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ΚΟΜΗΜΑΣΟΠΩΛΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΥΡΤΟΥΟΪΑ  

 

Καλύπηονηαι κίνδςνοι πος μποπεί να πποκύτοςν από ηςσαία και αππόβλεπηα 

γεγονόηα όπυρ πσ θυηιά, ζειζμόρ , πλημμύπα κλπ. και κλοπή δια βίαρ, διάππηξη, 

ληζηεία με απειλή όπλος, κ.α. 

Δλεκεξσηηθφ έληππν γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο παξνρέο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ 

Κνζκεκαηνπσιείσλ  
 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ θαη 

πνιπηίκσλ κεηάιισλ θαηά ησλ θηλδχλσλ θινπήο, ιεζηείαο θιπ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

κνλαδηθφ "απαξαβίαζην" θαη απφιπηα απνηειεζκαηηθφ κέηξν αζθαιείαο. Μνλφδξνκνο, εδψ θαη 

δεθαεηίεο, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, είλαη ηψξα κηα εθηθηή 

ιχζε θαη γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ εηαηξεία αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πνιχρξνλε εκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία 

ζηελ θάιπςε εηδηθψλ θηλδχλσλ, κειέηεζε ηελ Διιεληθή αγνξά θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη έλα 

κνλαδηθφ θαη πιήξεο πξφγξακκα αζθάιηζεο θνζκεκαηνπσιείσλ. 

Όιε ε δηαδηθαζία θαη ε δηαρείξηζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα απφ ην εμεηδηθεπκέλν καο θαη πάληα ζην πιεπξφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Έρνληαο ιάβεη ππφςε καο ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, δηακνξθψζακε έλα πξφγξακκα αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Οπσο θάζε αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ην αζθαιηζηήξην θνζκεκαηνπσιείσλ δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάζε αζθαιηδφκελνπ, σο εθ ηνχηνπ ην παξφλ έληππν 

πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά δελ απνηειεί δεζκεπηηθή 

πξνζθνξά. 

Ζ ζχλαςε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ θάιπςε θνζκεκαηνπσιείσλ, πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε κηαο ζεηξάο ζηνηρεησδψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαλφλσλ νξγάλσζεο. Τα κέηξα απηά 

απνηεινχλ ην πξντφλ εκπεηξίαο, απφ ην ρεηξηζκφ ρηιηάδσλ πεξηπηψζεσλ παγθνζκίσο θαη είλαη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεην φζν θαη ρξήζηκν λα ηα γλσξίδεηε. 

Οι πποϋποθέζειρ Αζθαλείαρ 

 

Τν θαηάζηεκα νθείιεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο: 

 

Σχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζπλδεδεκέλν κε εηαηξεία επηηήξεζεο. 

Χξεκαηνθηβψηην εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εθνδηαζκέλν κε κεραληζκφ ρξνλνθαζπζηέξεζεο. 

 

Γηαθφπηε (εο) παληθνχ, ζπλδεδεκέλνπο κε εηαηξεία επηηήξεζεο. 

http://www.daes.gr/index.php?pid=4#faq-cat-6-sub-3
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Μεηαιιηθά ξνιά βηηξηλψλ. 

 

Κξχζηαιια βηηξηλψλ κε δχν ηδάκηα θαη κεκβξάλε αλάκεζα, ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

15 ρηιηνζηψλ ή π αξφκνησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. . 

 

Διεγρφκελε είζνδν / έμνδν. 

 

Σχζηεκα θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ζε Video (Πξναηξεηηθά) 

Κάζε επηπιένλ κέηξν αζθαιείαο ιεηηνπξγεί επλντθά σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο 

Οι πποϋποθέζειρ οπγάνυζηρ 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο θάζε πηζαλήο δεκίαο είλαη ε 
δπλαηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο λα γλσξίδεη επαθξηβψο ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. 
Κάηη ηέηνην απαηηεί ηε ζηνηρεηψδε θαηαγξαθή φισλ ησλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ πνπ δηελεξγεί, φρη 
απαξαίηεηα ζε επίζεκα έγγξαθα - βηβιία. 

Επιγπαμμαηικά, ηο καηάζηημα οθείλει να ηηπεί ηα εξήρ ζηοισεία και κανόνερ : 

  

 Αρχείο Αγορών και Πωλήςεων 

 Ετήςια Απογραφή Εμπορευμάτων 

 Φωτογραφικό αρχείο των κοςμημάτων κόςτουσ άνω των €3,000 (Προαιρετικά) 

 Κατανομή των εμπορευμάτων ςτισ εξωτερικέσ προθήκεσ με βάςη τουσ κανόνεσ που 
προβλέπονται ςτο Αςφαλιςτήριο. 

