Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Αντικειμένων Συλλεκτικής Αξίας
Καλφπτουμε από το 1992 με εξειδικευμζνα ςυμβόλαια Κατά Παντόσ Κινδφνου ,
Ζργα Τζχνθσ & Αντικείμενα Συλλεκτικισ αξίασ.
Θ πραγματογνωμοςφνθ, εκτίμθςθ, φωτογράφθςθ και θ καταγραφι των ζργων
τζχνθσ προςφζρεται χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Συλλζκτθ.
Οι υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ μασ χαρακτθρίηονται από απόλυτθ εχεμφκεια,
ςυνζπεια, ανταγωνιςτικό κόςτοσ, ςαφινεια όρων, προςωπικι επαφι και
ιδιαίτερα ταχφτθτα ςτισ περιπτϊςεισ αποηθμιϊςεων.
Στουσ πελάτεσ μασ ςυγκαταλζγονται τα περιςςότερα μουςεία, αίκουςεσ τζχνθσ
και ςυλλζκτεσ.
Συνικωσ αςφαλίηονται :
• Πίνακεσ ηωγραφικισ
• Γλυπτά
• Πορςελάνεσ
• Αςθμικά
• Αντίκεσ
• Κοςμιματα
• Διάφορεσ ςυλλογζσ αντικειμζνων όπωσ γραμματοςιμων, νομιςμάτων κ.α.
Εκτόσ των παραπάνω μποροφν να αςφαλιςκοφν και άλλεσ ςυλλογζσ με
αντικείμενα αξίασ π.χ. ρολογιϊν, κλαςςικϊν αυτοκινιτων , αρκεί να υπάρχει
κάποια πρόςφατθ εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ από πιςτοποιθμζνουσ ειδικοφσ
πραγματογνϊμονεσ και θ Einsurance μπορεί να βοθκιςει και ςε αυτό το τομζα.
Επίςθσ ασ ςθμειωκεί ότι θ αςφάλιςθ καλφπτει τθ ςυλλογι ςτο τόπο που
ςτεγάηεται, ςτθ περίπτωςθ μεταφοράσ κα πρζπει να αξιολογθκοφν διάφοροι
παράμετροι και να ηθτθκεί θ αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ μεταφοράσ τθσ με τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ μεταφορά να γίνει από εξειδικευμζνθ μεταφορικι
εταιρία και ςε ειδικι ςυςκευαςία.
Οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ περιλαμβάνουν :
• Ηθμιζσ από ατφχθμα
• Ηθμίεσ από κακόβουλεσ πράξεισ
• Ηθμιζσ από πλθμμφρα
• Ηθμιζσ εξ’ αιτίασ ςειςμοφ
• Κλοπι
• Κίνδυνοι μεταφοράσ
Οι καλφψεισ επεκτείνονται και για κινδφνουσ από τρομοκρατικζσ ενζργειεσ.
Γιατί οριςμζνοι άνκρωποι εκφράηουν φόβο να αςφαλίςουν τα ζργα τζχνθσ που
ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ;
Οριςμζνοι άνκρωποι ζχουν το φόβο, ότι πλθροφορίεσ που κα δοκοφν ςτθν
αςφαλιςτικι εταιρία και που αφοροφν τθ ςυλλογι τουσ, πικανόν να πζςουν ςε
λάκοσ χζρια. Αιςκάνονται ότι μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα κα ζχουν πρόςβαςθ ςε
ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςυλλογι τουσ και κα γίνουν ςτόχοσ κλοπισ και κα
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διακινδυνεφςει θ αςφάλειά τουσ. Όλα τα παραπάνω ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μθ
αςφάλιςθ των ζργων τζχνθσ τθσ ςυλλογισ τουσ.
Όςοι αςχολοφνται με τισ αςφαλίςεισ ζργων τζχνθσ γνωρίηουν πολφ καλά ότι :
’’προτεραιότθτα ζχει θ εχεμφκεια ’’.
Γιατί πρζπει ο ςυλλζκτθσ να αςφαλίςει τθ ςυλλογι του;
Δυςτυχϊσ ςτο κφκλο των κλεπτϊν υπάρχει θ φράςθ ότι κανζνα ςφςτθμα
αςφαλείασ δεν είναι απαραβίαςτο. Σίγουρα υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ
ςφγχρονα και αξιόπιςτα , αλλά όλα τα ςυςτιματα χρειάηονται ςυνεχι
αναβάκμιςθ και αξιολόγθςθ με αποτζλεςμα οριςμζνεσ φορζσ το κόςτοσ να είναι
αςφμφορο οικονομικά.
