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ παραγωγής του αγροτεμαχίου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ενα χωράφι 90 στρ. με σιτάρι, παθαίνει ζημιά 20% από χαλάζι τη
στιγμή που έχουν συγκομισθεί τα 50 στρ.

Δηλαδή τα 40 σιρ. παθαίνουν ζημιά 20 και αυτό σημαίνει ότι
καταστράφηκαν 40 στρ. X 20 =8 στρ.
Για να είναι αποζημιώσιμη η ζημιά πρέπει να υπερβένει το 107c των
90 στρ. δηλ. να είναι μεγαλύτερη από 9 στρ.
Στην περίπταχτη του παραδείγματος, επειδή καταστράφηκαν 8 στρ. η
ζημιά δεν είναι αποζημκόσημη.
2.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
α) Τιμολόγιο ασφαλίστρων;
Τα ασφοιλιστρα του κλάδου χαλαζιού, υπολογίζονται ως ποσοστό επί

τοις εκατό (%) της ασφαλισμένης αξίας.
Τ ο ασφάλιστρο καθορίζεται κατά καλλιέργεια και κοινότητα.
Είναι ανεξάρτητο από το χρονικό διάστημα που η καλλιέργεια είναι
ασφαλησμένη. Οι καλλιέργειες από πλευρ’ας τιμολογίου έχουν χωριστεί σε
Πομάδες, ανάλογα με την ευαισθησία τους στο κτύπημα του χαλαζιού.
β) Τρόπος εύρεσης ασφαλίστρου
Το τομολόγιο ασφαλίστρων έχει συνταχθεί κατ' αλφαβητική σειρά
νομών. Κάθε νομός έχει χωριστεί στις επαρχίες του και κάθε επαρχία
επριλαμβάνει κατ’ αλφαβητική σειρά τος δήμους και τις κοινότητές της.
Ετσι κάθε δήμος και κάθε κοινότητα έχει το τιμολόγιο του για 13 ομάδες
προϊόντων, που εμφανίζονται στο τιμολόγιο με τη μορφή 13ων στηλών.
γ) Τ ρόπος υπολογισμού ασφαλίστρων
Για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, πολλαπλασιάζουμε την
ασφαλισμένη αξία επί το ασφάλιστρο της καλλειέργειας που σημειώνεται
στην αντίστοιχη στήλη της κοινότητας που βρίσκεται το κάθε χωράφι.
δ) Επιβαρύνσεις

Δικαίωμα Συμβολαίου ( ):Το Δικαίωμα του συμβολαίου είναι 10%
επί του ποσού των καθαρών ασφαλίστρων με ελάχιστο όριο 100 (εκατό)
δρχ. για κάθε ασφαλιστήριο.
Χαρτόσημο

(2,4%)·.

Το

συνολικό

ποσό

των

ασφαλίστρων

κάθε

ασφαλιστηρίου,(καθαρά ασφάλιστρα δικαίωμα συμβολαίου) ετηβαρύνεται
με 2.47ο χαρτόσημο. Τα δεκαδικά του χαρτοσήμου προσαρμόζονται πρός
τα πάνω.
Φ.Κ.Ε.·. Με το Νόμο 1541/85 απαλλάσονται από τον ΦΚΕ οι ασφαλίσεις που
αφορούν αγροτικά προϊόντα.
3.

Μεταβολές
α) Μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου είναι δυνατόν να προκύψει

ανάγκη τροποποίησης κάποιου ασφαλιστικού στοιχείου ή ακύρωση του
ασφαλιστηρίου στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το άρθρο 11
των Γενικών Ορων όπως αν η Εταιρία απορίψη την πρόταση ή σε
λανθασμένη οικολόγηση κ.λ.π.
Αυτό γίνεται με πρόσθετη πράξη.
β) Εάν έχει λήξει το συμβόλαιο ή έχει επέλθει ο κίνδυνος, καμμιά
αίτηση για τροποποίηση ή ακύρωση δε γίνεται δεκτή.
4.

Είσπραξη Ασφαλίστρων
α) Οι ασφαλίσεις χαλαζιού είναι όλες ελεύθερες (3)
β) Η είσπραξη των ασφαλίστρων γίνεται με δύο τρόπους
-Με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού πουδιατηρεί η Α.Τ.Ε
-Μετρητοίς;
- Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί τη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού
- Αν ο πελάτης δεν εχει λογαριασμό στην ΑΤΕ
- Εάν η ΑΤΕ δεν εγκρίνειτη χρέοχτη του λογαριασμού του
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις περιπτώσειςπου η καταβολή ασφαλίστρων θα

γίνει με χρέοχτη της καρτέλας του πελάτη, πρέπει να γίνει έλεγχος του
λογαριασμού και να βεβαιώσει η Α.Τ.Ε ότι δέχεται την παραπάνω ρύθμιση
(εγκύκλιος 38/91 Δ/νση Αγροτικής Πίστεως Α.Τ.Ε)
Σε αντίθετη περίπτωση εάν δηλαδή τα ασφάλιστρα καταβάλονται
"μετρητοίς" μαζί με την πρόταση ασφάλησης στέλνεται και το αντίγραφο
του γραμματίου ασφαλίστρων που κόπηκε από το ταμείο της Α.Τ.Ε.
5.

Μακροσκοπικός Ελεγχος
α) Οταν σημειώνεται χαλαζόπτωση τα πρακτορεία της Εταιρίας

αναστέλουν τις ασφαλίσεις στην περιοχή που έπεσε το χαλάζι.
β) Την επομένη κάθε χαλαζόπτωσης διενεργείται απο τη Γεοπεχνική
Υπηρεσία της περιοχής μακροσκοπική εξέταση των χαλαζόπληκτων
περιοχών.
γ) Τα αποτελέσματα του μακροσκοτηκού ελέγχου ανακοινώνονται
στη Δ/Δ και στους πράκτορες της περιοχής για να μη συνεχιστούν οι
ασφαλίσεις σε κοινότητες, τοποθεσίες και προϊόντα που έχουν πληγεί από
το χαλάζι.
Δεν επιτρέπονται οι ασφαλίσεις χαλαζόπληκτων καλλιεργειών ακόμα
και αν το ποσοστό ζημιάς δεν είναι αποζημιώσημο, δηλαδή από 1 -10.
1.2 ΖΗΜΙΕΣ
Ι.Μετά από κάθε χαλαζόπτοοση ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος
( ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) να υποβάλλει στο πρακτορείο
που ασφαλίστηκε δήλωση ζημιάς για τις χαλαζοκτυπημένες καλλιέργιες
μέσα σε πέντε εργάσημες ημέρες.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις ζημιάς μπορεί να πάρει το πρακτορείο μέχρει
και τη 10η εργάσημη ημέρα εφ' όσον θπάρχουν σοβαροί λόγοι και εάν η
ζημιά συνοδεύεται από δηκαιλογητικά που θα αποδεικνύουν τους λόγους
αυτούς.
Δηλώσεις με καθυστέρηση πάνω από 10 εργάσημε ημέρες δε γίνονται
δεκτές σε καμμιά περίπτωση.
2. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις στέλνωνται στις Δ/Δ μαζί με τα πέντε
φύλλα έκθεσεις πραγματογνωσύνης που συνοδεύουν κάθε δήλωση ζυμιάς
και με τα δικαιολογητικά τους.
3. Οι Δ/Δ εάν κρίνουν ότι τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις
εκπρόθεσμες δηλώσεις είναι ικανοποιητικά γράφουν στο πάνω μέρος των
πρωτότυπων δηλώσεων τη λέξη "ΔΕΚΤΗ" και αφού υπογράφουν από το
Δ/ντη στέλνουν το σετ των 5 φύλλων του έντυπου "Δήλωση Ζημιάς Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης" στο πρακτορείο, ώστε να αρχίσει η
διαδικασία εκτίμησης της ζημιάς.
1.3

Ασφαλίσεις " ΠΑΚΕΤ ΟΥ - ΧΑΑΑΖΙΟΥ - ΦΩΤΙΑΣ
-Καλυπτόμενοι κίνδυνοι; Χλάζι, φωτιά
-Ορια Ευθύνης Εταιρίας
α) Χαλάζι: Οτι ισχύει δηλ. το μη καλυπτόμενο από την υποχρεωτική

ασφάλιση ΕΑ.Γ.Α μέρος της αξίας της καλλιέργειας.
β) Φιοτιά / Κεραυνός: Το 75% της πραγματικής αξίας της
καλλιέργειας και μέχρι το 75% της ασφαλισμένης αξίας σύμφωνα με τον
όρο του Ανασφάλιστου (υποχρεοτικός Ορος Φωτιάς)
-Τιμολογίου

α)Χαλάζι: Ο συντελεστής του τιμολογίου χαλαζιού μειοομένος κατά
25% με ανιοτερη μείαχτη 0,2 εκατοστιαίες μονάδες.
β) Φοπιά: Ο συντελεστής του (υποχρειοτικού) τιμολογίου ασφαλίσεων
πυρός (1% επί της ασφαλισμένης αξίας - 75%)
-Ενέργειες για την ασφάλιση
α) Με το πακέτο ΧΛΑΖΙ -ΦΩΤΙΑ ασφαλίζεται η ηρτημένη παραγιογή
όλων των προϊόντων, εκτός από την αντίστοιχη των Δένδρων, του
βαμβακιού του καπνού.
β) Προϋπόθεση για να δοθεί η κάλυψη φωτιάς, είναι να ασφαλίζεται η
ηρτημάνη παραγοογή των συγκεκριμένων προϊόντων κατά κινδύνου
χαλαζόπτωσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ασφαλιστεί η ηρτημένη
παραγωγή όλων των προϊόντων, εκτός των προαναφερθέντων (δένδρων,
βαμβακιού, καπνού), μόνο κατά του κινδύνου φωτιάς.
Χρησιμοποιείται η γνωστή πρόταση συμπληρωματικής σφάλισης
χαλαζιού. Συμπληρώνεται σύμφωνα με όσο ισχύουν για το χαλάζι.
Για τις ασφαλίσεις που αφορούν "ΧΑΛΑΖΙ - ΦΩΤΙΑ" στο χώρο
"παρατηρήσεις" γράφεται η παρακάτω φράση με την οποία ζητείται η
ασφάλιση

φιοτιάς και

υπογράφεται

στην

αντίστοιχη

θέση

από

τοναΐτούντα: "ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΑΣ ΣΥΜΦΟΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΚΗΣ, (ΙΣΧΥΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ)"
Για τις ασφαλίσεις μόνο φωτιάς στην θέση "Παρατηρήσεις" θα
γράφεται υποχρεωτικά με κόκκινο στυλό η ένδειξη "ΜΟΝΟ ΚΑΛΥΨΗ
ΦΩΤΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ)"

Στις πρότασης με τις οποίες θα ζητείται η κάληψη της ηρτημένης
παραγωγής μόνο από ΦΩΤΙΑδεν θα περιλαμβάνεται κανένα άλλο προϊόν
εκτός από αυτά για τα οποία ζητείται η συγκεκριμένη κάλυψη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η κάλυψη πυρκαγιάς / κεραυνού έχει τρίμηνη διάρκεια με έναρξη
ενενήντα ημέρες πρίν την συγκομιδή και λήξη την ημέρα της συγκομιδής
(90η ημέρα)
Αν όμως η έναρξή της όπως ορίζεται παραπάνω, προηγείται της
έναρξης της κάλυψης χαλαζιού, τότε ως ημερομηνία έναρξης θεωρήται
εκείνη της κάλυψης χαλαζιού (άρθρο 7 των Γ.Ο)

2.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ZHMIEL ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΥΝΌ
Η κάλυψη πυρκαγιάς / κεραυνού αποτελεί παράρτημα του

ασφαλιστηρίου Συμβολαίου "Ασφάλιση φυτικής παραγωγής"
Η κάλυψη πυρκαγιάς - κεραυνού γίνεται σύμφωνα με τους Γενικούς
Ορους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου φυτικής παραγατγής - που
συντομογραφικά

θα

εμφανίζονται

ως

Γ.Ο - όπως

αναιρούνται,

τροποποιούνται ή συμπληρώνονται από τα άρθρα που ακολουθούν. Σε
περιπτώσεις αντφάσεων μεταξύ ΓΟ και των άρθρων που ακολουθούν,
επικρατέστερα είναι τα δεύτερα.
2.1.

