ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
& ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:
Η Hybrid Insurance LTD είναι εταιρεία Μεσιτών
(Αντ)ασφαλίσεων με εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων
που απορρέουν από τη δραστηριότητα εταιρειών του
Αγροδιατροφικού κλάδου.

Τομείς Εξειδίκευσης (ενδεικτικά):

3 Περιβαλλοντική Ευθύνη

3 Ευθύνη Προϊόντος

3 Επαγγελματική Ευθύνη

3 Διαχείριση Κρίσεων – Ανάκληση

3 Γεωργικών Συμβούλων

3 Αγροτικοί κίνδυνοι

3 Ευθύνη Εμπόρων Παραγωγών

 3 Εφοδιαστικής αλυσίδας

3 Πολλαπλασιαστικού Υλικού
3 Περιουσίας

Ασφάλιση Ευθυνών Εμπόρων και παραγωγών
πολλαπλασιαστικού & φυτωριακού Υλικού
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο
Lloyd’s Broker μe μακρά εμπειρία σε
ασφαλίσεις ευθυνών πολλαπλασιαστικού
υλικού, σχεδιάσαμε την εν λόγω
ασφάλιση , η οποία ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των ελληνικών εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην εμπορία
και παραγωγή πολλαπλασιαστικού και
φυτωριακού υλικού.

Στην Ελλάδα, η Hybrid Insurance Ltd
σε συνεργασία με εξειδικευμένους Lloyd’s Brokers, παρέχουν:
-Ευθύνη Εμπόρων και παραγωγών σπόρων (I.S.F. Programme)
-Επαγγελματική Ευθύνη Γεωργικών Συμβούλων – AGRONOMOS ™

Ποιος χρειάζεται
ασφάλιση
Επαγγελματικής
Ευθύνης
Οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμπορία
Φυτωριακού υλικού.
Λάθη μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, συλλογής,
συσκευασίας ή ελέγχου, τα οποία μπορεί να προκαλέσου
μερική ή ολική ζημία της παραγωγής του πελάτη μας

«Διαθέτω ασφάλιση ευθύνης προϊόντος,
άρα δεν τη χρειάζομαι»
Η Eυθύνη προϊόντος και η ευθύνη λαθών και παραλείψεων
είναι δυο τελείως διαφορετικές καλύψεις που αλληλοσυμπληρώνονται.
Η Ευθύνη λαθών και παραλείψεων καλύπτει την ευθύνη του φυτωριούχου
στη περίπτωση που το υλικό που πωλήθηκε απέτυχε να ανταποκριθεί στις
ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές με τις οποίες πουλήθηκε,
ως αποτέλεσμα λάθους ή παράλειψης από τον φυτωριούχο ή τους
εργαζόμενους της.
Η Ευθύνη προϊόντος καλύπτει Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες,
οι οποίες εξαιρούνται από ένα συμβόλαιο Λαθών και Παραλείψεων.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

5 είναι οι κύριες κατηγορίες;
-Λάθη τεχνικής φύσεως
-Υπερβολική και μη ακριβής
πληροφόρηση
-Προβλήματα ελέγχου
ασθενειών
- ¬Ακαταλληλότητα του
υλικού να αποδώσει σε μια
συγκεκριμένη περιοχή
-Διάφορα προβλήματα

Από την εμπειρία μας σε τοπικό επίπεδο αλλά και από στοιχεία που έχουμε
από τη διεθνή αγορά, υπάρχει η αντίληψη μέρους των εταιρειών, κυρίως
μικρομεσαίων, ότι η διαχρονική και φιλική σχέση με τους πελάτες
τους, αρκεί να επιλύσει άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη επίπτωση στην
«οικονομική θέση» της εταιρείας, οποιαδήποτε διαφωνία αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του υλικού.
Πραγματικά ένα μέρος αυτών των θεμάτων, επιλύθηκε στη βάση

της καλής σχέσης. Αλλά από την άλλη υπάρχουν παραδείγματα
εταιρειών που αποζημιώσανε με υψηλά ποσά τους παραγωγούς. Το

χειρότερο σενάριο θα ήταν η αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι οποίες
πέραν της αποθετικής ζημίας θα έπρεπε να καταβάλλουν και υψηλά ποσά για την
νομική τους εκπροσώπηση.
Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι, σε κάποιες των περιπτώσεων, οι
απαιτήσεις κατά των εμπόρων/παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού βασιζόταν
στην στρεβλή λογική «ας πληρώσει ο πιο εύκαιρος».

