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ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

Ένα εξαιρετικό νέο για τους επιχειρηματίες της χώρας μας έρχεται εν μέσω της οικονομικής κρίσης προκειμένου να δι-
ευκολύνει τις επιχειρήσεις στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. 
Πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων -με ότι αυτό συνεπάγεται- 
αφού στον χώρο εισέρχονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας σαφώς καλύτερους όρους και κόστος, καθώς 
και απλοποιημένες διαδικασίες. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί συνηθισμένη πρα-
κτική διεθνώς, αφού από αυτές εκδίδεται το 25% του συνόλου, ενώ στην Αγγλία και στην ιταλία φτάνει στο 50%. Τα εγγυη-
μένα κεφάλαια προσεγγίζουν το 1 τρις ευρώ.

Η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε διαγωνισμούς και τη δυνα-
τότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από την σύμβαση έργου, σε περίπτωση που αυτή βρεθεί σε αδυναμία.

Τα τραπεζικά ιδρύματα εκδίδουν εγγυητικές επιστολές αφού η εταιρεία εκχωρήσει σ τοιχεία του ενεργητικού της ως εχέγ-
γυα για την εξασφάλιση της τράπεζας. Όμως στην σημερινή εποχή της μειωμένης ρευστότητας η παροχή εγγυητικής επι-
στολής από ασφαλιστική εταιρεία μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγαλύτερη  ευελιξία και 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Αυτό γίνεται διότι δεν δεσμεύεται πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό και πολλές 
φορές δεν είναι απαραίτητο να υποθηκεύσει πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία σε αντίθεση με ότι συνηθί-
ζεται μέχρι σήμερα. Έτσι, οι αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρείες, αποκτούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας η οποία 
δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητάς τους.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
ΑΠο ΑΣΦΑλιΣΤιΚΗ εΤΑιΡειΑ!

ΣπΑΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟπΩΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑπΕΖΩΝ  
πΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Contract Surety Bonds

Xρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά 
έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη 
των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους 
υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών

Commercial Surety Bonds

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών 
επιχειρήσεων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων  
ή των δεσμεύσεών τους.

υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες  
ασφάλισης εγγυήσεων:

         Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό 
πρόγραμμα παρουσιάζει  
εξαιρετικό ενδιαφέρον για:

• Τον κατασκευαστικό κλάδο

• Τον τουριστικό κλάδο

• Την βιομηχανία τροφίμων και ποτών

• Το εμπόριο ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών 
συσκευών

• Την φαρμακοβιομηχανία

• Το εμπόριο ρούχων

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι συμβολαίων ασφάλισης εγγυήσεων είναι οι εξής:

Τι ΠΡοΓΡΑμμΑΤΑ ΑΣΦΑλιΣΗΣ 
εΓΓυΗΣεων υΠΑΡΧουν;

πΟΙΑ ΤΑ πΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

Τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχείρηση δεν είναι 
απαραίτητο να υποθηκεύσει περιουσιακά της στοιχεία  
για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της

 Το τελικό κόστος μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο  
από μια τραπεζική εγγύηση

 Η επιχείρηση διατηρεί το υφιστάμενο όριο τραπεζικού 
δανεισμού

 Η διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών είναι 
ιδιαίτερα απλή χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες

 βελτιώνονται οι όροι πίστωσης και διευκολύνεται  
η λειτουργία των επιχειρήσεων

 Αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική με πολύ μεγάλη 
αποδοχή διεθνώς

  Συμμετοχής 

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλε-
ται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος (ασφα-
λισμένος) θα συνάψει τη σύμβαση στην 
τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαι-
τούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 
πληρωμής.

  Ανάληψης προκαταβολών

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει 
δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την 
υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον 
ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολο-
κλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης 
της σύμβασης.

