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company

Η  FRONT L INE S.A.  Insurance Brokers  ε ίνα ι  μία  

σύγχρονη  και  δυναμική  ετα ιρε ία  μεσιτε ίας  

ασφαλιστ ικών  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  

ιδρύθηκε  το  2002.  

Ταυτόχρονα  παρέχε ι  συμβουλευτκές  

υπηρεσίες  μελέτης ,  καταγραφής  και  
ασφάλισης  κ ινδύνων    που  προέρχονται  από  

επιχε ιρηματ ικές  ή  αστ ικές  δραστηριότητες .  

 

Είμαστε  εδώ  γ ια  να  επιλέξουμε ,  να  

διαχε ιρ ιστούμε  και  να  εξασφαλίσουμε  την  

πληρέστερη  ασφαλιστ ική  σας  κάλυψη  σε  κάθε  

ανάγκη  προσωπική  ή  ετα ιρ ική .  



ασφάλιση  
εγγυήσεων
Η  ασφάλιση  εγγυήσεων  ( surety  bonds)  δίνε ι  την  

δυνατότητα  στ ις  Επιχε ιρήσε ις  να  προβούν  στην  

έκδοση  Εγγυητ ικών  Επιστολών  μέσω  του  

Προγράμματος  Ασφάλισης .  Εγγυάται  δηλαδή  την  

εκπλήρωση  μίας  ποικ ιλ ίας  υποχρεώσεων  από  

συμβάσεις  κατασκευών  ή  υπηρεσιών ,  μέχρι  τ ις  

συνήθε ις  λε ιτουργίες  Εμπορικών  Επιχε ιρήσεων .  

Σχεδόν  οποιαδήποτε  πώληση ,  υπηρεσία  ή  

συμφωνία  μπορεί  να  εξασφαλισθε ί  μέσω  της  

έκδοσης  του  Συμβολαίου  Ασφάλισης  Εγγύησης .

Η  Ασφάλιση  Εγγυήσεων  ε ίνα ι  επίσης  μια  τρ ιημερής  

συμφωνία  με  την  οποία  ο  Εγγυητής  δεσμεύεται  
απέναντ ι  στον  Δικαιούχο  να  καλύψει  την  απώλεια  

που  ενδέχεται  να  προκύψει  από  αδυναμία  του  

Λήπτη  Ασφάλισης  να  εκτελέσε ι  τους  όρους  και  τ ις  

προυποθέσε ις  της  μεταξύ  τους  σύμβασης .



διαφορά  μεταξύ  τραπεζ ικής  
εγγύησης  και  ασφάλισης  
εγγυήσεων

Η  ασφάλιση  εγγυήσεων  μέσω  της  έκδοσης  των  

Εγγυητ ικών  Επιστολών  από  τα  Ασφαλιστ ικά  

Ιδρύματα ,  παρέχεται  συνήθως  σε  ακάλυπτη  

βάση  με  βασικά  κριτήρια  την  εμπειρ ία  και  την  

οικονομική  ευρωστία  του  Λήπτη  της  Ασφάλισης  

χωρίς  να  ε ίνα ι  υποχρεωτική  η  παροχή  ετα ιρ ικών  

ή  προσωπικών  εγγυήσεων .  Το  όριο  του  

τραπεζ ικού  δανε ισμού  δεν  μειώνεται  με  

αποτέλεσμα  η  Ασφάλιση  Εγγυήσεων  να  μπορεί  
να  θεωρηθε ί  πιστωτική  εν ίσχυση .  

Από  την  άλλη  πλευρά ,  γ ια  την  έκδοση  των  Ε/Ε  

μέσω  Τραπεζ ικών  Ιδρυμάτων ,  συνήθως  δίδονται  
προς  εξασφάλιση  ε ιδ ικά  στοιχε ία  του  

ενεργητ ικού .  Κατά  την  έκδοση  των  Ε/Ε  η  

τράπεζα  μειώνε ι  την  γραμμή  πίστωσης  του  

Αναδόχου  με  αποτέλεσμα  να  εμφανίζονται  στ ις  

οικονομικές  καταστάσεις  οι  ταμε ιακές  ροές  μίας  

ενδεχόμενης  υποχρέωσης .



κλάδοι  που  
επωφελούνται

€€  

Κατασκευαστ ικός  Κλάδος
Βιομηχανία  Τροφίμων  και  
Ποτών
Φαρμακοβιομηχανία
Τουριστ ικός  Κλάδος
Εμπόριο  Ηλεκτρικών  

Συσκευών
Εμπόριο  Ρουχισμού



τ ι  ισχύε ι  
διεθνώς

Στον  επιχε ιρηματ ικό  χώρο ,  η  χορήγηση  

εγγυήσεων  από  ασφαλιστ ικούς  οργανισμούς  

ε ίνα ι  μία  πρακτ ική  ιδ ια ί τερα  διαδεδομένη .  

