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Ασφάλιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Έκπτωση 
ασφαλίστρου & προνόμια από την Generali 

Δίπλα στους ασφαλισμένους της και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στέκεται η Generali, επεκτείνοντας μέχρι 

τέλος του χρόνου την ειδική έκπτωση ασφαλίστρου, η οποία αντιστοιχεί σε έως και 2 μήνες δωρεάν ασφάλισης. 

Συγκεκριμένα, σε όσους επιχειρηματίες επιλέξουν για την ασφάλιση της επιχείρησής τους το πρόγραμμα 

Business Dynamic Plus προσφέρεται για τον 1ο χρόνο ασφάλισης: 

 

▪ 2 μήνες δωρεάν ασφάλισης για Ασφαλιστήρια με ετήσιο τρόπο καταβολής ασφαλίστρων 

▪ 1 μήνα δωρεάν ασφάλισης για Ασφαλιστήρια με 6μηνο τρόπο καταβολής ασφαλίστρων 

 

Το Business Dynamic Plus, η ασφαλιστική πρόταση της Generali, ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,9% των επιχειρήσεων του 

μη χρηματοπιστωτικού τομέα και το 83% της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Στόχος της Generali είναι να συνεχίσει να παρέχει στους επαγγελματίες δυνατότητες προστασίας και 

ασφάλισης, εξασφαλίζοντας τη μετάβαση στην μετά covid εποχή αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους 

μακροπρόθεσμα.  

 

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Το Business Dynamic Plus: 

▪ Ανταποκρίνεται σε κάθε κατηγορία και διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων.  

▪ 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. 

▪ Συνδυάζει την επιλογή ασφάλισης περιουσίας -κτίριο ή και περιεχόμενο- με πλήθος προαιρετικών 

καλύψεων (ασφάλιση προσωπικού, χρημάτων, αστική ευθύνη κ.α.)  

 

Όπως τονίζει ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Insurance Officer στην Generali: «Σε δύσκολες 

συγκυρίες και σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει να διαχειριστεί πολλές 

και διαφορετικές προκλήσεις που αφορούν τόσο στο οικονομικό  σκέλος όσο και στην προοπτική επέκτασης 

των εργασιών του, την ανάπτυξη των πωλήσεων και κυρίως τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Η ασφάλιση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε  ένα εναλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί κριτήριο αξιοπιστίας, 

εξασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών και προσφέρει προστασία από πιθανούς κινδύνους. Στόχος μας να 

στεκόμαστε δίπλα στους ελεύθερους επαγγελματίες, ως ένας ισχυρός και αξιόπιστος Lifetime Partner, με λύσεις 

που ανταποκρίνονται στην επιχείρηση του σήμερα».  
 
 
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 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω από 
72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 65,9 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα 
και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας 
από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali στόχος της οποίας είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime 
Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων.  

http://www.generali.gr/
https://www.facebook.com/GeneraliHellas/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC-TEdBFYpAr0A5C4kham3Jw

