
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ 

 Για κάθε κοσµηµατοπωλείο απαιτείται χωριστή πρόταση. 

 Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ακόλουθες ερωτήσεις. Εάν η απάντηση σε µια ερώτηση είναι 
κανένα, σηµειώσατε ΚΑΝΕΝΑ. 

   

 Ερωτήσεις Απαντήσεις 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

α. 

Πλήρης Ονοµασία του 
προτεινόµενου για 
ασφάλιση, θυγατρικής του 
εταιρείας ή / και συνεταίρου 

 

β. 
∆ιεύθυνση του καταστήµατος 
που ασφαλίζεται µε αυτό το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 

γ. Όροφος που ευρίσκεται το 
κατάστηµα.  

δ. 

Για πόσο χρονικό διάστηµα 
ασκείτε αυτή την 
επιχειρηµατική 
δραστηριότητα; 

 

2. 
ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Λιανικώς         %  
Χονδρικώς      %  
Kατασκευή      %         Ενεχειρ/της      % 

3.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
α. Πόσους υπαλλήλους έχετε ;  

β. 

Ποιος είναι ο µικρότερος 
αριθµός των υπαλλήλων 
συµπεριλαµβανοµένων και 
των προϊσταµένων 
πωλήσεων στο κατάστηµά 
σας κατά τις ώρες 
λειτουργίας του; 

 

4. ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

 Σε ποια βάση επιθυµείτε να 
διακανονισθούν οι ζηµιές;  

 
Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά στο Συµβόλαιο για τα εµπορεύµατα οι ζηµιές θα 
υπολογισθούν µε βάση το κόστος. Όλοι οι αριθµοί που θα περιλαµβάνονται στην 
πρόταση αυτή θα πρέπει να αναφέρουν τη βάση αποτίµησης. 



5. ΑΞΙΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 
Ποια ήταν η µέση συνολική 
αξία τους 12 τελευταίους 
µήνες; 

 

α. 

Των εµπορευµάτων και 
χρηµάτων; (Η αξία των 
εµπορευµάτων θα δηλωθεί 
µε βάση το κόστος ή µε 
βάση όπως αναφέρεται στην 
ερώτηση 4 ανωτέρω; 

 

β. 

Αντικείµενα σαν ενέχυρο 
(εκτός των προς φύλαξη), 
για επιθεώρηση, επισκευή 
κλπ 

 

 
Το σύνολο των ερωτήσεων 
5α και 5β αναλύεται 
περίπου: 

 

 

Κοσµήµατα, χρυσά και 
πλατινένια αντικείµενα, 
ακατέργαστα πολύτιµα 
µέταλλα, πολύτιµοι λίθοι και 
µαργαριτάρια. 

 

 Ρολόγια χειρός.  

 
Ρολόγια (τοίχου κλπ), 
ασηµικά, επάργυρα και άλλα 
παρόµοια αντικείµενα. 

 

γ. 

Ποια ήταν η µέγιστη αξία των 
δικών σας αντικειµένων σαν 
ενέχυρο (εκτός αυτών που 
έχουν παραδοθεί προς 
φύλαξη) και των 
χαρτονοµισµάτων τους 
τελευταίους 12 µήνες. 

 

6. ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Εκτός ωρών εργασίας Κατά τη διάρκεια προσωρινού 

κλεισίµατος (π.χ. µεσηµέρι) 

 

Ποια είναι η µέγιστη αξία 
όλων των ρολογιών, 
κοσµηµάτων, χρυσού, 
πλατινένιων αντικειµένων, 
πολυτίµων λίθων και 
µαργαριταριών 
(συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών στις βιτρίνες) εκτός 
χρηµατοκιβωτίου ή χώρου 
ασφαλείας; 

  



 

7. ΒΙΤΡΙΝΕΣ  

 α) Πόσες βιτρίνες έχετε;  
Α. 

 β) Πόσες προθήκες έχετε;  

Β. Αναφέρατε τη µέγιστη αξία 
που δε θα ξεπεραστεί. 

