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Αναγνώριση
με ασφάλεια

Μία Υπηρεσία που προσθέτει αξία
σε κάθε Επιχειρηματία
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Η Αναγνώριση 
που οφείλει κάθε επιχειρηματίας
στην εταιρεία και στην οικογένεια του. 

Η Αναγνώριση
που διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια της 
επιχείρησης και τη φροντίδα της οικογένειας του.

Η Πρόταση της Critical Solution είναι το 

recogni 
tion
για τον επιχειρηματία που 
σκέφτεται το μέλλον του σε νέα βάση
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Γιατί το

recognition 
1 2

3

4
Αναγνωρίζεται 
ο επιχειρηματίας
από την επιχείρηση 
και τους εταίρους 
του ως υπεύθυνος 
και συνεπής 
απέναντί τους.

Αναγνωρίζεται γιατί
δεν αφήνει χρέη 
και τους επιτρέπει 
να συχνεχίσουν να 
υλοποιούν οράματα 
και στόχους προς το 
συμφέρον όλων
αλλά και της 
οικογένειας του.

Αναγνωρίζεται από 
την οικογένεια του 
για την οικονομική 
ασφάλεια που της 
προσφέρει για να 
συνεχίσει φυσιολογικά 
τη διαβίωση της.

Αναγνωρίζεται από 
όλους, γιατί έχει 
φροντίσει να μην
τους επιβαρύνει
με προσωπικά
έξοδα του.

Τα Οφελη:

Προστατεύει οικονομικά τον εαυτό του, εξασφαλίζοντας 
για τον ίδιο μία ζωή που να μην επιβαρύνει άλλους, 
με οικονομική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
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recognition 

Το πρoβλημα 
&  η αντιμετωπιση

Η Απώλεια Εταίρου αναγκαστικά 
μεταφέρει τις Οικονομικές Υποχρεώσεις 
του προς τους Υπόλοιπους Εταίρους. 
Πρέπει να καλύψουν και το  μερίδιο του 
Εκλιπόντα σε: 

Εφορία

Ασφαλιστικά 
Ταμεία

Τραπεζικά 
Δάνεια 

recognition 

Η Απώλεια Εταίρου επιβαρύνει τους 
Υπόλοιπους με την ΑΜΕΣΗ Οικονομική 
Ικανοποίηση των  Κληρονόμων του 
Εκλιπόντος σε ότι τον αφορά:

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Μελλοντικά 
Κέρδη

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 
(Φήμη,
Όνομα
κλ.π.)

re
co

gn
it

io
n 
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αφήσει
Οικονομικές 
Υποχρεώσεις 
στην εταιρεία,

οπότε αυτή θα
αντιμετωπίσει 
θέματα ρευστότητας
και ζητήματα 
οικονομικής συνέχισης

Τo 

recogni 
tion
Προφυλάσσει:

Αν ο εκλιπων



www.criticalsolution.gr06.

Είναι

η προσυμφωνημένη
αγοραπωλησία
εταιρικών μεριδίων 
μεταξύ Εταίρων

μέσω

Ασφάλισης 
Ζωής.

Η καλύτερη λύση 
για την Ομαλή 
Επιχειρησιακή 
Συνέχεια
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Τo 

recognition
για την Επιχείρηση:

Η ασφάλιση της Ζωής κάθε Εταίρου με συμβαλλόμενη 
και δικαιούχο την Επιχείρηση, αποδίδει το Κεφάλαιο 
Ζωής του Εταίρου στην Επιχείρηση με:

Τι συμβαίνει: 

απόλυτη 
προτεραιότητα 
είσπραξής 
του

Η αποζημίωση που προκύπτει από ένα 
ασφαλιστήριο ζωής, και περιγράφει το 
ασφάλισμα, που καταβάλλεται λόγω θανάτου 
του ασφαλισμένου, αποτελεί δικαίωμα που 
απορρέει από μία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και 
ειδικότερα από σύμβαση (του ασφαλισμένου 
με την ασφαλιστική εταιρεία) υπέρ τρίτου (του 
«δικαιούχου») στην περίπτωση θανάτου του 
ασφαλισμένου.

Ως εκ τούτου δεν συνιστά κληρονομικό δικαίωμα 
και δεν αποτελεί μέρος της κληρονομιάς στην 
Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση το εισπράττει πολύ γρήγορα,  
χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει τις 
γραφειοκρατικές & χρονοβόρες διαδικασίες 
του Κληρονομικού Δικαίου.