Η Διαδικαζία για ηη ύνατη ςμβολαίος 

 

Όια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο αιιά θαη κε 

ηελ απνηχπσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ. Μεηά 

ηελ παξαιαβή θαη αμηνιφγεζή ηνπ, ππνβάιινπκε νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο απνδερζεί ηελ πξνζθνξά θαη επηζπκεί ηε λ αζθάιηζή ηνπ, αθνινπζεί 

επηβεβαίσζε ησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη νξγάλσζεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί απφ 

εηδηθφ πξαγκαηνγλψκνλα. Τπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα νθείινπλ λα εθαξκνζζνχλ 

εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ηζρχ ην ζπκβφιαην. 

Οι Καλύτειρ ηος ςμβολαίος 

 

Τα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ θάζε θίλδπλν πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ξεηά ζηνπο 

εμαηξνχκελνπο θηλδχλνπο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν ην ηη πξαγκαηηθά 

θαιχπηεηαη, ρσξίο πεξηζψξηα ακθηζβεηήζεσλ : Όηη δελ εμαηξείηαη, θαιχπηεηαη. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή 

ησλ εμαηξνπκέλσλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ αιιά ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ηηο θπξηφηεξεο εμαηξέζεηο: 
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 Εεκία ζπλεπεία πνιέκνπ, ζηάζεσλ, θαηαιήςεσλ θιπ Εεκία ζπλεπεία κφιπλζεο απφ ηνμηθέο ή 

ξαδηελεξγέο νπζίεο. 
 Εεκία ιφγσ θινπήο ή απάηεο απφ ππάιιειν ή απφ πειάηε πνπ παξέιαβε ηα αληηθείκελα απφ 

ηνλ αζθαιηζκέλν. 

 Εεκία θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ πάλσ ζην αληηθείκελν (πρ επηζθεπή). 

 Εεκία απφ θπθιψλα, αλεκνζηξφβηιν, ηπθψλα, έθξεμε εθαηζηείνπ θιπ Εεκία πνπ 

δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ απνγξαθή θαη ε απψιεηα ηνπο δελ έρεη αλαθεξζεί. 

 Εεκία ζε αληηθείκελα, ελψ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη (θνξηνχληαη) απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ. 

 Εεκία θαηά ηε δηάξθεηα θιαδηθήο ή άιιεο εθζέζεσο. 

 Εεκία ζε αληηθείκελα πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζηνλ αζθαιηζκέλν απφ πειάηεο ηνπ γηα θχιαμε. 

 Κινπή ή εμαθάληζε απφ κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ έρνπλ αθεζεί αθχιαθηα. 

 Εεκία ζπλεπεία πνιέκνπ, ζηάζεσλ, θαηαιήςεσλ θιπ Εεκία ζπλεπεία κφιπλζεο απφ ηνμηθέο ή 

ξαδηελεξγέο νπζίεο. 

Δθηφο ησλ ζαθψο πεξηγξαθφκελσλ θηλδχλσλ πνπ εμαηξνχληαη, φινη νη άιινη θίλδπλνη 

θαιχπηνληαη, φζνλ αθνξά ηα αζθαιηδφκελα αληηθείκελα εληφο ηνπ θνζκεκαηνπσιείνπ (Κνζκήκαηα, 

ξνιφγηα, ζθεχε, πνιχηηκνη ιίζνη, πνιχηηκα κέηαιια θ.α.). Τν ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηήξην δελ 

θαιχπηεη δεκίεο ζε θηίξηα, δηακνξθψζεηο θαη εμνπιηζκνχο, πξνβιέπεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα θάιπςεο 

ηνπο κε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θφζηνο. 

Δπίζεο είλαη δπλαηή ε αζθάιηζε κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ ή / θαη κεηξεηψλ απφ θαη πξνο ην 

θαηάζηεκα απφ ππαιιήινπο ηνπ, ε αζθάιηζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ ηνπ θαζψο θαη ε 

αζθάιηζε γηα ηε κεηαθνξά θαη παξακνλή εκπνξεπκάησλ ζε θιαδηθέο ή άιιεο εθζέζεηο ή ζηελ 

θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Σο κόζηορ ηυν καλύτευν 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πεξηγξαθφκελε θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θάζε πειάηε αιιά θαη κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. Παξάγνληεο φπσο ην 

ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ δεκηψλ, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ην επηζπκεηφ χςνο ηνπ 

απαιιαζζφκελνπ πνζνχ, ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηδίαο ηδηνθηεζίαο, ε απνπζία δεκηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη θπζηθά ην απφιπην χςνο ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ 

δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ θφζηνο ηεο θάιπςεο. 

Μηα πξνζσπηθή επηηφπνπ ζπλάληεζε κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο καο ζπλεξγάηεο είλαη αζθαιψο ε 

θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκθεξφηεξεο ιχζεο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά. 