Κατά τη διάρκεια 
ωρών εργασίας Εκτός των ωρών εργασίας 

 α) Σε κάθε βιτρίνα  
ΜΕΣΗΜΕΡΙ :     
ΒΡΑ∆Υ :            
 

 β) Σε κάθε προθήκη  
ΜΕΣΗΜΕΡΙ :      
ΒΡΑ∆Υ :                 
 

 γ) Ενός µεµονωµένου 
αντικειµένου  

ΜΕΣΗΜΕΡΙ :      
ΒΡΑ∆Υ :                 
 

 δ) Ενός δίσκου -  κασετίνας 
αντικειµένων  

ΜΕΣΗΜΕΡΙ :      
ΒΡΑ∆Υ :                 
 

 ε) Σε όλες τις βιτρίνες και 
προθήκες  

ΜΕΣΗΜΕΡΙ :      
ΒΡΑ∆Υ :                 
 

8. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ι 

∆ώσατε πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των ποσών που µεταφέρονται προς και από την 
Τράπεζα ή θυρίδα Τραπέζης) που µεταφέρονται έξω από το ασφαλιζόµενο 
κοσµηµατοπωλείο που αναφέρεται στην ερώτηση 1β από τον ιδιοκτήτη, εξωτερικό 
πωλητή, πράκτορα, διευθυντή αλλά όχι από µεσίτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 
µηνών 

α. 

Εντός της πόλης που 
βρίσκεται το 
κοσµηµατοπωλείο : 
Ονοµατεπώνυµο όλων των 
διευθυντών, αντιπροσώπων, 
εξωτερικών πωλητών και 
πρακτόρων 

Αριθµός ηµερών 
για κάθε άτοµο 
ετησίως 

Μέσος όρος αξίας 
ο καθένας 

Μέγιστο ποσό ο 
καθένας 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



β. 

Αριθµός ατόµων που 
παραδίδουν κοσµήµατα 
εκτός κοσµηµατοπωλείου σε 
άλλο µέρος της χώρας. 

Αριθµός ηµερών 
για κάθε άτοµο 
ετησίως 

Μέσος όρος αξίας 
ο καθένας 

Μέγιστο ποσό ο 
καθένας 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

γ. Αλλού (Αναφέρατε 
λεπτοµερώς)    

ΙΙ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Μεταφέρουν οι διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες, εξωτερικοί πωλητές αντικείµενα στο 
σπίτι τους για οποιοδήποτε λόγο, εάν ναι, δώσατε τις πιο κάτω πληροφορίες. 

 Ονοµα ∆ιευθυνση Μέγιστη αξία 

Πλήρεις 
λεπτοµέρειες 
χρηµατοκιβωτίου 
ή άλλων µέτρων 
προστασίας 

Αφήνονται ποτέ τα 
αντικείµενα στο 
σπίτι χωρίς να 
µένει κάποιος 
µέσα; 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

 

Ποιο ήταν το κατά 
προσέγγιση ποσό που 
αφέθηκε σε πωλητές, 
πελάτες, επισκευαστές, 
αντιπροσώπους κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 12 
µηνών; 

 
Μέσος όρος (€)     
Μέγιστο       (€)            



ΙV. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

 

Ποιο ήταν το µέσο ποσό 
όλων των ασφαλιζοµένων 
αντικειµένων που εστάλησαν 
τους τελευταίους 12 µήνες ; 

   

α. Εντός της Ελλάδας  

β. Αλλού  

 
Σηµ. : Το Ασφαλιστήριο περιέχει έναν όρο ότι τα αντικείµενα που αποστέλλονται µε το 
ταχυδροµείο και αξίζουν πάνω από 60 € πρέπει να στέλνονται µε συστηµένο 
ταχυδροµείο. 

V. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

α. 
Εκθέσατε αντικείµενά σας σε έκθεση 
τους τελευταίους 12 µήνες (εάν ναι, 
δώσατε λεπτοµέρειες και αξίες) 

 

β. 

Εκθέτετε αντικείµενα σε βιτρίνα, σε 
ξενοδοχεία, club ή αλλού εκτός από το 
κατάστηµά σας (εάν ναι δώσατε 
λεπτοµέρειες σχετικά µε αξίες, 
αντικείµενα και µέτρα προστασίας (τύπος 
βιτρίνας / γυαλιού, κλειδαριών κλπ) 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Ποιο είναι το ποσό απαλλαγής για κάθε 
ζηµιά εκτός καταστήµατος; (Το ποσό 
αυτό δεν ισχύει για αντικείµενα σε 
χρηµατοκιβώτιο ή θυρίδα Τραπέζης) 

 

9. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Το κτίριο κατοικείται κατά τη διάρκεια της νύχτας; 

α. Από τον ασφαλιζόµενο  

β. Από υπάλληλο του ασφαλιζοµένου ή 
θυρωρό ή φύλακα;  

10. 
Υπάρχουν ανοίγµατα που οδηγούν στο υπόγειο του κτιρίου έξω από το κατάστηµα; Εάν 
ναι περιγράψτε λεπτοµερώς   : ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΙΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ. 

