
Ασφάλιση Επιχειρήσεων
SUPREME

Business Insurance
For any queries you may contact us and we will be pleased to give 
you any explanation or information you require.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Atlantic near you
HEAD OFFICE 
15, Esperidon Str.
2001 Strovolos
P.O. Box 24579
1301 Nicosia

Tel:  + 357 (22) 886 000
Fax: + 357 (22) 886 111
Email: atlantic@atlantic.com.cy

  
LIMASSOL BRANCH 
18, Vasili Vrionide Str.
3095 Limassol
P.O. Box 57136
3313 Limassol

Tel:  + 357 (22) 886 250
Fax: + 357 (25) 370 555
Email: limassol@atlantic.com.cy

LARNACA BRANCH 
3, Leonida Kiouppi Str.
6030 Larnaca
P.O. Box 40588
6305 Larnaca

Tel: + 357 (22) 886 240
Fax: + 357 (24) 620 218
Email: larnaca@atlantic.com.cy

 
PAPHOS BRANCH
44, Georgiou Griva Digeni Ave.
8047 Paphos
P.O. Box 61093
8130 Paphos
 
Tel:  + 357 (22) 886 260
Fax: + 357 (26) 947 705
Email: paphos@atlantic.com.cy

www.atlantic.com.cy
All information contained in this lea�et is subject to the terms,

conditions and exceptions of the Policy.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό 
υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του Συμβολαίου



Upon payment of an additional premium the insured can add any 
of the following optional covers:
 
·        Glass breakage
·        Goods in transit
·        Deterioration of stock
·        Money
·        All risks
·        Short circuit
·        Business interruption

Ειδικά για το επιχειρηματικό κοινό η ΑΤΛΑΝΤΙΚ προτείνει το 

ασφαλιστήριο SUPREME. Ένα περιεκτικό αλλά και ευέλικτο 

συμβόλαιο το οποίο στοχεύει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες 

της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

Η πολύχρονη και ευρεία γνώση  των δεδομένων της Κυπριακής 

ασφαλιστικής αγοράς,  μας επιτρέπει να προβλέπουμε έγκαιρα τις 

εξελίξεις και να κατανοούμε καλύτερα τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Το ασφαλιστήριο SUPREME είναι βασισμένο στις σύγχρονες 

ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και στοχεύει να δώσει τις 

κατάλληλες λύσεις. Προσφέρει μια ευρεία κλίμακα καλύψεων με 

τρόπο που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της 

επιχείρησης, παρέχοντας την αναγκαία σιγουριά και ψυχική ηρεμία 

στον επιχειρηματία.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν 

εξαρτάται μόνο από τις  αποφάσεις της Διεύθυνσης της. Συχνά, 

αστάθμητοι παράγοντες και ατυχή συμβάντα, μπορούν να 

ανατρέψουν την ομαλή πορεία της επιχείρησης και να θέσουν σε 

κίνδυνο το μέλλον της. Το νέο μας προϊόν λειτουργεί σαν μια 

αποτελεσματική ασπίδα που προστατεύει την επιχείρηση και τα 

συμφέροντα του εμπόρου, του καταστηματάρχη, του βιομήχανου 

ή του ελεύθερου επαγγελματία από τους κινδύνους που είναι 

συνυφασμένοι με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUPREME ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το ασφαλιστήριο SUPREME παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο 
από ένα ευρύτατο φάσμα κινδύνων. Καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά 
ή απώλεια στην ασφαλισμένη περιουσία που προκαλείται από:

·        Πυρκαγιά και καπνό
·        Κεραυνό
·        Σεισμό
·        Θύελλα/Καταιγίδα
·        Πλημμύρα
·        Πρόσκρουση
·        Έκρηξη
·        Πτώση ή Πρόσκρουση αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων 
         αντικειμένων
·        Στάσεις, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ή Εργατικές Ταραχές 
·        Κακόβουλη Ενέργεια
·        Διαρροή Νερού ή Καυσίμων
·        Κλοπή
·        Πτώση Δένδρων

Επιπλέον το Ασφαλιστήριο καλύπτει έξοδα που θα προκύψουν από:
 
·        Ασυνήθιστες χρεώσεις στον Μετρητή Νερού 
·        Υπόγειες Υπηρεσίες
·        Υπηρεσίες Προσωρινής Φύλαξης
·        Αναπλήρωση Συσκευών Πυρόσβεσης
·        Αντικατάσταση Κλειδιών και Κλειδαριών
·        Έξοδα Συμβούλων
·        Αποκομιδή Συντριμμάτων
·        Απαιτήσεις των Δημοσίων Αρχών
·        Την Ευθύνη σας ως Ενοικιαστής
·        Ανεντιμότητα των Εργοδοτουμένων σας  
·        Πληρωμή ή Απώλεια Ενοικίων
·        Αστική Ευθύνη
·        Ευθύνη Προϊόντων

Με την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου ο ασφαλισμένος 
μπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προαιρετικές 
καλύψεις:
 
·        Θραύση Υαλοπινάκων
·        Μεταφερόμενα Εμπορεύματα
·        Αλλοίωση Εμπορευμάτων
·        Ασφάλιση Χρημάτων
·        Κατά Παντός Κινδύνου
·        Βραχυκύκλωμα
·        Διακοπή Εργασιών

For the bene�t of our business clients we propose the SUPREME 

Business Policy, a comprehensive and at the same time �exible 

plan which can be adjusted to the particular needs of the 

business community.

 

In view of our long and profound experience in the Cypriot 

insurance market we are well aware of the new developments as 

well as the requirements of the customer. Our SUPREME Policy 

was conceived to respond to the contemporary needs of the 

customer and aims to o�er him appropriate solutions. It 

provides a wide range of covers o�ering maximum protection 

thus ensuring the smooth and unobstructed course of the 

business.

 

We all know that the viability of a business unit does not depend 

only on the decisions of the Management. More often than one 

can imagine, imponderable factors and unforeseen events can 

upset the most carefully conceived business planning and put 

the future of the business in danger. This product is a real and 

e�cient shield protecting the merchant, the shopkeeper, the 

industrialist and every professional from the risks associated 

with their speci�c business activity.  

SUPREME BUSINESS INSURANCE

BASIC COVERS

OPTIONAL COVERS

The SUPREME Business Policy provides cover to the insured from
a wide range of risks. It covers any loss or damage to the insured 
property caused by:   

·        Fire and smoke
·        Lightning
·        Earthquake
·        Storm/Tempest
·        Flood
·        Collision
·        Explosion
·        Airplane fall or collision by airplane or other aerial devices
·        Strikes, riots, civil commotions, political or labour disturbances
·        Malicious act
·        Escape of water or oil
·        Theft
·        Falling trees

Additionally the Policy covers expenses resulting from:
 
·        Irregular water meter charges
·        Underground services
·        Temporary guarding services
·        Replacement of �re�ghting equipment
·        Substitution of keys and  locks
·        Consulting fees
·        Removal of debris
·        Claims by Public Authorities
·        Your liability as a tenant
·        Dishonesty of your employees
·        Payment or loss of rent
·        Public liability
·        Products liability