  Καλής εκτέλεσης

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου, 
πως ο ανάδοχος είναι ικανός και έχει 
όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση. 
Προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονο-
μική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

  Συντήρησης - καλής λειτουργίας

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη του έργου, πως 
ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο 
έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση 
συντήρησης και τον προστατεύει από την 
οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε πε-
ρίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους 
όρους της σύμβασης συντήρησης.

  Καλής πληρωμής

Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει 
συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες 
και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται 
με το έργο υπό ασφάλιση. Σε ανεξάρτητες 
από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις 
καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπο-
ρεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλι-
σμένου από αδυναμία τήρησης των υπο-
χρεώσεών του ασφαλισμένου.

  Φορολογικών & τελωνειακών δασμών

Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για 
καταβολή δασμών και φορολογικών 
επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βε-
βαιωθούν στον ασφαλισμένο.

με την ασφάλεια εγγυήσεων η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, 
για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται  
να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει  

να εκτελέσει υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
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ΣΤΗν ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΑ ΠΡΑΓμΑΤΑ  

ΔΕΝ ΣυμβΑινουν 

“ a la Greca“ !
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Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικονομική κρίση η οποία βιώνει η ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια -πληρώνοντας παθογένειες δεκαετιών- έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά 
περιστατικά τα οποία δεν τιμούν καθόλου την χώρα μας. Πολυπληθή τα γεγονότα τα οποία 
αναδεικνύουν την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, την υστεροβουλία θεσμικών 
οργάνων, την αδυναμία ανθρώπινης προσέγγισης του πολίτη, την εγωιστική συμπεριφορά 
ατόμων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά υπονομεύοντας δράσεις που θα αποφέρουν όφε-
λος στο κοινωνικό σύνολο ή σε μικρότερες ομάδες κλπ. νοσηρές νοοτροπίες οι οποίες 
φυσικά δεν αποτελούν προνόμιο μόνο του κρατικού μηχανισμού, αλλά έχουν επεκταθεί και 
στον ιδιωτικό τομέα με πολλά αρνητικά παραδείγματα.

Όλοι θα έχουν να διηγηθούν κάποιο προσωπικό περιστατικό το οποίο επαληθεύει ή προστίθεται στα προαναφε-
ρόμενα. Δυστυχώς η χώρα μας χρειάζεται ριζική ανοικοδόμηση έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα 
ευνομούμενο κράτος το οποίο σέβεται και δίνει αξία στην υπόσταση και στην αξιοπρέπειά των κατοίκων της. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες γενεσιουργό 
αιτία έχουν σωστούς ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις που κάνουν ανιδιοτελώς και με διάθεση πραγματικής 
προσφοράς την δουλειά με την οποία έχουν επιφορτιστεί.

Στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης από τον ιανουάριο του 2016 δεν χωρούν πλέον συμπεριφορές ‘’a la Greca’’. 
ο νέος νόμος που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II (φερεγγυότητα) υπο-
χρεώνει όλες ανεξαιρέτως τις ασφαλιστικές εταιρείες της ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμορφώνονται σε ενιαίους 
κανόνες εταιρικής συμπεριφοράς, να τηρούν με τον ίδιο τρόπο τα εποπτικά τους κεφάλαια και τα αποθεματικά τους 
και να εξασφαλίζουν την άμεση ενεργοποίηση αμυντικών μηχανισμών σε περίπτωση ανατροπής των οικονομικών 
δεδομένων της επιχείρησης. Παράλληλα δημιουργούνται εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχων και εταιρικής / αναλογι-
στικής διακυβέρνησης, αρκετά γραφειοκρατικοί μεν αλλά αλληλοσυμπληρούμενοι και ουσιαστικοί, οι οποίοι έχουν 
σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού από την διανομή επικίνδυνων προϊόντων αλλά και την προστασία 
της εταιρείας από οικονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν. Ταυτό-
χρονα οι έλεγχοι των ασφαλιστικών εταιρειών από την ευρωπαϊκή 
Ένωση με την μορφή stress tests και άλλων παρεμβάσεων γίνο-
νται σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποβάλλουν τις εταιρείες σε 
ακόμα πιο ακραίες δοκιμασίες, βασισμένες σε υποθετικά σενάρια 
μελλοντικών δυσμενών συγκυριών.