11. ∆ώσατε πληροφορίες για τα ακόλουθα και πώς προστατεύονται 
α. Εξωτερικές πόρτες  
β. Εσωτερικές πόρτες  
γ. Παράθυρα εντός βιτρινών  
δ. Φεγγίτες κάθε µορφής  

  
 
 
 



12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

α. 
∆ώστε λεπτοµερείς πληροφορίες για τον 
τύπο γυαλιού σε όλες τις βιτρίνες και 
προθήκες 

 

i) Είναι όλα τα µέρη των παραθύρων που 
περιέχουν κοσµήµατα κλπ χωρισµένα 
από τη βιτρίνα 

 

ii) Τι µέτρα προστασίας έχετε πάρει για 
να προστατέψετε το πίσω µέρος των 
παραθύρων; 

 

iii) Είναι µόνιµα κλειδωµένα και τα κλειδιά 
φυλάσσονται αλλού;  

β. 

iv) Είναι οι εσωτερικές προθήκες, οµοίως 
κλειδωµένες και τα κλειδιά φυλάσσονται 
αλλού; 

 

γ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλες τις άλλες ώρες που το κατάστηµα είναι κλειστό : 

 i) Όλες οι βιτρίνες και οι εξωτερικές 
προθήκες προστατεύονται από ρολά;  

 ii) Περιγράψτε πλήρως αυτά τα µέτρα 
προστασίας  

 
iii) Αυτά τα µέτρα προστασίας έχουν 
εφαρµοσθεί σε όλη την πρόσοψη του 
καταστήµατος; 

 

 iv) Εάν όχι, περιγράψτε τι προστατεύουν 
και τι όχι.  

δ. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας προστατεύονται εσωτερικά όλες οι βιτρίνες και οι 
εξωτερικές προθήκες που περιέχουν κοσµήµατα κλπ από: 

 
i) Μόνιµα ρολά (γρίλιες) που καλύπτουν 
όλη την προθήκη; Περιγράψτε 
λεπτοµερώς τα ρολά 

 

 

ii) Γυαλί που παρεµβάλλεται µεταξύ του 
παραθύρου και της προθήκης; 
Περιγράψτε λεπτοµερώς τον τύπο του 
γυαλιού. 

 

 

iii) Υπάρχει πρόσβαση στις εσωτερικές 
γρίλιες ή στο γυαλί που παρεµβάλλεται 
από κάτω, πάνω ή γύρω; 
 
 

 
 
 
 
 
 



13. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

α. Υπάρχει σύστηµα συναγερµού;  

β. 
Εάν ναι, περιγράψτε τον τύπο, 
κατασκευαστή και δώστε αντίγραφο των 
χαρακτηριστικών 

 

γ. Υπάρχουν διακόπτες παγίδευσης  

δ. Προβλέπεται η συντήρηση του 
συστήµατος µε συµβόλαιο ;  

14. ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ  

α. 

Περιγράψτε τον τύπο και δώστε 
πληροφορίες για τον κατασκευαστή, το 
κόστος αγοράς (αναφέρατε εάν 
αγοράστηκε καινούργιο ή 
µεταχειρισµένο) και αν υπάρχουν 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γράµµατα 
στην πόρτα του. 

 

β. ∆ιαστάσεις και βάρος  
γ. Ηλικία  
δ. Εάν φαίνεται από το δρόµο το βράδυ.  
15. ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
α. Υπάρχουν χώροι ασφαλείας  

β. Εάν ναι, περιγράψτε τους πλήρως  

16. 

