
Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο είναι η ακίνητη περιουσία μας ή οι 
καταθέσεις μας. Σωστό, αλλά όχι απόλυτο, καθώς η αξία του να έχουμε ένα σταθερό και εξασφαλισμένο εισόδημα 
–μακροπρόθεσμα– είναι αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα τόσο να αποκτήσουμε οικονομική άνεση όσο και να 
συντηρήσουμε την περιουσία μας.  

Η αξία σταθερού εισοδήματος προηγείται της ακίνητης περιουσίας και των αποταμιεύσεών μας. 

Πώς όμως εξασφαλίζουμε την περίπτωση αναγκαστικής παύσης εργασιών λόγω ατυχήματος ή εξωτερικών 
απρόβλεπτων καταστάσεων;   

H ασφάλιση απώλειας εισοδήματος λειτουργεί συμπληρωματικά στην ασφάλιση της επιχείρησής μας, κυρίως ως 
επίδομα σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή εργασιών και απώλεια κερδών. Καλύπτει την απώλεια μεικτού 
κέρδους εργασιών, την πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών –  αλλά και τις αμοιβές εκλεκτικών μηχανισμών, 
απαραίτητων για τη διαδικασία αποζημίωσης.    

Είναι μια έκτακτη παροχή ρευστότητας, έως ότου μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις εργασίες μας στο παραγωγικό 
επίπεδο που το είχαμε συνηθίσει. Για να διαφυλάξουμε τα κεφάλαιά μας και την ποιότητα του βιοτικού μας 
επιπέδου.  

Ένα μέτρο πρόληψης απέναντι σε όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που δεν πρέπει να μας κρατάνε πίσω ή να 
μας φοβίζουν σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. 

Κύριο έργο της ERGO Ασφαλιστική είναι να  προστατεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα των ασφαλισμένων 
της. Να νιώθει τον παλμό μας και να προστατεύει τα συμφέροντά μας. Να είναι δίπλα μας σε κάθε επαγγελματική 
απόφαση της ζωής μας.  

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα
που προσφέρει η ERGO Ασφαλιστική και ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Φροντίδας Πελάτη
στο 2103705325 ή με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή.

Επιχειρηματικότητα
σε περιόδους κρίσης.
Πώς εξασφαλίζω την περίπτωση
απώλειας εισοδήματος;
Η καθηµερινότητά µας είναι γεµάτη
προσωπικές ή επαγγελµατικές φιλοδοξίες
και υποχρεώσεις, οι οποίες µας  παρακινούν,
έτσι ώστε να είµαστε παραγωγικοί.
Να ικανοποιούµε τα «θέλω µας» και να πετυχαίνουµε τους στόχους µας.
Τί συµβαίνει όµως στην περίπτωση ενός απρόοπτου περιστατικού;
Πώς διαχειριζόµαστε την απότοµη διακοπή εργασιών
στην επιχείρησή µας;