ΚΑΛΥΨΗ
Κατά τροποποίηση των Γ.Ο η ασφάλιση αυτή επεκτείνεται και

καλύπτει έναντι σμπληρωματικού
προϊόντων

ειδικά των

ασφάλιστρου

αναφερομένων

στην

ζημιές γεωργικών

πρόταση

ασφάλησης

καλλιεργειών χειμερινών σιτηρών που προκαλούνται από φωτιά ή
κεραυνό πρίν από το θερισμό.
2.2 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
Δηλώθηκε και συμφωνήθηκε ρητά με τον ασφαλισμένο ότι
υποχρεούται, αυτός, να κρατά ανασφάλιστο και για λογαριασμό του το
1/4 της πραγματικής αξίας των καλλιεργιών που ασφόιλισε αυτή μη την
επέκταση κάλυψης για ζημιές από πυρκαγιά - κεραυνό και ότι η
Ασφαλιστική Εταιρία ευθύνεται μόνο για τα 3/4 της από τους
πραγματογνόμονες καθορισμένης ζημιάς.

Η αποζημίωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 3/4 της
ασφαλισμένης αξίας ανά αγροτεμάχιο.
2.3

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά που προκληθηκε

άμεσα ή έμεσα από κάποιο, για κάποιο ή εξαιτίας κάποιου από τα
ακόλουθα γεγονότα:
α) Πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξία ή επιχείρηση
που μοιάζει με πολεμική (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος, είτε όχι), εμφύλιο.
β) Οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, στάσεις, ανταρσίες, στρατιωτική ή
λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση κατά της αρχής, επανάσταση,
στρατιωτική ή σφετερισμένη εξουσία, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση
πολιορκίας ή οπόιδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια που έχουν σαν
αποτέλεσμα τη κήρυξη ή τη

διατήρηση του στρατιωτικού ή της

κατάστασης πολιορκίας.
γ) Από υλικά πυρινηκών όπλων ή ζημιών που προλκήθηκε απ' αυτά ή
αποτελεί επακόλουθη συνέπεια αυτών. Εττίσης απο ακτινοβολίες ιόντων ή
από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας ή από οποιοδήποτε ττυρηνικό απόρριμα
(ή κατοιλοιπο) από την καύση πυρηνικού καύσιμου ή ζημιά που προκύπτει
απ’ αυτά ή είναι επακόλουθη συνέπεια αυτών.
δ) Από διαταγή οποισδήποτε αρχής.
ε) Σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή οιλλη βίαιη φυσική αναταραχή
τυφώνα, θύελλα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική ταραχή
ή

οποιεσδήποτε

συνέπειες

των

συμπεριλαμβανομένης και της φωτιάς.

φαινομένων

που

αναφερθήκαν

στ) Από κλοττή, ή εξαφάνηση ασφαλισμένων γεωρ-^ακών προϊόντων η
οποία έγινε είτε κατά την πυρκαγιά είτε μετά απ' αυτήν.
ζ) κακόβουλη ενέργεια ή βαριά αμέλεια του ασφαλιζόμενου ή μελών
της οικογένειάς του ή των προστιθέντων του δηλ. όσων ενεργούν για
λογαριασμό του ασφαλιζόμενου και με εξουδιοδότησή του.
Σε κάθε αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικστική πράξη κατά την οποία η
Εταιρία ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δεν καλύπτεται από
την παρούσα ασφάλιση, λογω των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το
βάρος της απόδειξης ότι η απώλεια ή η ζημιά καλύπτεται, θα έχει ο
ασφαλισμένος.
2.4

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Εταιρία έχει δικαίωμα, όχι όμως και υποχρέοχτη να επιθεωρεί όποτε

θέλει τα ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα, και κατά την απόλυτη
διακριτική της εξουσία, να ακυρώνει την ασφάλιση ή να περιορίζει τα
ποσά που ασφαλίστηκαν, ειδοποιώντας τον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση
αυτή η Εταιρία αφού πάρει τήσω το ασφαλιστήριο, ετηστρέφει τα
ασφάλιστρα που αναλογούν για το χρόνο που απομένει.
Εάν ο ασφαλισμένος αρνηθεί να επιστρέφει το ασφαλιστήριο η
ασφάλιση θα είναι άκυρη και ανίσχυρη από το μεσημέρι της επόμενης
ημέρας κατά την οποία έγινε η σχετική ειδοποίηση.
2.5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος με πονή

να χάσει κάθε δικαίωμα για αποζημίωση.

α) Να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για το σβήσιμο της φαπιάς, για τη
διάσοχτη και διατήρηση των ασφαλισμένων γεωργικών προϊόντων και να
κάνει ότι θα έκανε για το συμφέρον του, αν δεν ήταν ασφαλισμένος.
β) Να ειδοποιήσει αμέσιος μόλις μάθει ότι έπιασε φωτιά, το
πρακτορείο της Εταιρίας που βρίσκεται στην πόλη ή κάθε άλλο υπάλληλο
της.
γ) Να διατηρήσει, μέχρει να έρθει ο αντιπρόσωπος της Εταιρίας τα
ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα που έχουν διασωθεί στην κατάσταση και
θέση που θα βρεθούν μετά το δυστύχημα, παίρνοντας συγχρόνως όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει την αύξηση της ζημιάς.
δ) Μέσα σε τρείς ημέρες από την πυρκαγιά, ο ασφαλισμένος είναι
υποχρεοομένος να υποβάλει στην Εταιρία λεπτομερή έκθεση αναφέροντας
την πιθανή αφορμή και την έκταση της πυρκαγιάς, την διάρκειά της, τα
μέτρα που πάρθηκαν για το σβήσιμο και κάθε άλλη λεπτομέρεια του
ατυχήματος.
Αν του ζητηθεί από την Εταιρία, ο ασφαλισμένος είναι υποχροωμένος
να βεβαιώσει ενόρκως όσα αναφέρει στην έκθεσή του.
Ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα για αποζημίωση και όταν από
αμέλεια και μόνο, παραλε’ιψει μια ενέργεια ή μια πράξη από εκείνες που
του ετπβάλλονται παραπάνω και το ασφάλιστρο δεν αποδίδεται ποτέ από
την Εταιρία.
Εάν ο ασφαλισμένος, για να σταματήσει την αύξηση της ζημιάς ή για
να διασώση τα ασφαλισμένα γωργικά προϊόντα να κάνει αναγκαία έξοδα,
αυτά, αφού αποδειχθεί ότι είναι δικαιολογημένα, θα του καταβληθούν από
την Εταιρία, εφόσον δεν ξεπερνούν τα 3/4 της πργματικής αξίας των

ασφαλισμένωνγεωργικών προϊόντων ή της ασαφλισμένης αξίας αν η
δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.
2.6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Εκτός των όσων προβλέπομνται στους Γ.Ο. συμφωνούνται και τα

εξής:
Ο αντιπρόσωπος της Εταιρίας έχει δικαίωμα, εάν είναι παρών κατά
την πυρκαγιά, να διατάξει ή να εμποδίσει τη μεταφορά των γεωργικών
προϊόντων.
Μετά την εκκαθάριση του ποσού των ζημιών, η Εταιρία έχει το
δικαίωμα όχι και την υποχρέοχτη:
α) Να αγοράσει τα προϊόντα.
β) Να αντικαταστήσει τα προϊόντα που καταστράφηκαν.
Εαν η Εταιρία δεν θελήσει να κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων,
τα υλικά που απόμειναν

από την πυρκαγιά παραμένουν

στον

ασφαλιζόμενο. Τα έξοδα εξομαλύνσεως του εδάφους είναι σε βάρος του
ασφαλιζόμενου.
Η Εταιρία έχει δικαίωμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, να αναλάβει
να φυλάξει τα γεωργικά προϊόντα που διασώθηκαν, σε χώρο που θα ορίσει
αυτή, μέχρι να γίνει η οριστική εκκαθάριση της ζημιάς και ο
ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Εταιρία κάθε
δαπάνη που έκανε για το σκοπό αυτό.
Στην περίπτωση αυτή, ένα κλειδί κρατάει η Εταιρία και ένα κλειδί
εκείνος που έπαθε τη ζημιά.
Η Εταιρία μπορεί να ζητήσει την ένορκη διαβεβαίωση του
ασφαλισμένου.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να ερευνήσει για τα αίτια και διάφορους
όρους του δυστυχήματος καθώς και για την ύπαρξη και αξία των
ασφαλισμένων γεωργικών προϊόντων κατά την ώρα του δυστυχήματος και
να ζητήσει από τον ασφαλισμένο να της φέρει κάθε έγγραφο και κάθε
αποδεικτικό μέσο για υποστήριξη των ισχυρισμών του, καθώς και να
επιβεβαιώσει αυτά με όρκο.
Εάν δεν συμμορφοΰθεί με τις διατάξεις αυτές ο ασφαλισμένος, έστω
και από ελαφρά αμέλεια, χάνει το δικαίωμα για αποζημίωση, χωρίς
αντίστοιχα να δημιουργείται δικαίωμα γι’ αυτόν να πάρει τα ασφάλιστρα.
Ο καθορισμός του ποσού των ζημιών, σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται πιο πάνω, είναι απαραίτητος, και προτού να γίνει, ο
ασφαλιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία την
πληρωμή αποζημίοχτης.
Η συμμετοχή της Εταιρίας στην διαιτησία ή κάθε άλλη ενέργεια που
εχει σκοπό την εκτίμηση της ζημιάς, για κανλενα λόγο δεν της στερεί το
δικαίωμα να αμφισβητήσει

