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Business Dynamic Plus: Νέα πρόταση ασφάλισης 

και ειδική προσφορά για τις ΜμΕ από την Generali  

 

Το Business Dynamic Plus, είναι το νέο πρόγραμμα ασφάλισης της Generali, ειδικά 

σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία στην ελληνική αγορά. Στόχος της Generali είναι 

να συνεχίσει να παρέχει στους επαγγελματίες δυνατότητες προστασίας και ασφάλισης, 

ακόμη κι εν μέσω πανδημίας, εξασφαλίζοντάς έτσι την εύρυθμη λειτουργία τους 

μακροπρόθεσμα.  

Όπως αναφέρει ο κ. Γεώργιος Ζερβουδάκης, Διευθυντής Πωλήσεων στην Generali: 

«Παρά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί 

να μείνει στάσιμος απέναντι στην προστασία των πελατών του, μεγάλο μερίδιο των 

οποίων αποτελούν κι οι ΜμΕ. Αναλύσαμε διεξοδικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

αγοράς και τους περιορισμούς και σχεδιάσαμε το νέο πρόγραμμα ασφάλισης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων Business Dynamic Plus».  

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Το Business Dynamic Plus: 

▪ Καταρρίπτει τη λογική του προϊόντος – πακέτου, καθώς προσαρμόζεται σε 

διαφορετικές επιχειρηματικές ανάγκες, χάρη στη modular δομή του προγράμματος. 

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες καλύψεων που επιθυμεί, 

διαμορφώνοντας αντίστοιχα και το ασφάλιστρο.   

▪ Είναι ευέλικτο με δυνατότητα επιλογών σε κεφάλαια κάλυψης και συμμετοχής. 

▪ Επιβραβεύει με βάση τα μέτρα προστασίας της κάθε επιχείρησης. 

▪ Χρησιμοποιεί απλή & κατανοητή γλώσσα και paperless διαδικασίες για ταχύτερη 

εξυπηρέτηση. 

▪ Ανταποκρίνεται σε κάθε κατηγορία και διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων.  

▪ Δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού της ασφάλισης περιουσίας -κτίριο και 

περιεχόμενο- με πλήθος προαιρετικών καλύψεων (ασφάλιση προσωπικού, 

χρημάτων, αστική ευθύνη κ.α.)  

▪ Εξασφαλίζει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τη συνέχιση της ασφάλισης των 

επιχειρήσεων.  

Ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager στην Generali 

υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μία απόλυτα ευέλικτη και πολυμορφική-mοdular λύση, που 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης. Για την Generali ο κλάδος 

ασφάλισης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελεί σταθερά μία από τις 

βασικές, στρατηγικές προτεραιότητες. Στόχος μας να στεκόμαστε δίπλα τους ως ένας 

ισχυρός και αξιόπιστος συνοδοιπόρος, με λύσεις που ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 

εποχής, παρέχοντας ασφάλεια και ευελιξία επιλογών». 

Ειδική Προσφορά 

Το Business Dynamic Plus αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική προσθήκη στη στρατηγική 

φροντίδας που εφαρμόζει η Generali μέσα από το μανιφέστο της, “Generali Caring 
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Insurance Ecosystem”. Με στόχο να αποτελεί τον Lifetime Partner των πελατών της, εν 

μέσω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών, η Generali προσφέρει ειδική έκπτωση 

ασφαλίστρου η οποία αντιστοιχεί σε έως και 2 μήνες δωρεάν ασφάλισης. 

Μάθετε περισσότερα εδώ 

 

 

 

 
Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 183, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που 
ξεπέρασαν τα 69,7 δις ευρώ, το 2019. Με 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια 
πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική 
παρουσία στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Φιλοδοξία της Generali 
είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών, προσφέροντας καινοτόμες και 
εξατομικευμένες λύσεις. 

 

 
 
 

https://www.generali.gr/el/asfalistiko-programma-mikromesaion-epixeiriseon-business-dynamic-plus/