Κανζνα ςφςτθμα όμωσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να προςτατεφςει τθ ςυλλογι ςασ
από κινδφνουσ όπωσ :
Τυχαία ηθμιά
Φωτιά
Πλθμμφρα
Βανδαλιςμό
Σειςμό
Με τθν αςφάλιςθ τθσ ςυλλογι ςασ, κα ζχετε τθ δυνατότθτα να αποκαταςτιςετε
μία ηθμιά ι να αντικαταςτιςετε ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κάποια αντικείμενα
τζχνθσ χωρίσ να επιβαρυνκείτε το κόςτοσ.
Ποιό είναι το κόςτοσ αςφάλιςθσ ;
Πάντα ςτισ αςφαλίςεισ ζργων τζχνθσ όταν μιλάμε για κόςτοσ αςφάλιςθσ μιλάμε
για το ‘’ιδανικό’’ κόςτοσ δθλαδι το κόςτοσ εκείνο που αντιςτοιχεί ςτθ ςυλλογι
ςασ και γενικά ζχει ωσ βάςθ :
Τθν ςυνολικι αξία τθσ ςυλλογισ
Τον τόπο που ςτεγάηεται αυτι (οικία, αίκουςα τζχνθσ, μουςείο κλπ)
Το είδοσ τθσ ςυλλογισ
Τον αρικμό των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ και επιπλζον οριςμζνεσ άλλεσ
παραμζτρουσ όπωσ , το υλικό που είναι φτιαγμζνα τα αντικείμενα (π.χ. γυαλί ,
μάρμαρο, κλπ) , τθν παλαιότθτα, αν είναι εφκραυςτα κ.α.
Τζλοσ λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ όλα τα μζτρα αςφαλείασ που ίςωσ ζχει λάβει
ο ιδιόκτθτθσ τθσ ςυλλογισ κακϊσ επίςθσ και το ιςτορικό των ηθμιϊν εφόςον
υπάρχει.
Ποια αντικείμενα τζχνθσ μπορϊ να αςφαλίςω ;
Συνικωσ αςφαλίηονται :
Πίνακεσ ηωγραφικισ
Γλυπτά
Πορςελάνεσ
Αςθμικά
Αντίκεσ
Κοςμιματα
Διάφορεσ ςυλλογζσ αντικειμζνων όπωσ γραμματοςιμων, νομιςμάτων κ.α.
Εκτόσ των παραπάνω μποροφν να αςφαλιςκοφν και άλλεσ ςυλλογζσ με
αντικείμενα αξίασ π.χ. ρολογιϊν, κλαςςικϊν αυτοκινιτων , αρκεί να υπάρχει
κάποια πρόςφατθ εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ από πιςτοποιθμζνουσ ειδικοφσ
πραγματογνϊμονεσ.
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Σθμειϊνουμε ότι αςφαλίηουμε μόνον τα αντικείμενα για τα οποία ζχουμε
ςυμφωνιςει με τον πελάτθ μασ τθν αξία τουσ ( δθλ. αςφάλιςθ ςε ςυμφωνθμζνεσ
αξίεσ).
Eχω μία ςυλλογι από κοςμιματα μπορϊ να τα αςφαλίςω;
Μποροφμε να προςφζρουμε αςφαλιςτικι κάλυψθ υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ
και όρουσ για αυτό το λόγο κα πρζπει να επικοινωνιςετε μαηί μασ και να μιλιςετε
απευκείασ με τον ειδικό εκπρόςωπό μασ ϊςτε να ςασ δϊςει τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ.
Πωσ μπορϊ να εκτιμιςω τθν αςφαλιςτικι αξία τθσ ςυλλογισ μου ι ενόσ ζργου
τζχνθσ;
Αν ζχετε πρόςφατθ εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ςυλλογισ ςασ υπάρχει θ δυνατότθτα
να τθν αποδεχκοφμε και να προςχωριςουμε ςτθν αποδοχι τθσ αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ.
Αν δεν ζχετε μποροφμε να ςασ ςυςτιςουμε ειδικοφσ για αυτι τθ εκτίμθςθ,
πρόκειται για επαγγελματίεσ με πολφ καλι φιμθ ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ , υψθλό
αίςκθμα ευκφνθσ και εχεμφκειασ. Πρζπει εδϊ να επιςθμανκεί ότι ςτθν εταιρία
υπάρχει αρχείο με βάςθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ ζργων τζχνθσ. Ευνόθτο είναι ότι όλεσ
οι πλθροφορίεσ αυτϊν των εκτιμιςεων είναι εμπιςτευτικζσ.
Μπορϊ να αςφαλίςω τθ ςυλλογι μου από ηθμιζσ που κα προζλκουν εξ’ αιτίασ
ςειςμοφ ;
Τα ςυμβόλαια μασ ζχουν ειδικά για τθν Ελλάδα και αυτι τθ κάλυψθ , θ οποία
προςφζρεται προαιρετικά με χαμθλό κόςτοσ αςφαλίςτρου.