Όλα τα κλειδιά (συµπεριλαµβανοµένων 
αυτών του συναγερµού, του 
χρηµατοκιβωτίου και των χώρων 
ασφαλείας) αποµακρύνονται από το 
κατάστηµα όταν είναι κλειστό; 

 

17. Υπάρχουν άλλα συστήµατα ασφαλείας; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα πλήρως  

18. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
α. Πότε έγινε η τελευταία απογραφή;  

β. 
Κρατάτε πλήρη στοιχεία όλων των 
αγορών, πωλήσεων και συναλλαγών σας 
γενικώς; 

 

19. ΖΗΜΙΕΣ  
α. Έχετε υποστεί ποτέ ζηµιά ή ζηµιές;  

β. 

Εάν ναι, δώστε πληροφορίες για τα 
τελευταία πέντε χρόνια που να 
περιλαµβάνονται ποσά και εάν ήταν 
ασφαλισµένα, εάν πληρώθηκαν πλήρως 
από τους ασφαλιστές ή όχι.  

 



20. ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ  

α. 

Είναι στην πρακτική σας να δίνετε 
αποδείξεις για τα αντικείµενα που σας 
αφήνουν οι πελάτες σας για επισκευές, 
εκτιµήσεις, πωλήσεις ή για οποιοδήποτε 
λόγο; Ζητάτε τις αποδείξεις όταν 
επιστρέφετε τα αντικείµενα; 

 

β. ∆ίνεται αποδείξεις για αντικείµενα που 
σας παραδίδουν για φύλαξη;  

21. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΙΑΣ  

 Έχετε ασφάλιση φωτιάς περιεχοµένου 
και ποιο είναι το ασφάλιστρο;  

 Σε ποια ασφαλιστική εταιρεία έχετε αυτή 
την ασφάλιση;  

22. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 Για ποιο κεφάλαιο θέλετε να ασφαλιστείτε : 

α. 
Για το εµπόρευµα 
(συµπεριλαµβανοµένων αντικειµένων 
προς φύλαξη και χαρτονοµισµάτων) 

 

β. 

Για τα έπιπλα  καταστήµατος και 
γραφείου, εξοπλισµό, µηχανές, 
χρηµατοκιβώτια, σύστηµα συναγερµού, 
διακόσµηση κλπ περιεχόµενα (εκτός 
αυτών της απάντησης 22.α. ανωτέρω) 
έναντι κινδύνων φωτιάς, κεραυνού, 
έκρηξης, πτώσης αεροσκαφών, ληστείας 
ή κλοπής ή απόπειρα ληστείας ή κλοπής, 
καταιγίδας, πληµµύρας, θραύσης, 
υπερχείλισης ή διαρροής σωλήνων 
ύδρευσής ή άλλου εξοπλισµού κλπ 

 

23. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

 Αναφέρατε δύο συστάσεις από το χώρο 
σας.  

24. ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

α. 

Έχουν οι Lloyd’s ή άλλη ασφαλιστική 
εταιρεία ποτέ ακυρώσει ή αρνηθεί να σας 
ασφαλίσουν ή να συνεχίσουν την 
ασφάλισή σας; 

 

β. 

Έχετε ασφαλιστεί πριν; Εάν ναι µε ποια 
ασφαλιστική εταιρεία, για ποιους 
κινδύνους ασφαλιστήκατε και για ποιο 
ποσό; 

 



25. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες ή 
γνώµη ή γεγονότα που γνωρίζετε και δεν 
έχουν αναφερθεί, που µπορούν να 
επηρεάσουν την πρόταση αυτή; 

 

 

Η υπογραφή αυτής της πρότασης δεν υποχρεώνει τον προτείνοντα να ασφαλιστεί, αλλά 
συµφωνείται ότι η πρόταση αυτή θα αποτελέσει τη βάση του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου εάν αυτό εκδοθεί. 
Εγώ / Εµείς διαβάσαµε τα ανωτέρω και συµφωνούµε ότι απαντήσαµε σύµφωνα µε τις 
γνώσεις µας και πιστεύουµε ότι οι απαντήσεις µας είναι αληθείς. 
Εγώ / Εµείς συµφωνούµε ότι εάν η ασφάλιση αυτή πραγµατοποιηθεί δεν θα 
αποσύρουµε ούτε θα τροποποιήσουµε τα µέτρα ασφαλείας και τις προφυλάξεις που 
αναφέρονται στην πρόταση αυτή, ούτως ώστε να βλαφθούν τα συµφέροντα των 
ασφαλιστών χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους. 

 

Υπογραφή Ηµεροµηνία 

 