το δικαίωμα του ασφαλισμένου για

αποζημίωση με αφορμή λόγους εκπτώσειος που απορρέουν από το Νόμο ή
από τους όρους του ασφαλιστηρίου.
Συμφωνείται ότι το δικαίωμα του ασφαλισμένου για αποζημίωση, με
βάση την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δεν δημιουργείται προτού να
απαλλαγεί αυτός τελεσίδικά κατόταν εναντίον του ποινικής δίκης για
εμπρησμό ούτε προτού να υποβάλει τις πιστοποιήσεις που ορίζουν οι νόμοι
ότι δεν υπάρχει ενατίον του τέτοια κατηγορία.
Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος δεν μπορεί, με
ποινή να ακυρωθεί το ασφαλιστήριο, να κάνει οτιδήποτε κατά της
περιουσίας της Εταιρίας, για να εξασφαλίσει την απαίτησή του, προτού να
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αναγνωρισθεί οριστικά ότι εχει το δικαίωμα στην αποζημίκοση που του
οφείλεται.
Η πληρωμή της αποζημίωσης που κανονίστηκε, γίνεται με απόδειξη,
σύμφωνα

με

το

έντυπο

που

χρησιμοποιεί

η

Εταιρία

ή

με

συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με εκλογή της Εταιρίας.
Τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης είναι
σε βάρος του ασφαλιζόμενου ή των νομίμων διαδόχων του, τους οποίους
επίσης βαρύνουν όλα γενικά τα έξοδα της Εταιρείας, από κατασχέσεις που
επιβάλλονται εις χείρας της ή από εκχώρηση της ασφαλιστικής
αποζημίωσης.
2.7

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Απαγορεύεται ρητά ή χωρίς την έγκριση της Εταιρείας σύναψη ή

διατήρηση εκ μέρους του ασφαλισμένου άλλου ή άλλων συμβολαίων με τα
οποία ασφαλίζονται οι ίδιες καλλιέργειες που καλύπτονται με το παρών.
Σε αντίθετη περίπτοχτη το παρόν συμβόλαιο καθίσταται ανίσχυρο και
επομένως οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας που προκύπτει από αυτό,
παύει να ισχύει.
2.8

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
Η ζημιά που προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τους Γ.Ο. και με όσα

αναφέρονται, πληρώνεται κατά τα 3/4 από την Εταιρεία όταν η εμπορική
αξία, είναι ίση ή μικρότερη από την ασφαλισμένη αξία. Εάν όμως η
εμπορική αξία είναι μεγαλύτερη τότε ο ασφαλιζόμενος θεωρείται
ασφαλιστής του εαυτού του για το υπερβάλλον μέρος των 3/4 της
ασφαλισμένης αξίας του προϊόντος που καταστράφηκε.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να πληρώση οτιδήποτε πέρα από τα
3/4 της ασφαλισμένης αξίας. Η Εταιρεία έχει ευθύνη μόνο για τις υλικές
ζημιές και για κείνες που προέρχονται αμέσως από το διχττύχημα και δεν
έχει υποχρέωση για

τη

στέρηση

της

νομής,

τη

διάλυση

των

ενοικιαστηρίων συμβολαίων και γενικά κάθε άμεση βλάβη ή στέρηση
κέρδους που προέρχονται από την απώλεια ή τη βλάβη των ασφαλισμένων
γεωργικών προϊόντων.
Ο ασφαλιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρεία
τα προϊόντα με σκοπό να πληρωθεί ολόκληρο το ασφαλισμένο κεφάλαιο.
2.9

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μόλις καταβληθεί από την Εταιρεία η αποζημίαχτη, όπως αναφέρεται

τηο πάνω αυτλη υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ασφαλιζόμενου
απέναντι σε κάθε τρίτο υπαίτιο για τη ζημιά σύμφωνα με τις διατάξεις του
Εμπορικού Νόμου. Ανεξάρτητα από αυτό ο ασφαλιζόμενος παραχοορεί από
τώρα με το παρόν στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματά του απέναντι σε
τρίτους και τις αγωγές του από το ατύχημα που εττήλθε, για να επιδκόξει
αυτή ως εκδοχέας των δικαιωμάτων του την ανόρθαχτη της ζημίας του.
2.10

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίοχτη ή απαίτηση γενικά, που απορρέει από το παρόν,

παραγράφεται όταν περάσουν τρία χρόνια από τότε που συνέβη η ζημιά,
ανεξάρτητα από το πότε έμαθε για τη ζημιά ο ασφαλιζόμενος.

2.11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται στην δικαιοδοσία των

δικαστηρίων της Αθήνας. (Εδρα της Εταιρείας) για την εκδίκαση
οποιοσδήποτε διαφοράς η οποία θα προκόψει από το παρόν ασφαλιστήριο.
2.12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε κατάργηση ή μεταβολή των όρων του ασφαλιστηρίου δεν είναι

έγκυρη αν δεν έχει υπογραφεί από ειδικούς εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της
Εταιρείας.
Κάθε νόμιμο δικαίωμα και τέλος του παρόντος ασφαλιστηρίου της
απόδειξης πληρωμής των ασφαλίστρων και άλλης πράξης που προκύπτει
από τα ασφαλιστήρια, βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
1.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑτΜΣΤΙΚΗ με το πρόγραμμα A (ΟΜΑΔΙΚΟ) και το

αναμορφωμένο πρόγραμμα Β (ΑΤΟΜΙΚΟ) καλύπτει τις ασφαλιστικές
ανάγκες κάθε κτηνοτροφικης μονάδας ανεξάρτητα από το μέγεθός της.
Το πρόγραμμα Β (ΑΤΟΜΙΚΟ) καλύπτει τα εξής είδη ζώων:
ΙΠΠΟΙ, ΗΜΙΟΝΟΙ, ΟΝΟΙ, ΑΓΕΛΑΔΕΣ, (μικτής απόδοσης, γαλακτο
παραγωγής,

κρεατοπαραγοΰγής),

ΒΟΥΒΑΛΙΑ:

ΤΑΥΡΟΙ,

ΜΟΣΧΟΙ,

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ, ΚΑΠΡΟΙ (συστηματικών χοιροστασιών), ΑΙΓΟΠΡΟ
ΒΑΤΑ (ενσταυλισμένης μορφής, για αναπαραγωγικά και παραγοηακά
ζώα).
Το πρόγραμμα A (ΟΜΑΔΙΚΟ) καλύπτει όλα τα παραπάνω είδη ζώων και
επί πλέον όλα τα παχυνόμενα.
Βασική διαφορά των δύο προγραμμάτων είναι η ύπαρξη στο ΟΜΑΔΙΚΟ
ενός ορίου (ΑΠΑΛΛΑΓΗ), το οποίο πρέπει να υπερβεί η ζημιά για να είναι
αποζημιώσιμη. Το όριο αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία και δεν
υπάρχει στο ΑΤΟΜΙΚΟ.
1.1

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ι.Ι.Ι. Πρόγραμμα Β (Ατομικό)
Η εταιρεία αποζημιώνει ζημιές οφειλόμενες σε:
α. Θάνατο ασφαλισμένων ζώων από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός
(ασθένεια ή ατύχημα).

β. Σφαγή ασφαλισμένων ζώων την οποία ζήτησε ή για την οποία
συγκατατέθηκε η Εταιρεία στις ακόλουθες αποκλειστικά και μόνο στις
περιπτώσεις:
-το ατύχημα ή η ασθένεια από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός οδηγεί
άμεσα και αναπόφευκτα στον θάνατο του ζώου,
-το ατύχημα ή η ασθένεια από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός
οδήγησε σε μόνιμη ολική αχρήστευση δηλ. στο μηδενισμό της παρα
γωγικής ικανότητας του ζώου
γ. Θανάτωση (ευθανασία) ασφαλισμένων ζώων χωρίς προηγούμενη
συγκατάθεση της εταιρείας, όμως αποκλειστικά και μόνο όταν ισχύουν
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
-το ατύχημα ή η ασθένεια οδηγεί άμεσα και αναπόφευκτα στο θάνατο
του ζώου,
-επιβάλλεται άμεση θανάτωση του ζώου για λόγους ανθρωπιστικούς,
-η εντολή για θανάτωση του δίνεται από κτηνίατρο,
-το πτώμα του ζώου διατηρείται ανέπαφο μέχρι την ετηθεώρησή του
από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
δ. Μόνιμη ολική αχρήστευση ιπποειδών λόγω αθένειας ή ατυχήματος,
υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο είχε νοσηλευτεί τουλάχιστον επί ένα
τρίμηνο πρίν την αχρήστευσή του.
ε. Τυχαίο γεγονός θεωρείται και ο θάνατος που επήλθε:
-κατά τον ευνουχισμό ιπποειδών ηλικίας μέχρι 3 ετών,
-κατά τη διάρκεια τυχόν χειρουργικής επέμβασης αναγκαίας προς
αποφυγή άμεσου κινδύνου του ζώου,
στ. Γεωγραφικά όρια κάλυψης.

To ζώο καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση μόνο υπό την
προϋπόθεση ότι:
α. ευρίσκεται στον χώρο σταυλισμού ή βόσκησης ή εργασίας ή επί
δειξης - πώλησης ή παροχής ζιοοτεχνικών και κτηνιατρικών
υττηρεσιών ή σφαγείου,εφ'όσον οι χώροι αυτοί ευρίσκονται εντός
περιφέρειας με κέντρο τον δηλιοθέντα τόπο κατοικίας του συμ βαλλόμενου και ακτίνα 25 χλμ.,
β. κινείται μεταξύ των παραπάνω χώρων,
ε. Ορια ηλικίας ζώου.
Το ζώο καλύπτεται με την ασφάλιση αυτή τότε μόνο, όταν η ηλικία
του ευρίσκεται μέσα στα παρακάτω όρια:
Κατώτερη ηλικία

Ανώτερη ηλικία

Ιπποι

2 έτη

12 έτη

Ημίονοι

2 έτη

15 έτη

Ονοι

2 έτη

10 έτη

Βοειδή μικτής απόδοσης

12 μήνες

10 έτη

Βοειδή γαλακτ. ή κρεστ.

12 μήνες

9 έτη

Βουβάλια

2 έτη

10 έτη

Ταύροι επιβήτορες

18 μήνες

Μόσχοι

5 μήνες

Χοιρομητέρες, κάπροι

8 μήνες

4 έτη

Αιγοπρόβατα

1 έτος

5 έτη

(αναπαραγωγικά και
παραγωγικά ζώα)

5 έτη
-

18 μήνες

1.1.2.

Επέκταση της κάλυψης
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας η αποδοχή πρότασης

επέκτασης

της

ασφάλισης

μετά

την

καταβολή

επασφαλίστρου

καθοριζόμενου με βάση το ισχύον τιμολόγιο της Εταιρίας στις ακόλουθες
περιπτώσεις.
α. κάλυψη ζώου ηλικίας εκτός των ορίων του πίνακα του αρθρ. 13 των
Γενικών Ορων του ασφαλίστηρίου συμβολαίου.
β. κάλυψη ζώου ευρισκομένου εκτός των ορίων του άρθρου
1.2.