Έτσι  ενώ  στην  Ελλάδα  οι  εγγυητ ικές  

επιστολές  εκδίδονται  σχεδόν  εξ  ολοκλήρου  

από  τ ις  τράπεζες ,  μετά  την  εκχώρηση  

στοιχε ίων  των  ετα ιρε ιών  ως  εχέγγυα  γ ια  την  

εξασφάλιση  τους ,  παγκοσμίως  το  25% των  

εγγυητ ικών  επιστολών  εκδίδετα ι  από  

ασφαλιστ ικές  ετα ιρε ίες ,  με  εγγυημένα  

κεφάλαια  πάνω  από  900δις  ευρώ .  Σε  χώρες  

όπως  η  Αγγλία  και  η  Ι ταλ ία ,  οι  εγγυήσεις  από  

ασφαλιστ ικές  και  από  τραπεζ ικά  ιδρύματα  

μοιράζονται  ισομερώς  την  αγορά .



γ ιατ ί  ασφάλιση  
εγγυήσεων

Σε  μία  εποχή  μειωμένης  ρευστότητας ,  η  παροχή  εγγυητ ικής  επιστολής  από  

ασφαλιστ ική  ετα ιρε ία ,  μέσω  ενός  προγράμματος  ασφάλισης  εγγυήσεων ,  

παρέχε ι  ευελ ιξ ία  και  δημιουργε ί  τ ις  προϋποθέσε ις  γ ια  ανάπτυξη .

Προστατεύε ι  τον  επιχε ιρηματ ία  από  οικονομικές  

απώλειες  που  οφείλονται  στην  αφερεγγυότητα  ή  την  

παντελή  άρνηση  πληρωμής .  

Αποτελε ί  μία  εναλλακτ ική  πηγή  ρευστότητας .  

Διασφαλίζε ι  την  επιχε ίρηση ,  την  φερέγγυα  

δραστηριότητά  της  και  την  εύρυθμη  συνέχιση  των  

εργασιών  της .  

Αυξάνε ι  την  πιστοτ ική  της  ι κανότητα  χωρίς  να  

μειώνε ι  τα  διαθέσιμα  πιστωτικά  όρια .  

Δεν  ε ίνα ι  απαραίτητη  η  υποθήκευση  παγίων  ή  άλλων  

κυκλοφορούντων  περιουσιακών  στοιχε ίων  

διότι:



πως  
εξασφαλίζετα ι  
ο  δικαιούχος

Όταν  ο  Λήπτης  της  Ασφάλισης  

αδυνατε ί  να  καλύψει  τ ις  

υποχρεώσεις  που  έχουν  

συμφωνηθε ί  και  αποτυπώνονται  
ρητώς  στη  σύμβαση  ασφάλισης  

εγγύησης ,  τότε  ο  Δικαιούχος  της  

Ασφάλισης  αναγγέλε ι  την  

αδυναμία  αυτή  στην  

Ασφαλιστ ική  Εατιρε ία  ζητώντας  

την  σχετ ική  αποζημίωση  που  

προβλέπεται  (Κατάπτωση  

Εγγύησης ) .  

Η  Ασφαλιστ ική  Εταιρε ία  

υποχρεούται  να  αποπληρώσει  
το  συνολικό  ποσό  της  

αποζημε ίωσης  το  οποίο  δεν  

μπορεί  να  ε ίνα ι  μεγαλύτερο  από  

το  ποσό  της  εγγύησης  και  
έπε ιτα  να  επιδ ιώξε ι  την  

επανε ίσπραξη  του  ποσού  από  

τον  Λήπτη  της  Ασφάλισης .  



surety bonds

Η  διάρκε ια  της  εγγύησης  μπορεί  να  ε ίνα ι  από  3  μήνες  έως  και             
 5  χρόνια  με  δικαίωμα  τροποποίησης  (επέκταση  της  διάρκε ιας )

contract    

παρέχουν  οικονομική  

διασφάλιση  και  
διαβεβαίωση  υλοποίησης  

των  συμβατ ικών  

υποχρεώσεων  κυρίως  σε  

κτ ιρ ιακά  και  
κατασκευαστ ικά  έργα .  

διασφαλίζουν  τ ις  συνήθε ις  

λε ιτουργίες  εμπορικών  

επιχε ιρήσεων ,  καθώς  και  
την  εκτέλεση  των  

υποχρεώσεων  ή  των  

δεσμεύσεων .  

commercial



types

συμμετοχής

καλής  

εκτέλεσης

ανάληψης  

προκαταβολών

φορολογικών  και  
τελωνειακών  

δασμών

συντήρησης

καλής  

πληρωμής



partner
carriers

A+

STANDARD & POOR'S

A.M. BEST

AA-

A'

MOODY'SA3

A.M. BEST



Don’t wait to buy 
insurance, 

buy insurance and wait.
Wi l l  Roger



contact
211  10 1  9900 

8 St i s ichorou 15351 ,  Athens  

 

info@front l ine.gr  

www.f ront l ine.gr

FRONT LINE S.A.
Insurance Brokers



T H A N K S !


