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Η Eurolife FFH παρουσιάζει το My Business First, ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης 
επιχειρήσεων που σας δίνει τη σιγουριά ότι η επιχείρησή σας θα είναι προστατευμένη. 

Το My Business First απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
αναζητούν ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να το προσαρμόζουν 
στις ανάγκες και τις επιδιώξεις τους.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKΟ ΕΝΤΥΠΟ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ MY BUSINESS FIRST 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

Αξία έχει να φροντίζεις για
την επιχείρησή σου, σχεδιάζοντας
το πρόγραμμα που ταιριάζει
στις ανάγκες σου.

Ασφαλιστικό  Πρόγραμμα
Επιχείρησης

My Business First

Tι έχει αξία για σένα;



Η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη και το κόστος είναι ρυθμισμένο πάνω στις ανάγκες σας. 

Το My Business First προσφέρει ένα βασικό πακέτο 14 καλύψεων (όπως πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, 
πτώση αεροσκάφους ή δέντρων, πρόσκρουση οχήματος), στο οποίο εσείς επιλέγετε αν θα προσθέσετε
ένα ή περισσότερα από τα προαιρετικά: 

(1) καιρικά φαινόμενα & θραύσεις
(2) τρομοκρατικές ενέργειες & κλοπή
(3) χρηματικές απώλειες
(4) σεισμός
(5) αστική ευθύνη & νομική προστασία
(6) λοιπές καλύψεις περιεχομένου (όπως τυχαίες ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών, βραχυκυκλώματα ή αλλοιώσεις 
εμπορευμάτων).

Σπονδυλωτό και ευέλικτο

Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία, η Eurolife FFH δίνει 
στους κατόχους του My Business First τη δυνατότητα μηδενικής 
απαλλαγής σε συγκεκριμένες καλύψεις. 

Στην ουσία, μπορείτε να ασφαλίσετε και να προστατέψετε την 
επιχείρησή σας από χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετό, 
διαρροή νερού από σωληνώσεις (εκτός αποχετεύσεων), ζημιές σε 
πινακίδες & φωτεινές επιγραφές, κλοπές από διάρρηξη και ληστεία, 
έχοντας τη δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής.

*Με τη μηδενική απαλλαγή, ο αντισυμβαλλόμενος δεν συμμετέχει καθόλου 
στα έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις, τα οποία, σε περίπτωση ζημίας, 
αναλαμβάνει η στους συνδεδεμένους με ηλεκτρονικές εφαρμογές πληρωμής 
τραπεζικούς λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών ή άλλων εφαρμογών 
πληρωμής όπως ηλεκτρονικά πορτοφόλια) ή στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.

Μηδενικές απαλλαγές

Με το My Business First, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας σας 
καλύπτει με άμεση αποζημίωση για ζημιές των οποίων το κόστος 
δεν ξεπερνά τις €10.000. 

Έτσι, έχετε τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι η επιχείρησή σας θα 
επιστρέψει το συντομότερο στην καθημερινότητά της, συνεχίζοντας 
απρόσκοπτα τις εργασίες σας.

Άμεση αποζημίωση, απλά και γρήγορα

Τι μου προσφέρει το My Business First της Eurolife FFH

Για εμάς, αξία έχει να είμαστε στο πλευρό σας και να φροντίζουμε ότι 
η επιχείρησή σας είναι ασφαλής και προστατευμένη. Γι’ αυτό και σχεδιάσαμε 
το My Business First - ένα πρόγραμμα που το διαμορφώνετε όπως εσείς 
επιθυμείτε, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος και η Eurolife FFH είμαστε δίπλα σας, για να σας 
δώσουμε όσες πληροφορίες χρειάζεστε για το My Business First.

Η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη και το κόστος ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιλογές σας.

Το My Business First προσφέρει ένα βασικό πακέτο 14 καλύψεων (όπως πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, 
έξοδα φύλαξης, απώλεια ενοικίων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων κ.α.), στο οποίο εσείς επιλέγετε αν
θα προσθέσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις: 

Ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Τι προσφέρει το My Business First
της Eurolife FFH

Για πρώτη φορά στην κατηγορία ασφάλισης μικρών & μεσαίων 
επιχειρήσεων, η Eurolife FFH δίνει στους κατόχους του My Business 
First τη δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής σε συγκεκριμένες καλύψεις. 

Στην ουσία, μπορείτε να ασφαλίσετε και να προστατέψετε την 
επιχείρησή σας από χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετό, διαρροή 
νερού από σωληνώσεις (εκτός αποχετεύσεων), αντικείμενα στην 
ύπαιθρο, ζημιές σε πινακίδες & φωτεινές επιγραφές, κλοπή από 
διάρρηξη και ληστεία, έχοντας τη δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής.

* Με τη μηδενική απαλλαγή και σε περίπτωση ζημιάς, δεν θα συμμετέχετε καθόλου στα 
έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις, καθώς θα τα αναλάβει εξ ολοκλήρου
η Eurolife FFH.

Δυνατότητα επιλογής προγράμματος
με μηδενικές απαλλαγές*

Με το My Business First μπορείτε να είστε ήσυχοι για την αστική
σας ευθύνη σε περίπτωση που προκαλέσετε zημιά σε βάρος τρίτου, 
συνεπεία πράξης ή παράλειψής σας, από αμέλεια.

Αυτό το εξασφαλίζετε με όρια που μπορούν να φτάσουν μέχρι 
€200.000, ως ξεχωριστό όριο κάλυψης. Η ασφάλειά σας ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο με την κάλυψη της νομικής προστασίας.

Δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης
& νομικής προστασίας (προαιρετική κάλυψη)

καιρικά φαινόμενα
& θραύσεις

τρομοκρατικές
ενέργειες & κλοπή

χρηματικές
απώλειες σεισμός

αστική ευθύνη &
νομική προστασία

λοιπές καλύψεις
περιεχομένου
όπως τυχαίες ζημιές

ηλεκτρονικών συσκευών,
βραχυκυκλώματα ή αλλοιώσεις

εμπορευμάτων