Θζλω να μεταφζρω τθ ςυλλογι μου από ζνα μζροσ ςε ζνα άλλο, μπορϊ να
αςφαλίςω αυτι τθ μεταφορά ;
Θ αςφάλιςθ καλφπτει τθ ςυλλογι ςασ ςτο τόπο που ςτεγάηεται, ςτθ περίπτωςθ
μεταφοράσ κα πρζπει να αξιολογθκοφν διάφοροι παράμετροι και να ηθτθκεί θ
αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ μεταφοράσ τθσ με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ
μεταφορά να γίνει από εξειδικευμζνθ μεταφορικι εταιρία και ςε ειδικι
ςυςκευαςία. Για αυτό το λόγο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που επικυμείτε να
μεταφζρετε τθ ςυλλογι ςασ ι μζροσ αυτισ να αξιολογιςουμε τον κίνδυνο αυτό
και να προχωριςουμε ςε ειδικι αςφαλιςτικι κάλυψθ μεταφοράσ και ςυμφωνία
για το κόςτοσ αςφαλίςτρου.
Aγοράηω ζργα τζχνθσ ςυχνά , μπορϊ να ζχω ςυνεχι αςφαλιςτικι κάλυψθ για όςο
καιρό εμπλουτίηω τθ ςυλλογι μου ;
Φυςικά και μπορείτε, απλϊσ μασ ενθμερϊνετε για τθν αγορά ενόσ νζου ζργου
τζχνθσ.
Συμφωνοφμε μαηί ςασ τθν αςφαλιςτικι αξία του ζργου αυτοφ, ζπειτα από ςχετικι
εκτίμθςθ και το εντάςςουμε με πρόςκετθ πράξθ ςτθν μεταξφ μασ αςφαλιςτικι
ςφμβαςθ. Με αυτό τον τρόπο όλα τα ζργα τθσ ςυλλογισ ςασ, μεταξφ των οποίων
και τα νεοαποκτθκζντα, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ςυγκεντρωτικι αναλυτικι
κατάςταςθ που επιςυνάπτεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςασ.
H αςφάλιςθ ζργων τζχνθσ περιορίηεται μόνον για ιδιωτικζσ ςυλλογζσ ;
Όχι, παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ και ςε αίκουςεσ τζχνθσ – galleries και
Μουςεία. Οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ είναι περίπου οι ίδιεσ και περιλαμβάνουν :
Ηθμιζσ από ατφχθμα
Ηθμίεσ από κακόβουλεσ πράξεισ
Ηθμιζσ από πλθμμφρα
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Ηθμιζσ εξ’ αιτίασ ςειςμοφ
Κλοπι
Κίνδυνοι μεταφοράσ οι καλφψεισ επεκτείνονται και για κινδφνουσ από :
Τρομοκρατικζσ ενζργειεσ
Tι γίνεται ςτθ περίπτωςθ που κα ςυμβεί μία ηθμία ςτθ ςυλλογι μου ;
Σε περίπτωςθ ηθμιάσ το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνετε είναι να
ειδοποιιςετε τισ αρχζσ εφόςον αυτό απαιτείται (π.χ. κλοπι , κακόβουλθ πράξθ)
και παράλλθλα κα πρζπει να μασ ενθμερϊςετε άμεςα.
Ολα τα υπόλοιπα είναι δικι μασ δουλειά και κα διαχειριςτοφμε τθν ηθμιά ςασ
ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ.
Σκοπόσ μασ είναι να αποηθμιωκείτε ςφμφωνα με τθν μεταξφ μασ ςυμφωνία και
αςφαλιςτικι ςφμβαςθ γλυτϊνοντασ χριματα και χρόνο.
Eίναι ςυχνζσ οι κλοπζσ ζργων τζχνθσ ;
Οι κλοπζσ ζργων τζχνθσ είναι θ τζταρτθ ςε ςειρά εγκλθματικι πράξθ παγκοςμίωσ
μετά το εμπόριο ναρκωτικϊν, το ξζπλυμα χριματοσ και το εμπόριο όπλων.
«Αυτοί που εμπλζκονται ςε τρομοκρατικζσ πράξεισ και εμπόριο ναρκωτικϊν,
χρθςιμοποιοφν τα ζργα τζχνθσ ςυχνά για ξζπλυμα χριματοσ»
Sara Jackson, Senior Art Historian, Getty Conservation Institute Newsletter ,
No.13.1.

Λεωφόροσ Ακθνϊν 71 101 73 Ακινα Τθλ: +30 211 790 2313 email: info@einsurance.gr
Web http://www.einsurance.gr/