παραγρ. (α) των Γενικών Ορων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Στην περίπτοχτη αυτή η κάλυψη δεν περιλαμβάνει και τις κατά
τημεταφορά επερχόμενες ζημιές.
γ. κάλυψη ζώου - πλήν ιπποειδών - χρησιμοποιούμενου ως ζώου
εργασίας.
δ. κάλυψη ζώου και για τους κινδύνους κατασπάραξης από άλλα ζώα
και κατακρήμνησης.
1.2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.2.1 Πρόγραμμα Β (Ατομικό)
α. Τα ζώα δεν παρουσιάζουν καμμία ένδειξη οποισδήποτε πάθησης

και είναι πλήρως παραγωγικά (ιδιαίτερα δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
στειρότητας, μαστίτιδας. Στην περίπτωση που διατηστωθεί πρόβλημα
στειρότητας ή ιδαίτερα μεκομένης παραγωγικότητας κατά την διάρκειά
της ασφάκισης, αυτής διακόπτεται και επιστρέφονται αναλογικά τα
ασφάλιστρα).
β. Αν είναι παραγωγικά ή αναπαραγωγικά ζώα, φέρουν ΤΑΤΟΥΑΖ
ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ αριθμοσήμανσης ή υπάρχουν φωτογραφίες των δύο

πλευρών τους. Αριθμός σήμανσης στο ενώτιο δεν είναι αποδεκτός από την
Εταιρία παρά μόνο και απόλυτα περιοριστικά για ασφάλιση ζώων στις
εξής περιπτώσεις:
1) Μοσχίδες ή ταυρίδια για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μηνών από την
έναρξη της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αιπό θα
σημανθούν με τατουάζ, αριθμός του οποίου θα γνωστοποιηθεί στην
Εταιρία. Η προοπτική σήμανσης με ΤΑΤΟΥΑΖ επισημαίνεται στον χώρο
"παρατηρήσεις" της πρότασης ασφάλισης.
2) Χοιρινά, αιγοπρόβατα και μοσχάρια.
γ. Οσυμβαλλόμενος έχει ασφαλίσει όλα τα χοιρινά, αιγοπρόβατα και
μοσχάρια της εκμετάλλευσής του.
δ. Αναπαραγωγικά ζώα, υψηλής

κληρονομικής αηίας έχουν

φοτογραφηθεί απαραιτήτως και τις δύο πλευρές, ακόμη και αν φέρουν
τατουάζ, εφόσον η Εταιρία συμφωνήσει να τα ασφαλίσει για αξίες που
υπερβαίνουν σημαντοκά τη μέση ασφαλισμένη αξία.
ε. Συμπληρίΰθηκε πλήριος και υπογράφηκε η αίτηση/δήλωση
ασφάλισης/εκτιμητήριο ζώου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κτηνίατρου
Α.Τ.Ε ή άλλου κτηνίατρου που όρισε η Εταιρία.
ζ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου τα ασφαλισμένα ζώα καλύπτονται μόνο εφ’ όσον η ηλικία
τους κυμαίνεται μεταξύ των ορίων του πίνακα Ι.α.
1.2.2

Πρόγραμμα A (Ομαδικό)
α. Ο ζωικός πληθυσμός που ασφαλίζεται κρίνεται υγιής, ειδικότερα,

κατά τη στιγμή της ασφάλισης, η κλινική εικόνα του συνολικού ζωικού
κεφαλαίου πρέπει να είναι καλή.

β. Ολα τα αναπαραγαηακά και παραγοογχκά ζώα της μονάδας φέρουν
αριθμούς σήμανσης.
γ. Ο ενδιαφόμενος για την ασφάλιση έχει συμπληρώσει και υπογράψει
την πρόταση ασφάλισης.
δ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου τα ασφαλισμένα ζώα καλύπτονται μόνο εφ’ όσον η ηλικία
τους κυμαίνεται μεταξύ των ορίων του πίνακα Ι.α.
1.3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΔΙΣΗΣ
1.3.1. Ενημερώνεταιαναλυτικά από το πρακτορείο της Εταιρία ο

ενδιαφερόμενος για την ασφάλιση.
1.3.2.

Ο τελευταίος συμπληρώνει και υπογράφει μια από τους δύο

τύπους προτάσεων ασφάλισης και την παραδίδει στο πρακτορείο.
1.3.3. Το πρακτορείο παραδίδει την πρόταση ασφάλισης στον
κτηνίατρος

Α.Τ.Ε. που έχει οριστεί για την περιοχή του, ή σε όιλλο

κτηνίατρο που ορίζεται εγγράφος από την Εταιρία.
Ο κτηνίατρος της Α.Τ.Ε. ή άλλος κτηνίατρος που ορίζεται από την
Εταιρία προτείνει την αποδοχή ή μη της ασφάλιση:
α) Στηριζόμενος στις πληροφορίες, που έχει για το πρόσωπο του
ιδιοκτήτη, την εξέταση του ζώου, την προβλεπόμενη χρήση και τον χώρος
εκτροφής του ή ενσταβλισμού του.
β) Συμπληρώνει το μέρος που τον αφορά στην αίτηση - δήλωση στην
ατομική ασφάλιση μεγλάλων ζώων και το "Συμπλήρωμα πρότασης
ασφάλισης" στην ομαδική ασφάλιση και την ατομική ασφάλιση χοιρινών,
αιγοπροβάτων και τα παραδίδει όλα στο πρακτορείο με όποιο άλλο
παραστατικό στοιχείο ζητηθεί από την Εταιρία.

Στην περίπταχτη που το εκτιμητήριο συνοδεύεται από φωτογραφίες
του ζώου, σημειώνεται από τον εκτημητή στο πίσω λευκό μέρος της
φωτογραφίας ο αριθμός σήμανσης, εκτός αν φαίνεται στην φοοτογραφία.
1.3.4.

Το

πρακτορείο

διαβιβάζει

αιτήσεις/δηλώσεις/εκθέσεις

επιθεώρησης στις Διαμερισματικές Διευθύνσεις της Εταιρίας.
1.3.5. Στην περίπτοχτη που κτηνίατρος προτείνει τη μη αποδοχή της
αίτησης/δήλωσης

ή

την

τροποποίησή

της,

ο

πράκτορας

είναι

υποχρεωμένος είτε να πείσει τον πελάτη του να τροποποίησει την
αίτηση/δήλωση είτε να απευθυνθεί στην Εταιρία για την επίλυση του
θέματος. Στην τελευταία όμως περίπτωση καθιστά σαφές στον πελάτη ότι
η πρόταση είναι υπό διερεύνηση και δεν έγινε ακόμη αποδεκτή από την
Εταιρία.
1.3.6.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις και στις ατομικές χοιρινών και

αιγοπροβάτων, η Εταιρεία αφού μελετήσει την πρόταση ασφοιλισης, κάνει
συγκεκριμένη προσφορά την οποία πρέπει να αποδεχθεί ο πελάτης, εκτός
αν αυτό έγινε προκαταβολικά. Η αποδοχή της ασφάλισης γίνεται είτε με
TELEX ή FAX προς τα κεντρικά της Εταιρείας είτε εγγράφως στο
πρακτορείο, το οποίο όμως πρέπει να ενημερώσει με TELEX αμέσως την
Εταιρεία.
1.3.7.

Για

την

ατομική

ασφοιλιση

χοιρινών,

αιγοπροβάτων

χρησιμοποιούνται τα έντυπα προτάσεων και ετηθεώρησης της ομαδικής
ασφάλισης.
1.4.

ΖΗΜΙΕΣ

Η διεκπεραίωση ζημιών που αφορούν σε ένα (1) ή το πολύ σε (2) ζώα η
κάθε μία, γίνεται αποκεντρωμένα μέχρι το στάδιο της διενέργειας
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πραγματογνοΰμοσύνης και της σύνταξης της σχετικής έκθεσης. Την
ευθύνη της διεκπεραίοχτης αυτής έχουν τα καταστήματα Α.Τ.Ε.
Ομιος για κάθε ζημιά που αφορά σε 3 ή περισσότερα ζιοα ειδοποιείται
αμέσως η Εταιρεία, η οποία δίνει ειδικές οδηγίες για την δικεπεραίακτή της.
Το

ίδιο

ισχύει

και

για

επαναλαμβανόμενες

ζημιές

του

ίδιου

συμαβλλόμενου, αν αποτελούν συνέχεια ενός σε εξέλιξη ζημιογόνου
γεγονότος άσχετα αν αναγγέλονται μεμονωμένα (π.χ. μια ή δύο την
ημέρα).
Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται και
παρουσιάζονται τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν σε
περίπτωση ζημιάς.
14.1

Αναγγελία Ζημιάς

Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να αναγγείλει τη ζημιά στην Εταιρία
σύμφωνα με τους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η αναγγελία πρέπει να γίνεται στο πρακτορείο που διαμεσολάβησε για την
ασφόιλιση.
Αν το συγκεκριμένο πρακτορείο δεν είναι της Α.Τ.Ε. τότε ο πράκτορας
υποχρεούται να μεταφέρει την αναγγελία στο κατάστημα Α.Τ.Ε. της
περιοχής του. (Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας παίρνει αντίγραφο του
εντύπου "αναγγελίας ζημιάς" κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο
υπάλληλο της Α.Τ.Ε.).
Οι αναγγελίες ζημιών αφορούν τις εξής περιπτώσεις;
-Αναγγελία ζημιάς που αφορά σε ένα (1) ή δύο (2) ζώα.
(Ο πραγματογνώμονας υπάλληλος ορίζεται από το κατάστημα Α.ΤΕ.
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία).
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-Αναγγελία ζημιάς που αφορά τρία (3) ή περισσότερα ζώα ή
επαναλαμβανόμενες ζημιές του

ίδιου συμβαλλόμενου άσχετα

αν

αναγγέλονται μεμονωμένα. (Οι πραγματογνώμονες ορίζονται από την
Εταιρία

που

μπορεί

να

δώσει

και

ειδικές

εντολές

για

την

διερεύνηση/εκτίμηση της ζημιάς).
Η κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να διακριθεί σε άλλες
υποπεριπτώσεις:
- Αναγγελία θανάτου.
- Αναγγελία ασθένειας - ατυχήματος, αίτηση θανάτωσης.
1.5

ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ

Για όλες τις ζημιές υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία ζημιάς
2) Δήλωση ζημιάς
3) Εκθεση πραγματογνωμοσύνης
4) Εκθεση κτηνιάτρου που παρακολουθεί το ζώο στις περιπτώσεις που:
α) ο πραγματογνώμονας της Εταιρίας δεν είναι κτηνίατρος της Α.Τ.Ε.
και η αιτία ζημιάς δεν είναι σαφής, και
β) δίνεται εντολή θανάτωσης από τον παρακάτω κτηνίατρο χωρίς την
συγκατάθεση της Εταιρίας.
5) Φοπογραφίες του ζώου ή των ζώων, όταν υπάρχουν.
Στις περιπτώσεις σφαγής ζώων υποβάλλονται επί πλέον τα εξής
δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο πράξης

κατάσχεσης του

ζώου

και

καταστροφής του σφάγιου (όταν φυσικά υπάρχει κατάσχεση).

προπόκολλο

-Τιμολόγιο αγοράς κρέατος, όταν το ζώο σφαγεί και εκποιηθεί το
κρέας.
-Εντολή και βεβαίοχτη σφαγής.