Πως όμως μπορεί να προστατεύει την οικονομική της θέση
και τη φήμη της μια εταιρεία πολλαπλασιαστικού υλικού?
Υποθέτουμε ότι ένα φυτώριο πούλησε δένδρα για επιτραπέζια ροδάκινα σε ομάδα
παραγωγών για έκταση 200 στρεμμάτων.
Για κάθε στρέμμα απαιτούνται 40 δενδρύλλια.
Κόστος παραγωγής: 500€ ανά στρέμμα / έτος
Συνολικά: 100.000€ ανά έτος ή 400.000€ για τα 4 έτη
Προσδοκώμενη απόδοση: 4.000 κιλά/στρέμμα με τιμή κιλού 0,60€ άρα 2.400€
ανά στρέμμα ή
Συνολικά : 480.000€.

το 4ο έτος
τα νέα δένδρα θα δώσουν
παραγωγή το συνολικό κόστος
παραγωγής για τα 4 πρώτα έτη

Με δεδομένο ότι από

είναι 400.000€ χωρίς κανένα έσοδο.
Στη περίπτωση που τα δένδρα
έχουν αναπτύξει ασθένειες και
δεν αποδώσουν καρπό, τότε η

Ο.Π. θα υποστεί ζημία και
ενδεχομένως να απαιτήσει
από το φυτωριούχο να
καλύψει τόσο το κόστος
παραγωγής όσο και την
ενδεχόμενη αποθετική ζημία του.

Ακόμη και
στη περίπτωση που
η τρέχουσα τιμή
του επιτραπέζιου ροδάκινου είναι
χαμηλότερη, λόγω κατάρρευσης της τιμής,
και απαιτηθεί μόνο το κόστος παραγωγής
για τα 4 έτη, πόσες εταιρείες θα μπορούσαν
να ανταποκριθούν

?

Χαρακτηριστικά προγράμματος
Συμβόλαιο στη βάση “Claims made” – Αξιώσεις που θα προβληθούν κατά τη
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου για πωλήσεις μετεγενέστερες της έναρξης
ισχύος ή της αναδρομικής ισύος, εφόσον συμφωνηθεί

Υψηλά όρια κάλυψης: Έως 2,000,000€ ανά απαίτηση και αθροιστικά
Απαλλαγή: Εξετάζεται ανά περίπτωση π.χ. ευρώ 10,000 ανά περίπτωση
περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων

Τι καλύπτει*:

3 Το ποσό που η Εταιρεία θα αποζημιώσει βάσει
τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου ή το ποσό που
θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών εξωδικαστικά.
3 Νομικά έξοδα, έξοδα υπεράσπισης, έξοδα έρευνας

* Όπως σε όλα τα ασφαλιστήρια, υπάρχουν εξαιρέσεις για το τί δεν καλύπτεται απο το συμβόλαιο

Ο συνδυασμός της αυξητικής τάσης του κόστους της γεωργικής παραγωγής,
οι δεσμεύσεις των γεωργών να παράγουν συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
προϊόντα (συμβολαιακή παραγωγή), αλλά και η γενικότερη οικονομική
«πίεση», μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι εντολές προς δικηγόρους για διεκδίκηση
απαιτήσεων από κάθε εμπλεκόμενο για οτιδήποτε έχει πάει «στραβά» στη σοδειά
τους θα ακολουθήσουν αυξητική τάση.
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Ευχαριστούμε!

