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Ένα νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών με την ονομασία Safe
Management λάνσαρε η Eurolife ERB, το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα
να προστατέψουν αφενός τα στελέχη τους, αφετέρου τις ίδιες τις εταιρείες τους από λάθη και
παραλήψεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τοσυγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί για τις
επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομεσαίες), όπου το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η
απαιτούμενη εξωστρέφεια και η ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, δημιουργούν νέα δεδομένα.
Το Safe Management παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση, στα στελέχη και τους
συνεργάτες της Eurolife ERB, οι οποίοι ενημερώθηκαν σε βάθος για τα χαρακτηριστικά του νέου
προγράμματος, τα οποία αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: - Ευθύνη ασφαλιζόμενου προσώπου:
Προστατεύει προσωπικά τα στελέχη από οικονομική ζημιά εξαιτίας προσωπικής ευθύνης που
φέρουν έναντι τρίτων στο πλαίσιο άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων
- Αποζημίωση εταιρείας: Παρέχει προστασία στην εταιρεία από οικονομική ζημιά που υπέστη
αποκαθιστώντας απαίτηση που εγείρεται εναντίον ασφαλισμένου προσώπου.
- Εμπιστοσύνη υπαλλήλων, απώλεια χρημάτων: Που προκύπτει ως συνέπεια υπεξαίρεσης,
απάτης, απιστίας από υπαλλήλους της εταιρείας και κάλυψη απώλειας χρημάτων ως συνέπεια
κλοπής μετά από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου και ληστεία κατά την μεταφορά
χρημάτων από τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα μοναδικά οφέλη του συγκεκριμένου
προγράμματος μεταξύ των οποίων είναι η προστασία, αλλά και η αποφυγή του κινδύνου
απώλειας των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και η κάλυψη των ενδεχόμενων
αποζημιώσεων που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους της εταιρείας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι
μία μικρομεσαία επιχείρηση.
Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, κ. Νίκος Δελένδας, επεσήμανε

σχετικά: "Η επέκταση της Eurolife ERB σε νέα, αλλά και επίκαιρα προϊόντα στον κλάδο των
γενικών ασφαλίσεων αποτελεί σταθερή στόχευση για τον Όμιλο μας. Με αξιοπιστία και
υπευθυνότητα επενδύουμε στρατηγικά στην ανάπτυξη πρωτοποριακών και ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών όπως το Safe Management, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
προστασίας για την επιχείρηση και τα στελέχη που τη διοικούν. Μέσα από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα προσφέρουμε στα στελέχη και τις εταιρείες τη δυνατότητα να επικεντρώνονται
απερίσπαστοι στη σωστή λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων προς όφελος της εταιρείας, των
εργαζομένων και των πελατών τους".
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