Τ Ι ΜΟΛ Ο Π Ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε; (ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΙΠΠΟΙ

5% της ασφαλισμένης αξίας

ΗΜΙΟΝΟΙ

5% της ασφαλισμένης αξίας

ΟΝΟΙ

5% της ασφαλισμένης αξίας

ΑΓΕΑΑΔΕΣ

3% της ασφαλισμένης αξίας

ΒΟΥΒΑΑΙΑ

3% της ασφαλισμένης αξίας

ΤΑΥΡΟΙ

3% της ασφαλισμένης αξίας

ΜΟΣΧΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

3% της ασφαλισμένης αξίας

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ: ΚΑΠΡΟΙ

5% της ασφαλισμένης αξίας

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

8,5% της ασφαλισμένης αξίας

ΒΟΕΙΑΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
ΠΡΩΤ ΑΣΦΑΑΙΖΟΜΕΝA

3,5% της ασφαλισμένης αξίας

ΙΠΠΟΕΙΔΗ Ν. ΕΒΡΟΥ

5.000 δρχ. ανά ζώο

ΕΠΑΣΦΑΑΙΣΤ Ρ A
1. Χοιροειδή - αιγοπρόβατα: Παράταση ένα (I) έτος πάνω από το όριο
ηλικίας με επασφάλιστρο 20% επί των ασφαλίστρων.
2. Ιπποειδή - βοειδή: Παράταση τρία (3) έτη πάνω από το όριο ηλικίας
με επασφάλιστρο 20% επί των ασφαλίστρων.
3. Επέκταση καλύψεων ιπποειδών - βοειδών για:

α. Μετακίνηση πέραν των 25 χιλιομέτρων με επασφάλιστρο 20%
επί των ασφαλίστρων.
β. Χρησιμοποίηση του ζοόου σαν ζώο εργασίας με επασφάλιστρο
30% ετή των αφαλίστρων και
γ. Καταπάραξη - κατακρήμνιση με επασφάλιστρο 20% επί των
ασφαλίστρων. Η κάλυ\|Πΐ αυτή είναι υποχρεωτική για τις
αγελάδες κρεατοπαραγωγής και μικτής απόδοσης,
δ. Μια μεταφορά με επασφάλιστρο 10% επί των ασφαλίστρων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α(ΟΜΑΑΙΚΟ)
Στο Ομαδικό πόγραμμα τα ασφάλιστρα ανέρχονται στο μισό περίπου
αυτών του ατομικού, αλλά διαμορφώνονται κατά περίπτωση από τον
κλάδο αφού μελετηθούν τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρόταση
ασφάλισης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Το έ\-τυπο "ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ" ΑΣΟΑΜΣΗΣ ΖΩΟΥ (Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ) είναι
μηχανογραφ·Λ0. με την έννοιο ότι τα στοιχεία που περιέχει εισάγονται στην μηχανο\·ράφηση της Εταιρίας για την έκδοση του ασφαλιστηρίου.
Γία την γρήγορη και χωρίς λάθη μηχανογραφική επεξεργασία της πρότασης'αίτησης
πρέπει:
α. Τα λεκτικά στοιχεία να είναι κεφαλαία και ευανάγνωστα.
β. Τα αριθμητικά στοιχεία - όπου προρλέπονπαι πεδία (κουτάκια) - να τοποθετούνται οε
αυτά και η γραφή τους να είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Είναι συνεχόμενος για κάθε πρακτορείο και κάθε χρόνο αρχίζει
από το ένα (1) ξεχωριστά για τις συμβατικές από τις ελεύθερες ασφαλίσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Μετρητοίς ή επί πιστώσει.
ΤΡΑΠΕΖΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΙΔΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ - ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται μόνο σε πε
ρίπτωση που η πληρω'μή γίνεται μέσω άλλης Τράπεζας.
ΑΦΜ: Συμπληρώνεται απαραίτητα ο αριθμός φορολογικού μητρώου της επιχείρησης ή
του επιχειρηματία.
ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Υπάρχουν 3 είδη σήμανσης, δηλ. πλαστικό ενώτιο, μεταλλικό ενώτιο
και τατούαζ.
ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Σε ποιό αυτί έχει μπει ο αριθ. σήμανσης.
ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Ισχύει μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2.2.1 της ΟΔΗΓΙΑΣ No 1.
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ: Συμφωνείται μεταξύ Εταιρίας και συμβαλλόμενου..
ΑΞΙΑ/ΚΙΛΟ Ζ.Β.: Συμφωνείται μεταξύ Εταιρίας και συμβαλλόμενου. Σε περίπτωση παχυνομένων για τις τιμές σημερινής αξίας, αρχικής αξίας, αξίας/κιλό Ζ.Β. πριν την υποβολή
της πρότασης ασφάλισης να ενημερώνεται το τμήμα Ζωικού Τομέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Σε περίπτωση που υπάρ
χει ημερομηνία εισαγωγής, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αρχίζει τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά.
ΤΟΠΟΣ 2ΤΑΒΛΙΣΜΟΥ] Να αναγράφεται πάντα ο τόπος σταβλισμού.
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Σας στέλνουμε την παρούσα αναγγελία ζημιάς και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
ΜΕΡΟΣ Α. (Οι παρακάτω πληροφορίες δίνονται από αυτόν που κάνει την αναγγελία ζημιάς).
Σ'οιχεία ασφαλισμένου (συμβαλλόμενου).
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• Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΜΕΡΟΣ Β. (Οι παρακάτω πληροφορίες δίνονται από τον αρμόδιο για τις ασφαλίσεις υπάλληλο της ΑΤΕ).
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ A.T.E.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ ’
ΑΣΦΑΛΙΣΗ Υδατοκαλλιέργειες
1.

ΠΛΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α.ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: κλωβοί, δίχτυα, αγκυροβόλια, βάρκες,

τοαστρες, βοηθητικά πλωτά μέρη κ.λ.π.
β.ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Ολοι οι κίνδυνοι προέρχονται από
απρόβλεπτο και ξαφνικό γεγονός και από παράγοντες προερχόμενους
εκτός της λειτουργίας της μονάδας π.χ. θαλασσοταραχή, πρόσκρουση,
καταιγίδα, κακόβουλη ενέργεια, κλοπή από τρίτους κ.λ.π.
γ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με την
ιδιαιτερότητα της κάθε μονάδας και ανάλογα με τους κινδύνους που
επιλέγει ο ασφαλιζόμενος.
δ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

ΑΞΙΕΣ:

Είναι

προσυμφωνημένες

με

τον

ασφαλιζόμενο και προκύπτουν από την αρχική αξία κόστους αγοράς σε
συνάρτηση με την παλαιότητα των ασφαλισμένων ειδών.
2.

ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΜΥΔΙΑ
Ι.ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:Τα συνήθη είδη ιχθύων προς ασφάλιση
είναι λαβράκι,τσιπούρα, φαγκρί, ασφαλίζεται δε το σύνολο:
α)του παραγόμενου γόνου (μέσα στον ιχθυογεννητικό σταθμό) από το
στάδιο της διατροφής του με ξηρά τροφή μέχρι την έξοδό του από
το σταθμό.
β)των ιχθυδίων των μονάδων εντατικής πάχυνσης ( σε πλωτούς
κλωβούς ή σε χερσαίες δεξαμενές) από την τοποθέτησή τους στους
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κλωβούς μέχρι την τελική εξαλίευσή τους.
γ)των μυδιών από την τοποθέτηση του γόνου στις κάλτσες μέχρι την
εξαλίευσή τους.
2.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΓΟλοι

οι

κίνδυνοι

οι

οποίοι

προέρχονται από απρόβλεπτο και ξαφνικό γεγονός εκτός από; απαλλαγή
(δεν καλύπτονται ζημιές μικρότερες των ποσών απαλλαγής που ορίζονται
στο συμβόλαιο εις βάρος του ασφαλιζόμενου), ραδιενεργό μόλυνση,
μυστηριώδη εξαφάνιση, φυσιολογική θνησιμότητα, κακόβουλη ενέργεια ή
κλοπή από τους προστιθέντες του ασφαλιζόμενου, ηθελημένη θανάτωση,
αποθετικές ζημιές, καθυστερημένη αναγγελία ζημιάς, καννιβαλισμός,
προύπάρχουσες αιτίες της τοποθέτησης στους κλωβούς, φυσικοσωματικά
προβλήματα, ακατάλληλες κατασκευές κλωβών ή διχτυών).
3.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Το ασφάλιστρο κυμαίνεται και η διαμόρφωσή του

εξαρτάται από τους κινδύνους που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος, από το ύψος
των απαλλαγών που τίθενται εις βάρος του, από την εμπειρία του, και από
τα στοιχεία του περιβάλλοντος της μονάδας του.
4.ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προκύπτει από:
α) την αρχική αξία του γόνου (αγορά)
β) την προστιθέμενη αξία(έξοδα πάχυνσης,τροφές, κ.λ.π.)η οποία προσυμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων και αναγράφεται στο
συμβόλαιο (ανά κιλό).
Λόγω του ότι τα ασφαλιζόμενα είδη είναι ζωντανοί οργανισμοί, ο
καθορισμός του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου δεν είναι δυνατόν να

είναι ακριβής.
ΓΓαυτό το λόγο σαν ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θεωρείται το μέγιστο
ποσό, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα
προϋπολογισμό. Ο ασφαλιζόμενος κάθε μήνα συντάσσει τις λεγό μενες μηνιαίες καταστάσεις, στις οποίες αναφέρονται όλα τα
στοιχεία (αριθμός ψαριών, βάρος, απώλειες, πωλήσεις, φυσιολο γικές θνησιμότητες), σύμφωνα με τα οποία είναι πλέον δυνατόν
να καθοριστεί η πραγματική μηνιαία αξία. Ετσι στο τέλος της
ασφαλιστικής περιόδου μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πλέον
η μέση ετήσια αξία του πληθυσμού που έχει ασφαλιστεί και σ'
αυτό το σημείο γίνεται η εκκαθάριση του συμβολαίου και η
τελική τακτοποίηση των ασφαλίστρων (επιστροφή ασφαλίστρων
ή είσπραξη).
3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ: της οποίας το κύριο χα κτηριστικό είναι η κάλυψη των νεοεισαγωμένων υδροβίων οργανι
σμών με απαλλαγές και ασφοιλιστρο διαφορετικό της κυρίας κόιλυψης και για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Καλύπτει ακριβώς τους
ίδιους κινδύνους που καλύπτει και το κυρίως ασφαλιστήριο.
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΟΥ: από τον ιχθυογεννητικό σταθμό (από το εξιοτερικό ή και το εσοπερικό) μέχρι και τη μονάδα πάχυνσης).
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: κατά παντός απροβλέπτου και
ξαφνικού κινδύνου μεταφοράς.
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ο :δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι α ν ά λ ο γ α μ ε τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς μ ε τ α φ ο ρ ά ς

τα συστήματα προστασίας των ιχθυδίων κατά την μεταφορά και το
μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται.
4.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Κατ’αρχάς ο πελάτης συντάσσει την αίτηση ασφάλισης, η οποία

είναι τυποποιημένο εροπηματολόγιο από την Εταιρία - με αναφορά στα
πλήρη τεχνικά στοιχεία της μονάδας του και την οποία αποστέλλει στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Στη συνέχεια επισκέπτεται την μονάδα
Γεωτεχνικός-Ιχθυολόγος και αφού την επιθεωρήσει, συντάσσει και
υποβάλλει και την δική του έκθεση ετηθεώρησης - η οποία είναι
τυποποιημένο έντυπο της Εταιρίας. Οι Γεωτεχνικοί - Ιχθυολόγοι
προέρχονται είτε από τα πλησιέστερα στην μονάδα καταστήματα της
Α.Τ.Ε., είτε από την ελεύθερη αγορά και το Πανεπιστήμιο ΘΕ27ΝΙΚΗΣ &
ΑΘΗΝΩΝ.
Αφού η αίτηση ασφοιλισης και η έκθεση επιθεώρησης επεξεργασθούν από
τα κεντρικά γραφεία της Εταρίας, συντάσσεται η προσφορά της
ασφάλισης, η οποία αποστέλλεται στον πελάτη. Εφ’όσον συμφωνήσει ο
πελάτης και αποδεχθεί τη προσφορά εκδίδεται το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Η κάθε προς ασφάλιση μονάδα εξετάζεται ως μεμονωμένη περίπτωση.
5.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ζημιά ή συνθήκες που θα μπορούσαν

να την προκαλέσουν, ο ασφαλιζόμενος πρέπει να αναγγείλει αμέσως στην
Εταιρία με FAX, TELEX, τηλεγράφημα ή γραπτή δήλωση το γεγονός.

Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να ενεργήσει και ο ασφαλιζόμενος, ακόμα και
αν αμφιβάλλει ότι η επέλευση ενός συμβάντος ή ορισμένες συνθήκες
οδηγούν με βεβαιότητα σε ζημιά καλυπτόμενη με το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Συγχρόνως ο ασφαλιζόμενος οφείλει να ενεργήσει έτσι, ώστε να αποφύγει
ή να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά.
Ο ασφαλιζόμενος μετά την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλει στην Εταιρία
τη δήλωση ζημιάς συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.
Για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του είδους της ζημιάς και έκτασής
της, η Εταιρία στέλνει πραγματογνώμονα για επιθέωρηση της ζημιωθείσας
μονάδας και συμπλήροχτη της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης (έντυπο της
Εταιρίας). Η έκθεση συντάσσεται με την συνεργασία

και

του

ασφαλισμένου.
Με την ολοκλήροχτη όλων των πιο πάνω ενεργειών, έχοντας πλέον η
Εταιρία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία υπ’όψη της, τα επεξργάζεται σε
συνεργασία με τους αναγραφόμενους στο συμβόλαιο όρους και καλύψεις,
υπολογίζει και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
1.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Με σκοπό την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών των

παραγωγών και την παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων της
Εταιρίας, κρίθηκε αναγκαία η αναμόρφωση του πργράμματος ασφάλισης
θερμοκηπίων.
Για την ολοκλήροκτη του νέου ατπού προγράμματος υπήρξε
πολύμηνη συνεργασία με επώνυμους ιδιοκτήτες θερμοκητηακών μονάδων,
μέλη των Διοικήσεων των αντιστοίχων Σωματείων πραγματογνώμονες,
γειοπόνους, κατασκευαστές θερμοκηπίων και εξειδικευμένα στελέχη της
Δ/νσης Τεχνικών Εργων και της Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής της Α.Τ.Ε.,
αφού προηγουμένως μελετήθηκαν τα αντίστοιχα προγράμματα που
ισχύουν στην ασφαλιστική αγορά.
Με το νέο πρόγραμμα επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1)

Ικανοποιούνται οι ανάγκες των παραγωγών αφού παρέχεται πλήρης

ασφλαιστική κόιλυψη των θερμοκηπιακών μονάδων χωρίς πρόσθετη
ετηβάρυνση.
2)

Διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Εταιρίας με την μη αποδοχή

της ασφοιλισης - μέχρι να βελτιωθούν - των θερμοκηπίων, που η
κατασκευή τους δεν είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες τεχνικές τους
προδιαγραφές.
Πιο συγκεκριμένα με το νέο πρόγραμμα:
1)Διευρύνονται οι καλύψεις και τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού
της αποζημίωσης (καθώς και άλλοι πρόσθετοι ειδικοί όροι) και
αντικαθίστανται

οι

μέχρι

τώρα

ισχύοντες

Ειδικοί

Οροι

Συμπληγρωματικής Ασφάλισης Θερμοιαιπίων, με τους Ειδικούς Ορους που
ακολουθούν, στους οποίους σημειώνονται όλες οι καλύψεις των
θερμοκηπίων.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό ασφαλίστρων και οι προϋποθέσεις κάλυψης
που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν έχουν τροποποιηθεί.
2)Καθιερώνεται η συμπλήρωση - υπογραφή του συνημμένου
ερωτηματολογίου, προκειμένου να ασφαλιστεί ένα θερμοκήπιο από
συμπληρωματικούς κινδύνους η δε κάλυψη θα ισχύει αφού εγκριθεί από
την Εταιρία βάση των στοιχείων που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο.
Κατά συνέπεια στο εξής για να ασφαλιστεί ένα θερμοκήπιο και από
συμπληρωματικούς κινδύνους, θα υποβάλλεται απαραίτητα και το
εροπηματολόγιο κατάλληλα συμπληρωμένο - υπογραμμένο μαζί με την
πρόταση ασφάλισης ή την αίτηση για έκδοση πρόσθετης πράξης.
Τέλος σημειώνεται ότι στα νέα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από Ιούνιο
1992, καθώς και σ'αυτά που ανανεώνονται από Αύγουστο 1992, θα
ισχύουν οι νέοι Ειδικοί Οροι Συμπληρωματικής Ασφάλισης.
Τύποι αποδεκτοί για ασφάλιση:
Θεμελίωση-στήριξη; Με μπετόν σύμφωνα με προδιαγραφές κατασκευαστή
Α. Σκελετός: Μεταλλικός γαλβανισμένος ή μικτός (μέταλλο και ξύλο)
κατασκευασμένος

απο

βιομηχανίες

ή

βιοτεχνίες

εσωτερικού

ή

εξαηερικού.
ΚΑΛΥΨΗ:
Α. Πλάγια και οροφή από κρύσταλλο ή πολυανθρακίτη πάχους
τουλάχιστον 4 χιλιοστών ή πολυέστερ ή σκληρό PVC ή πλάγια από
σκληρό πλαστικό και οροφή από διπλό φουσκωτό πολυεθυλαίνιο.
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2.2

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ασφάλιστρο 6,25% επί της ασφαλιζόμενης αξίας π.χ. για αξία

1.000.000X6,25%: 6.250. Καθαρά ασφάλιστρα πλέον Δικ. Σ/λαίου, ΤΕΟ
χαρτόσημο: 7.105 ολικά ασφάλιστρα.
Για αξία πάνω από 1.000.000 δρχ. τα ασφάλιστρα θα αυξάνονται
αναλογικά. Η κάλυψη φωτιάς ισχύει για ετήσια διάρκεια.
2.3

ΚΑΑΥΤΗ ΙΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ασφάλιστρο 1/3 των ασφαλίστρων των Φ.Ι.Χ. των παραμεθορίων

περιοχών, της αντίστοιχης ιπποδύναμης,
π.χ. για αξία 1.000.000 από τον πίνακα ασφαλίστρων.
Για αξία 1.000.000 - 2.000.000 ποσοστιαάιο ασφάλιστρο 1,3% επί της
ασφαλισμένης αξίας.
Για αξία από 2.000.000 και πάνω ποσοστιαίο ασφάλιστρο 15% επί
ασφαλισμένης αξίας.
Παράδειγμα για αξία 4.000.000 HP 76 και άνω.
1.000.

000 Καθ. Ασφάλιστρα 18.404 (1/3 55.211)

1.000.000 "

"

4.333 (1/3

2.000.000 "

"

10.000 (1/3 30.000)

13.000)

Σύνολο καθαρών Ασφαλίστρων 32.737, πλέον Δικ. Σ/λαίου, ΤΕΟ,
Χαρτόσημο.
Σύνολο Ολικών Ασφαλίστρων ετησίως (για αξία 4.000.000) δρχ. 37.210 Αφαιρετέα απαλλαγή 1% επί της ασφαλισμένης αξίας η οποία δεν θα είναι
μικρότερη των 15.000 δρχ. και μεγαλύτερη των 90.000 δρχ.)

Ασφάλιστρο; 10%
Απαλλαγή: 5% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά με
ανιότατο όριο δρχ. 50.000.
Β. Πλάγια και οροφή από πλαστικό φύλλο πολυεθυλαίνιο όχι παλαιότερο
από 2 χρόνων και με εγγύηση τουλάχιστον διετή ή πλάγια από πλαστικά
φύλλα πολυεθυλαινίου και οροφή από κρύσταλλο ή σκληρό πλαστικό ή
πλάγια από κρύσταλλο ή σκληρό πλαστικό και οροφή από πλαστικά
φύλλα ή αυτοφερόμενα θερμοκήπια καμπύλης διατομής από πολυεστέρα.
Ασφάλιστρο: 20%
Απαλλαγή: 10% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά με
ανιότατο όριο δρχ. 50.000.
Β. Σκελετός: Ξύλινος αλλά τυποποιημένος που κατασκευάζεται από
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες εσωτερικού.
ΚΑΛΥΨΗ
Α. Πλάγια και οροφή από κρύσταλλο ή πολυανθρακίτη πάχους
τουλάχιστον 4 χιλιοστών ή πολυεστέρα ή σκληρό PVC ή πλάγια από
σκληρό πλαστικό και οροφή από διπλό φουσκωτό πολυεθυλένιο.
Ασφάλιστρο; 15%
Απαλλαγή: 10% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά με
ανώτατο όριο δρχ. 50.000.
Β. Πλάγια και οροφή από πλαστικά φύλλα πολυεθυλένιο όχι παλαιότερο
από 2 χρόνων και με εγγύηση τουλάχιστον διετή ή πλάγια από πλαστικά
φύλλα πολυεθυλένιο και οροφή από κρύσταλλο ή σκληρό πλαστικό
πολυεστέρας πολυανθρακίτης πολυακριλικά ή σκληρό PVC κ.λ.π) ή

πλάγια από κρύσταλλο ή σκληρό πλαστικό και οροφή από πλαστικά
φύλλα ή αυτοφερόμενα θερμοκήπια καμπύλης διθατομής από πολυστέρα.
Ασφάλιστρο: 25%
Απαλλαγή: 10% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας ανά ζημιά με
ανώτατο όριο δρχ. 50.000.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ι.Τα ασφάλιστρα περιλαμβάνουν και τον κίνδυνο φοοτιάς και
κεραυνού. Είναι ασφάλιστρα για πλήρη κάλυψη.
2.0ι

απαλλαγές

εφαρμόζονται

μόνο

για

ζημιές

από

τους

συμπληρωματικούς κινδύνους. Ζημιές από φωτιά ή κεραυνό πληρώνονται
χωρίς αφαίρεση απαλλαγής.
2.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές ασφαλίζονται στον κλάδο αυτό σαν

επέκταση του ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης. Κατά συνέπεια οι
σχετικές προτάσεις ασφάλισης απευθύνονται στον κλάδο αυτό και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:
2.1

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
Σ.Β. 30.000.000 /Υ.Ζ. 7.000.000 και επέκταση Σ.Β. στους επιβαίνοντες

HP άνω των 76 κατηγορία ΒΜ 10 δρχ. 16.720 ετήσια ασφάλιστρα.
Προσαύξηση 20% για

ρυμουλκούμενο

ρυμουλκούμενο άνω των 2 τροχών.