Πλέον, κάτω από αυτό το εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
πρακτικές του παρελθόντος εκλείπουν οριστικά και η ασφα-
λιστική αγορά ήδη κινείται σε νέες ράγες με ορατά αποτε-
λέσματα, αφού και τα προϊόντα που κυκλοφορούν είναι σω-
στότερα τιμολογημένα προς όφελος του καταναλωτή, αλλά 
και ο ανταγωνισμός γίνεται επί ίσοις όροις χωρίς λογιστικά 
τεχνάσματα και δημιουργική λογιστική. Οι εξελίξεις που πε-
ριμένουμε στον χώρο θα είναι πάρα πολλές και προς όφελος 
όλων με περισσότερο κερδισμένους τους ασφαλισμένους.

http://www.k-2.gr/
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http://www.k-2.gr/
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ
ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ Του εβεΡεΣΤ

Αποχαιρετούμε έναν μεγάλο ορειβάτη - θεσμό στην ελληνική ορειβασία, τον Κώστα 
Τζιβελέκα ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 χρόνων από καρκίνο. ο Κώστας 
ήταν ο πιο έμπειρος Έλληνας ορειβάτης, με δεκάδες αποστολές στα ιμαλάια στις 
περισσότερες εκ των οποίων ήταν αρχηγός καθοδηγώντας με απόλυτη ασφάλεια τις 
ομάδες του στα φοβερά και τρομερά υψίπεδα των αήττητων αυτών βουνών, χωρίς 
ποτέ να χαθεί μέλος της αποστολής του. θεωρείται ο μεγαλύτερος 
δάσκαλος του αθλήματος μυώντας εκατοντάδες νέους ανθρώπους 
στα μαγικά μυστικά της ορειβασίας και της αναρρίχησης. 

ο Κώστας οδήγησε για πρώτη φορά Έλληνες στην κορυφή του Έβε-
ρεστ το 2004 υψώνοντας την ελληνική σημαία με τους ολυμπιακούς 
Κύκλους στην κορυφή του κόσμου. 

είχε πει ‘’κάθε ‘Έλληνας και κάθε ελληνίδα πρέπει να τρέξει τον 
κλασσικό μαραθώνιο και να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή του 
ολύμπου, τον μύτικα’’

Ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και μεγάλη καλλιτεχνική 
φύση. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και την τελευταία του 
‘’Κομαντάτε Φρίξος’’ την έγραψε ενώ έδινε την μεγάλη προ-
σωπική του μάχη.

Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με νοσοκομεία, ανέ-
βαζε παιδάκια που είχαν ιαθεί από καρκίνο στην κορυφή του 
ολύμπου αναδεικνύοντας το μεγαλείο της ανθρωπιάς και της 
ψυχής που είχε μέσα του.

είχε βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Αρχιεπι-
σκόπους Χριστόδουλο και ιερώνυμο για την πολύπλευρη προσφορά του.

Συναποχαιρετούμε με τα γραφόμενα ενός φίλου του:

«Σήμερα, τα χαράματα, ο πρωτοπόρος, ο μέγιστος Έλληνας ορειβάτης και ποιητής 
Κώστας Τζιβελέκας, πραγματοποίησε την μέγιστη αναρρίχησή του κι ανέβηκε στα 
ουράνια... πέταξε, όπως επιθυμούσε στο Σύμπαν. Ώρα καλή κι ευλογημένη Φίλε και 
Σύντροφε»

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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ΚΙΝΔΥΝΩΝ

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  
A: ΛΕΩΦ. ΚΥπΡΟΥ 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥπΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ

Αν ΔΕΝ αγαπάς τον αδελφό σου 
πΟυ τΟν βΛέπέΙς, 

πως είναι δυνατόν 

ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ τον ΘΕΟ 

που ΔΕΝ τον βλέπεις;  

Α Γ Ι Ο Σ   Π Ο ρ Φ Υ ρ Ι Ο Σ
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http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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