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SURETY BONDS 

Ασφάλιση εγγυήσεων 

 

Frequently Asked Questions 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τον 

Ασφαλιστή, εγγυάται την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή 

παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν 

οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης 

Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης. 

Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία: H επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και 

συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει στον δικαιούχο, 

αν η ασφαλισμένη επιχείρηση (λήπτης ασφάλισης) δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει απέναντί του. 

 

1. Τι είναι εγγυητική επιστολή; 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως 

εγγύηση τήρησης, από το λήπτη (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση), υποχρεώσεων 

οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις 

νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές. Διακρίνονται σε καθορισμένης ή αορίστου διάρκειας. 

Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον λήπτη και το 

δικαιούχο. 

 

2. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συμβολαίων ασφάλισης εγγύησης; 

i. Συμμετοχής 

Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος (ασφαλισμένος) θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς. 

ii. Ανάληψης/Προκαταβολών 

Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση 

ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και 

μη υλοποίησης της σύμβασης. 
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iii. Καλής Εκτέλεσης 

Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. 

iv. Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας 

Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να 

εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση και τον προστατεύει από 

την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους 

συντήρησης. 

v. Καλής Πληρωμής 

Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που 

σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί 

να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του 

ασφαλισμένου. 

 

3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; 

Οι κατηγορίες δικαιούχων που μπορούν να απευθυνθούν στην Karavias Underwriting Agency για 

την έκδοση εγγυητικής επιστολής προς το δημόσιο και ΝΠΔΔ πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ. 

Ενδεικτικά οι κατηγορίες των δικαιούχων των εγγυητικών επιστολών 

• Υπουργεία 

• Κρατικοί Φορείς & Οργανισμοί 

• Νοσοκομεία 

• Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις 

• Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

• Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων και Μαρίνων 

• Οργανισμούς Κατασκευής και Διαχείρισης Δημοσίων Έργων 

• ΤΑΙΠΕΔ 

• ΡΑΕ /Αδειοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
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4. Ποιες είναι οι κατηγορίες εντολέων; 

Όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών , Κατασκευών και Προϊόντων του Δημόσιου και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα. 

• Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 

• Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών 

• Η Τουριστική Βιομηχανία 

• Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες 

• Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους 

• Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή 

άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι εντός Λιμανιών ή 

Αεροδρομίων κ.α.) 

• Εταιρίες Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

• Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής 

 

 

5. Ποια είναι τα βασικά οφέλη των εγγυητικών επιστολών; 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΟΦΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

• Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονική 

πλατφόρμας. 

• Καταργεί το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη – Τράπεζας. 

 

• Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές εγγυητικές, δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της 

επιχείρησης. Το παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και 

κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους. 

• Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων. 

 

• Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά 

συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο 

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της 

εταιρείας. 

• Μείωση του κόστους αναδοχής έργων ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

 

• Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ – ΟΦΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ KARAVIAS UNDERWRITING 

AGENCY 

• Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλισης Εγγυήσεων της Karavias Underwriting Agency 

αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε 

συναλλαγές τους με τον Δημόσιο Τομέα. 

• Σημαντικό πλεονέκτημα των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών είναι η ταχύτητα στις 

διαδικασίες προέγκρισης, ανάληψης κινδύνου και έκδοσης. 

• Το ασφαλιστικό προϊόν τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Επόπτη 

της Κύπρου. 

 

6. Από ποιες εταιρείες παρέχεται η εγγυητική επιστολή;  

Η Karavias Underwriting Agency προβαίνει στη διάθεση των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών 

μέσω της συνεργασίας με την ασφαλιστική εταιρεία Altius Insurance Company, με δραστηριότητα 

σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία εκδίδει την εγγυητική επιστολή καθώς και το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο που τη συνοδεύει αλλά και με τον αντασφαλιστικό όμιλο Arch Re ο οποίος έχει 

αξιολογηθεί με rating A+ από τους STANDARD & POOR’s και A.M. BEST, ο οποίος προσφέρει την 

αντασφαλιστική κάλυψη. Η Karavias Underwriting Agency έχει λάβει την αποκλειστική 

εξουσιοδότηση της διαχείρισης του προϊόντος για την προέγκριση της εταιρείας, την ανάληψη 

κινδύνου, την έκδοση συμβολαίου και τη διαχείριση της ζημιάς. 

 

7. Τι αξιολογείται για τον εν δυνάμει πελάτη; 

Η Karavias Underwriting Agency έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των εν δυνάμει 

πελατών. Αυτά είναι τα ακόλουθα : 

• Τα οικονομικά στοιχεία, η εμπειρία, η οργάνωση της επιχείρησης 

• Η ικανότητα διαχείρισης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο ανάδοχος είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση 

• Η κερδοφορία της επιχείρησης 

• Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης 

• Η εμπειρία μας από τυχόν προηγούμενη συνεργασία 
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8. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής εγγυητικής επιστολής; 

Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να αξιολογηθεί η εταιρεία και εν συνεχεία να εκδοθεί 

η εγγυητική επιστολή είναι άμεση και πλήρως ψηφιοποιημένη. Η προέγκριση, η ανάληψη 

κινδύνου, η έκδοση εγγυητικών και η διαχείριση ζημιών γίνονται αποκλειστικά με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πρωτοπόρος αυτή διαδικασία έχει ως 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την άμεση έκδοση των εγγυητικών επιστολών. Τα 

στάδια για την έκδοση μίας εγγυητικής επιστολής είναι τα εξής : 

• Αποστολή του αιτήματος στη διεύθυνση : suretybonds@gkaravias.gr 

 

• Έλεγχος της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών 

 

• Έρευνα σχετικά με τον εν δυνάμει πελάτη 

 

• Ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη ή όχι του έργου 

 

• Αποστολή εξατομικευμένης προσφοράς 

 

• Αποδοχή προσφοράς από πελάτη και εξόφληση 

 

• Έκδοση συμβολαίου και εγγυητικής επιστολής 
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