2 τροχών

και

40% για

2.4 ΚΛΟΠΗ
Ασφάλιστρο 8% επί της ασφαλιζόμενης αξίας,
π.χ. 1.000.000 X 8% =δρχ. 8.000 - Κ.Α.
Πλέον Δικ. Συμβολαίου, ΤΕΟ, Χαρτόσημο.
Ολικό ετήσιο ασφάλιστρο δρχ. 9.095.
2.5 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
Ασφαλιζόμενη αξία 3/4 της πραγματικής.
Καθαρό ασφάλιστρο για τρίμηνη διάρκεια 10%.
Π.χ. γαι αξία 1.000.000 X 3/4 =750.000 X 10% =7.500
(Πλέον Δικ. Συμβολαίου, χαρτόσημο) ολικά 8.448 δρχ.
2.6

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΡΙΤΩΝ/
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Ασφαλιζόμενη αξία 3/4 της προτεινόμενης.
Καθαρό ασφάλιστρο 8%.
Π.χ. για αξία 1.000.000 X 3/4 =750.000 8% =6.000
(Πλέον Δικ. Συμβολαίου, χαρτόσημο) ολικά 6.758 δρχ.
2.7

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Συμπληρωματικά με τις παραπάνω καλύψεις μπορείτε να καλύψετε

και τον κίνδυνο ως εργαλείο κατά την ώρα της λειτουργίας για
θεριζοαλωνιστικές,

βαμβακοσυλλεκτικές

και

τευτλοεξαγωγείς

με

καλύψεις Σ.Β. 3.000.000 /Υ.Ζ. 1.000.000 και με ετήσια ολικά ασφάλιστρα
2.000 δρχ.
Απαλλαγή δρχ. 10.000 ανά ζημιά.

Διευκρινίζεται ότι:
1. Το ανοότερο ποσό για την κάλυψη ΦΩΤΙΑΣ-ΙΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝΚΛΟΠΗΣ πρέπει να είναι τα 3/4 της πραγματικής αξίας του μηχανήματος.
2. Μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά όποια κάλυψη επιθυμείτε εκτός
της περίπτοχτης των ιδίων Ζημιών που πρέπει να συνοδεύεται με το
ισόποσο της ασφάλισης της ΦΩΤΙΑΣ.
3. Η κάλυψη σαν εργαλείο δίνεται συμπληρωματικά με μια
τουλάχιστον από τις παραπάνω καλύψεις (πλέον της υποχρεοπικής
Αστικής Ευθύνης). Σε περίπτωση όμως που δοθεί μεμονωμένα: ΕΤΗΣΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.800 δρχ.
4. Η προσφορά αυτή (7$) ισχύει μόνο για τρίμηνη χρονική διάρκεια.
Σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για μεγαύτερη χρονική διάρκεια
ασφάλισης θα πρέπει να συμπληρώνεται νέα πρόταση.
2.8

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AT ΥΧΗΜAT ΟΣ
Για κάθε άτομο και για τρίμηνη χρονική διάρκεια,

α)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
- ΘΑΝΑΤΟΣ

500.000 δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ)

500.000 δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΠΟΙ)

%

- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
μέχρι 360 ημέρες

750 δρχ. (ημερησ.)

- ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
για κάθε ατύχημα μέχρι

25.000 δρχ.

Σύνολο ασφαλίστρων

2.585 δρχ.

-ΘΑΝΑΤΟΣ

1.000.000 δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ)

1.000.000 δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΙΚΗ)

%

- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
μέχρι 360 ημέρες

1.500 δρχ.

- ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

γ)

για κάθε ατύχημα μέχρι

25.000 δρχ.

Σύνολο ασφαλίστρων

4.496 δρχ.

- ΘΑΝΑΤΟΣ

2.000.000δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ)

2.000.000 δρχ.

- ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΡΙΚΗ)

%

- ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
μέχρι 360 ημέρες

2.000δρχ.

- ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
για κάθε ατύχημα μέχρι

25.000δρχ.

Σύνολο ασφαλίστρων

6.000 δρχ.

Στην περίπτοχτη που ο συμβαλλόμενος είναι σύλλογος θεριζοαλωνιτών (και που θα είναι ο ίδιος υποχρεωμένος για την καταβολή των
ασφαλίστρων στην Εταιρία) χορηγούνται οι πιο κάτω εκπτώσεις ανάλογα
με τον αριθμό των ασφαλιζομένων ονομαστικά ατόμων,
από 11-50

άτομα έκπτοχτη 10%

από 51 -100

άτομα έκπτοχτη 15%

από 101 -150

άτομα έκπτοχτη 20%

από 151 -200

άτομα έκπτοχτη 25%

από 201 και πάνω

άτομα έκπτωση 30%.

Διευκρινίζεται ότι:
1) Δεν είναι δυνατή σε καμμιά περίπτωση η ανώνυμη ασφάλιση.
2) Η ασφάλιση θα πρέπει να γίνεται από τον συμβαλλόμενο για κάθε
άτομο χωριστά.
3) Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης μόνο για τους κινδύνους
ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑ
ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, με τα ακόλουθα ασφάλιστρα:
α) δρχ. 1.146, β) δρχ. 1.686 γ) δρχ. 2.765.
4) Η ασφάλιση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον κίνδυνο
ατυχήματος που θα συμβεί στον

ασφαλισμένο

κατά τις

ώρες

απασχόλησης του στο αλωνιστικό συγκρότημα.
5) Οι χειριστές, βοηθοί χειριστών συλλεκτικών μηχανών καλύπτονται
και για τις επιπτώσεις από τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα ισχύοντα
στην ανωτέρω περίπτοχτη 5 με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι ο
ασφαλισμένος είναι κάτοχος της άδειας οδήγησης που προβλέπει ο νόμος
για την συγκεκριμένη χρήση οχήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ
Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας και η διαχρονική εξέλιξη
βασικών οικονομικών μεγεθών σε τρέχουσες τιμές παρατίθεται στους
παρακάτω πίνακες.
Το τμήμα φυτικού τομέα καλύπτει το 4,3% των εργασιών της εταιρίας
το 1992 έναντι του 4,1% το 1991, με παραγωγή ασφαλίστρων που έφτασε το
425 εκ. δρχ. έναντι 365,5 εκ. το 1991.
Στο τμήμα ζαπκό τομέα η παραγιογή καθαρών ασφαλίστρων το 1992
έφτασε το 180,1 εκ. δρχ. που καλύπτει το 1,8% του συνόλου της παραγωγής
της εταιρίας.
Επίσης η παραγωγή ασφαλίστρων στον αλιευτικό τομέα έφτασε τα
308,7 εκατ. δρχ. για το 1992 που αποτελεί το 3,5% του συνόλου της
παραγωγής της εταιρίας, έναντι 238 εκ. δρχ. το 1991, ποσό που
αντιστοιχούσε στο 2,8% του συνόλου παραγωγής.
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η Αγροτική Ασφαλιστική με την
πώληση των παραπάνω εξειδικευμένων προγραμμάτων, βρίσκεται κοντά
στον αγροτικό χώρο με σκοπό την αναβάθμιση του οικονομικού και
πολιτιστικού επιπέδου του αγρότη.
Αλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ανοδική πορεία της εταιρίας
είναι:
1. Αύξηση των καθαρών κερδών από 2.105 εκ. δρχ. το 1991 σε 2.548 εκ.
δρχ. το 1992, ήτοι 21%.

2. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων από 8.056 εκ. δρχ. το 1991 σε 9.584 εκ.
δρχ. το 1992, αύξηση δηλαδή 19%.
3. Αύξηση των καθαρών ασφαλίστρων από 8.601 εκ. δρχ. το 1991 σε
10.002 εκ. δρχ. το 1992, ήτοι 17%.
4. Αύξηση των εσόδων επενδύσεων από 3.204 εκ. δρχ. το 1991 σε 3.187
εκ. δρχ. το 1992, ήτοι 5,4%
Τέλος χαρακτηριστική είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 318
εκ. δρχ. σε 540 εκ. δρχ. αύξηση δηλαδή 70%.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΤΥΧ/ΤΑ ΝΗΤΑ

ΥΔΑΤΟΚΑΛ
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΤΗΝΑΣΦΑΛ1ΣΕΙΣ

ΧΑΛΑΖΙ

ΣΚΑΦΗ

1.9

θ'

1.8

ο;

100.0

1988

3.1

le

3-3

56

42.2

3,0

1.9

100.0

1989

6.3

15

36.0

η;

40.0

36

1987

1990
1991
1992

36 9

1.3
43 1

χ.

39.5

2.1

3*3

2.8

34 8

3.1

2.6

100.0
21

100.0
100,0

16

100.0

75

Jy

Ε-ΕΛΙζΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
1992
ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛ.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΓΓΡΑ

ΠΡΩΤΑΙΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΠΡ02ΏΠΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΩΤΙΑΣ

164.747.238

93,968.953

173.242.043
4.432.800.107

14.892.081

188.134.124

139.383.291

4.572.183.398

373.231.463

38.423.680

3.350.698.118

133.041.056

413.655.143
3,483.739.174

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

308.769.973

ΚΤΗΝΑΙΦΑΛΙΙΕΩΝ

180.145.722

Χ,ΑΛΑΖΙΟΥ
ΣΚΑΦΩΝ

424.941.177

ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΠΡΩΝ

_
_
_

258.716.191

308.769.973
180.145.722
424.941.177

171.039.006

482.742

171.521.748

9.581.614.847

420.191.803

10.001.806.650

951.978.942.

951.978.942.

10.533.593.789

10.953.783.592

I

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
ΕΤΗ
ΚΛΑΔΟΙ

1992

1991

ΚΑΘΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

258.716.191

77.326.290

191.735.374

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

188.134.124

132.884.358.

