
Μάθετε περισσότερα: 
τηλεφωνήστε από σταθερό στο 801 11 11 247
και από κινητό ή από το εξωτερικό 
στο 0030 210 6505000, 
επισκεφθείτε το www.emporiki.gr 
ή ελάτε να µιλήσουµε από κοντά. 

SmileBusiness

Καληµέρα
µε εξασφάλιση

για την επιχείρησή σας
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SmileBusiness

Το SmileBusiness είναι ένα πρόγραµµα προστασίας, 
το οποίο καλύπτει τους ανθρώπους - κλειδιά µίας 
επιχείρησης, αλλά και τον ίδιο τον επιχειρηµατία 
ή την οικογένειά του. Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη 
σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας, 
ενώ σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται 
στους δικαιούχους το κεφάλαιο που έχει προβλεφθεί. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Το SmileBusiness σας προσφέρει τη δυνατότητα 
να προσαρµόσετε στα δικά σας δεδοµένα: 

• τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 
    από 10 έως 25 έτη

• το φυσικό πρόσωπο που επιθυµείτε να ασφαλίσετε 
    (ο επιχειρηµατίας, το στέλεχος - κλειδί, 
     ο συνέταιρος κ.λπ.)

• το ύψος του κεφαλαίου ασφάλισης που θα 
    καταβληθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής ή µόνιµης 
    ολικής ανικανότητας του ασφαλισµένου προσώπου 
    (από €25.000 έως €300.000)

• τους δικαιούχους, σε περίπτωση που το 
    απρόβλεπτο γεγονός επέλθει (µέλη οικογένειας, 
    συνέταιρος, άλλη τράπεζα, εταιρεία κ.λπ.)

• τη συχνότητα καταβολής του ασφαλίστρου 
    (εξαµηνιαίως & ετησίως).

.

Γιατί να επιλέξετε το SmileBusiness

1. Προστασία για την επιχείρηση: διασφάλιση της  
 απρόσκοπτης λειτουργίας της (αποπληρωµή 
 οφειλών, κάλυψη δανείου) σε περίπτωση 
 δυσάρεστου γεγονότος.

2. Προστασία για την οικογένεια: απαλλαγή της 
 οικογένειας του επιχειρηµατία από οικονοµικά      
 ανοίγµατα της επιχείρησης, εξασφάλιση του 
 βιοτικού επιπέδου ζωής των µελών της µετά το 
 ατυχές συµβάν και διευκόλυνση/ελάφρυνση από 
 πιθανά έξοδα µεταβίβασης, υποχρεώσεις 
 δανείων, φόρους κληρονοµιάς κ.λπ.

3. Σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις
 για την επιχείρηση.

Ενδεικτικό παράδειγµα εξαµηνιαίου µικτού 
ασφαλίστρου για ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 
€100.000

Ηλικία

∆ιάρκεια

30 ετών €201
€231
€277

€159
€173
€201

35 ετών

40 ετών

10 χρόνια

Άνδρας Γυναίκα

€216
€253
€319

€167
€187
€220

Άνδρας Γυναίκα

€234
€287
€379

€177
€203
€247

Άνδρας Γυναίκα

15 χρόνια 20 χρόνια

Το πρόγραµµα Smile Business σχεδιάστηκε από την 
Emporiki Life και παρέχεται αποκλειστικά από το δίκτυο
των καταστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας.

Αυτό το φυλλάδιο δεν αποτελεί, ούτε αντικαθιστά την 
προσυµβατική ενηµέρωση που βρίσκεται στη διάθεσή σας 
στα καταστήµατα της Εµπορικής Τράπεζας.  