39.051.909

4.572.183.398

60.141.732
718.303.164

3.703.223.716

669.234.932

413.655.143

221.801.763

379.004.903

215.108.135

3.483.739.174

2.297.727.549

3.210.975.060

2.119.208.457

308.769.973

169.173.536

238,141.253

180.145.722
424.941.177

102.051.701

191.948.895
365.528.237

113.004.611
85,135.084

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΩΤΙΑΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΧΑΛΑΖΙΟΥ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
I ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-

2.892.146
(2.5561

63.832.640

10.079.453
17.2111

171.521.748

140.903.266

187.469.070

99,041,766

10.001.806.650

3.790.318.591

8.600.910.866

3.413.689.776

951.978.942

807.395,959

10.953.785.592

9.408.306.825

___________1
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ΕΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (εκαι. δρχ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
1.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑΣ
Οι ασφαλίσεις Φωτιάς καλύπτουν το 34,8% των εργασιών της
εταιρίας με καθαρά ασφάλιστρα που το 1992 έφτασαν στα 3.350 εκ. δρχ.
περίπου κλαι αποτελούν τον υπαριθμόν ένα κλάδο της εταιρίας από
πλευράς ύψους αποτελεσμάτων.
Η ασφάλιση κατά του κινδύνου φωτιάς που αποτελεί μια από τις
κυριότερες αιτίες καταστροφής περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να αφορά
οποιοδήποτε ακίνητο (κτίρια γενικά και εγκαταστάσεις) ή το περιεχόμενό
του (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργοστασίων).
Οι κίνδυνοι όμως που απειλούν καθημερινά τα περιουσιακά στοιχεία
δεν είναι μόνο η φωτιά, αλλά και άλλοι εξίσου σημαντικοί κίνδυνοι, για
τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι και να
φροντίζουν ώστε να περιλαμβάνουν ορισμένους από αυτούς στο
ασφαλιστήριο φωτιάς.
Μερικοί από τους κινδύνους αυτούς που η εταιρία μας αναλαμβάνει
την κάλυψή τους είναι:
- έκρηξη
- σεισμός
- πλημμύρα
- φοπιά από γειτονικά δάση
- διατάραξη δημόσιας τάξης, στάσεις, απεργίες
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- τρομοκρατικές ενέργειες
- κακόβουλη βλάβη
- απώλεια ενοικίου από φιοτιά και σεισμό
- αστική ευθύνη αό φοπιά
- καταιγίδα, θύελλα
- βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
Υπενθυμίζουμε ότι από το 1984 όλα τα υπέγγυα στην Α.Τ.Ε.
αντικείμενα, που ασφαλίζονται στην εταιρία μας. καλύπτονται αυτόματα,
πέρα από τον κίνδυνο της φωτιάς, και από άλλους κινδύνους, όπως
ανεμοθύελλα,

πλημμύρα,

κατάρρευση

κ.λ.π.,

με

το

συμβολικό

(πασφάλιστρο 0,1%.
1.2

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ο κλάδος αυτός καλύπτει το 2,6% των εργασιών της εταιρίας με

παραγοογή καθαρών ασφαλίστρων που το 1992 έφτασε στα 258 εκ. δρχ.
περίπου.
Τα ατυχήματα δεν απειλούν μόνο την ανθρώπινη ζωή και την
παραγιογική ικανότητα του ατόμου. Προκαλούν ακόμα μείωση ή πλήρη
διακοπή του εισοδήματος, ενώ δημιουργούν ταυτόχρονα πρόσθετα έξοδα,
που συχνά είναι δυσβάσταχτα.
Ολες αυτές τις αρνητικές συνέπειες ενός ατυχήματος αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά η εταιρία με τα προγράμματα ασφάλισης;
1. Προσωπικού ατυχήματος
2. Ομαδικού ατυχήματος
3. Ειδικό πρόγραμμα μετακίνησης

1.3

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ασφαλίσεις διαφόρων ατυχημάτων καλύπτουν το 1.9^ί των

εργασιών της εταιρίας, με παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων που το 1992
έφτασε στα 188 εκ. δρχ. περίπου.
Στον κλάδο αυτό κατατάσσονται κίνδυνοι που προέρχονται από
καθαρά "τυχαία γεγονότα", αλλά και κίνδυνοι από συγκεκριμένες πράξεις
ή παραλείψεις ή ακόμα και από εγκληματικές ενέργειες.
Τα προγράμματα του κλάδου είναι τα ακόλουθα;
1. Πρόγραμμα κλοπής
2. Πρόγραμμα αστικής ευθύνης
3. Πρόγραμμα θραύσης κρυστάλλων
4. Πρόγραμμα τεχνικών ασφαλίσεων
5. Πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΕΕΣ)
6. Πρόγραμμα αλλοίιοσης εμπορευμάτων σε ψύξη
7. Ειδικό πρόγραμμα ; ταξιδιωτική ασφάλιση
1.4

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
Οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων καλύπτουν το 45,7% των εργασιών της

εταιρίας, με παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων το 1992, που έφτασε στα
4.572 εκ. δρχ. περίπου.
Ο πιο καθημερινός ασφαλιστικός κλάδος, που για το πλατύ κοινό
είναι και ο καθρέπτης της ποιότητας και συνέπειας μιας ασφαλιστικής
εταιρίας.
ΗΑ γ ρ ο τικ ή

Α σ φ α λ ι σ τ ικ ή α σ φ α λ ίζ ε ι:

- αστικά οχήματα (ΙΧΕ, ΙΧΦ, ΔΧΦ, ΤΑΞ1, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

- αγροτικά οχήματα
- οχήματα ειδικού τύπου (ελκυστήρες, μοτοσκαπτικά, θερ/κές,
βαμβακοσυλλεκτικές).
- μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.
1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι ασφαλίσεις μεταφορών καλύπτουν το 4,1% των εργασιών της
εταιρίας με καθαρά ασφάλιστρα που έφτασαν το 1992 στα 413 εκ. δρχ.
περίπου.
Στις σημερινές συνθήκες του εμπορίου, οι ασφαλίσεις μεταφορών
αποτελούν σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα της οικονομίας.
Η Αγροτική ασφαλιστική καλύπτει μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο
(θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, ταχυδρομικές, κ.λ.π)
από ή πρός οποιοδήποτε σημείο και από τους απλούς κινδύνους μέχρι και
τις εξειδικευμένες περιπτώσεις κάθε συγκεκριμένου εμπορεύματος.
1.6 ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ -ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Το τμήμα σκαφών ασφαλίζει τα επαγγελματικά σκάφη αλιείας και
όλα τα μη αλιευτικά, όπως τα σκάφη του εμπορικού συλλόγου για τα
οποία η ασφάλιση γίνεται απλά με τη μεσολάβηση της εταιρίας μας.
Οι συνήθεις καλύψεις που παρέχονται, αφορούν την ολική απώλεια
του σκάφους, τα έξοδα ανέλκυσης-ρυμούλκησης και μερική αβαρία.
Επίσης καλύπτονται οι κίνδυνοι από πολεμικές αιτίες, οι κίνδυνοι
κατασκευής στο ναυπηγείο, οι κίνδυνοι λιμένος και παρέχεται προστασία
ενυπόθηκου δανειστή.Το 1992, τα καθαρά σφάλιστρα της πρωτασφάλισης
και της διαμεσολάβησης έφτασαν τα 171 εκ. δρχ. περίπου.
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2.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Το 1992 η εταιρία προβλήθηκε με όλα τα μέσα διαφήμισης και

συγκεκριμένα:
-Από την τηλεόραση, με το σπόνσορα εκπομπής στην ΕΤ1, με τίτλο "Ο
καιρός για τους αγρότες", με υψηλή κάλυψη και συχνότητα, καθώς και
από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς με την μετάδοση του
εταιρικού σπόρ.
-Από το ραδιόφωνο,με το σπόνσορα εκπομπής στον ΑιΝΤΕΝΝΑ, με
θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων, με το σπόνσορα εκπομπής στον 9.84
με τίτλο "Η ώρα της Ευρώπης", με μετάδοση του εταιρικού σπότ, αλλά και
των σπότς για τις ασφάλειες Φωτιάς και το πρόγραμμα Αλφα Πλαν,
μεταδόσεις σπότς από περιφερειακούς σταθμούς.
-Με

καταχωρήσεις

σε

εφημερίδες

και

περιοδικά

μεγάλης

κυκλοφορίας, κλαδικά περιοδικά και επαρχιακό τύπο.
-Με υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες.
-Με δυναμική παρουσία σε αθλητικές εκδηλώσεις κάθε μορφής, με
πινακίδες και διαφήμιση σε στολές των αθλητών, στο κέντρο και την
περιφέρεια.
-Με την χορηγία διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
-Με τη συμμετοχή με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση Αγρότικα, στην
Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας και στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου
προβλήθηκαν τα ασφαλιστικά προϊόντα και τα οικονομικά αποτελέσματα
της εταιρίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο χώρο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, με το οξύ ανταγωνισμό, η
Αγροτική Ασφαλιστική αποτελεί πηγή δύναμης, με μια πολύ ισχυρή
κεφαλαιακή συγκρότηση και ανοδική πορεία με οικονομικά μεγέθη που
αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις της δεν είναι συμπτωματικές. αλλά
συνέπεια ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και αποτελεσματικής
δράσης.
Η Αγροτική Ασφαλιστική από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι η
πρώτη σε κέρδη ασφαλιστική εταιρία. Για μία ακόμη φορά το 1992
έκλεισε με καθαρά κέρδη 2,548 δισ. δρχ. έναντι 2,105 δισ. δρχ. του 1991.
Εξάλλου η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε 9.584 εκ. δρχ.. η αύξηση των
καθαρών ασφαλίστρων σε 10.002 εκ. δρχ. και κυρίως το γεγονός ότι η
καθαρή θέση της εταιρίας καλύπτει κατά 6,5 φορές περισσότερο το
προβλεπόμενο από τον νόμο περιθώριο φερεγγυότητας, αποδεικνύουν ότι η
Αγροτική Ασφαλιστική είναι μια από τις υγιέστερες και δυναμικά
αναπτυσσόμενες ασφαλιστικές εταιρίες και μάλιστα σε μια εποχή έντονης
οικονομικής δυσχέρειας.
Αυτή η οικονομική ευρωστία δίνει τη δυνατότητα στην Αγροτική
Ασφαλιστική να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
αποδίδοντας: στους μετόχους της το μέρισμα, στο δημόσιο έσοδα περίπου
2 δισ. δρχ. από φόρους, τέλη, χαρτόσημα και εισφορές ασφαλιστικών
ταμείων, στην κεφαλαιοαγορά επενδύσεις 9.620 εκ. δρχ. με ομόλογα και
αμοιβαία κεφάλαια με υψηλή απόδοση, στην Αγροτική Τράπεζα
προθεσμιακές καταθέσεις 3.700 εκ. δρχ., οι οποίες χρησιμοποιούνται για

παραγοηακές δανειοδοτήσεις στον αγροτικό χώρο, σε διάφορα ιδρύματα
ενίσχυση 10 εκ. δρχ. περίπου
Αξιοποιώντας τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα των
χρηματοοικονομικών αγορών, συνεργάζεται και συμμετέχει στις νέες
εταιρίες του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας, οι οποίες παρέχουν
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Αμοιβαίο Κεφάλαιο, LEASING. Πιστωτική
Κάρτα κ.λ.π). Επιδιώκει εξάλλου την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
πωλήσεων και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της πληροφορικής.
Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη σημερινή
φυσιογνωμία της Αγροτικής Ασφαλιστικής, ως ηγετικής δύναμης στο
χώρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Στόχος της στο άμεσο μέλλον είναι η συνέχιση των προσπαθειών της
για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και η παραπέρα διεύρυνση των
υττηρεσιών που προσφέρει στους ασφαλισμένους της.
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