χωρίς 
το δικαίωμα 
τηςδέσμευσης 
του από 
οποιονδήποτε 
τρίτο.
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Τι προσφέρει:

Προσδίδει :
άμεση εξασφάλιση Κεφαλαίων
για την Οικογένεια χωρίς δικαίωμα
& δυνατότητα  δέσμευσης τους από Τρίτους

Ακόμη
και αν η Οικογένεια έχει αποποιηθεί την 
Κληρονομιά του Εκλιπόντος.

μέσω

Ασφάλισης 
Ζωής.

Η καλύτερη λύση 
για την Ομαλή 
Οικογενειακή
Συνέχεια
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Τo 

recognition
για την Οικογένεια:

Η ασφάλιση της Ζωής με δικαιούχο την 
Οικογένεια, αποδίδει το Κεφάλαιο Ζωής 
στην Οικογένεια με:

Τι συμβαίνει: 

απόλυτη 
προτεραιότητα 
είσπραξής 
του

Η αποζημίωση που προκύπτει από ένα 
ασφαλιστήριο ζωής, και συγκεκριμένα το 
ασφάλισμα, που καταβάλλεται λόγω θανάτου 
του ασφαλισμένου αποτελεί δικαίωμα που 
απορρέει από μία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
και συγκεκριμένα από σύμβαση
(του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική 
εταιρεία) υπέρ τρίτου (του «δικαιούχου»)
στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.

Ως εκ τούτου δεν συνιστά κληρονομικό 
δικαίωμα και δεν αποτελεί μέρος της 
κληρονομιάς.

Η  Οικογένεια το εισπράττει πολύ γρήγορα, 
χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει τις 
γραφειοκρατικές & χρονοβόρες διαδικασίες 
του Κληρονομικού Δικαίου.

χωρίς 
το δικαίωμα 
της δέσμευσης 
του από 
οποιονδήποτε 
τρίτο.
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Τι περιγράφει
ο Νόμος 
και τι προσφέρει 
το πρόγραμμα 
μας

Η ασφαλιστική ετήσια εισφορά αναγνωρίζεται ως 
παραγωγική δαπάνη   (διατάξεις 21 και 47 του νόμου 4172/2013)

με την Επιχείρηση να επωφελείται τουλάχιστον με 
τη μείωση του προς φορολόγηση Εσόδου κατά την 
ασφαλιστική εισφορά. Βάσει των διατάξεων 

21 και 47 του νόμου 
4172/2013  το ετήσιο 
ασφάλιστρο για τον 
μέτοχο, τον εταίρο και το 
μέλος ΔΣ της εταιρείας 
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΣΟΔΟ 
από ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
και η εταιρεία νόμιμα 
μπορεί να το αναλάβει.

Επιπρόσθετα, με βάση 
το άρθρο 58 του νόμου 
4172/2013 το ετήσιο 
ασφάλιστρο 
ΕΙΝΑΙ  ΕΞΟΔΟ και μειώνει 
το προς φορολόγηση 
Έσοδο.
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Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσό της 
αποζημίωσης που εισπράττουν νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες, 
λόγω του ορισμού τους ως δωρεοδόχων 
ατομικών ασφαλιστηρίων  ζωής μετόχων
ή εταίρων τους, καθώς και μελών των
διοικητικών συμβουλίων τους, 

δεν αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 21 και 47 του ν.4172/2013 και όσα 
έχουν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 
εγκύκλιό μας και κατά συνέπεια, δεν 
φορολογείται με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του ίδιου νόμου, 

καθόσον το εν λόγω ποσό ΔΕΝ αποκτάται ως 
έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή αυτών 
των νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων.

O Νόμος
αφορά: 

Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστηρίου ζωής, 
που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες, ως δωρεοδόχοι μετόχων
ή εταίρων τους, καθώς και μελών του ΔΣ.

1.

παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013

2.

παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (άρθρο 45)

3.

ΠΟΛ.1059/18.3.2015(άρθρο 47,57 και 58 του ν.4172/2013
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Τo 

recognition
για τον Επιχειρηματία :

Παρέχει τη δυνατότητα 
Επένδυσης Κεφαλαίου 
από την προσωπική 
περιουσία του σε διεθνή 
επενδυτικά προϊόντα

υποστηριζόμενα από 
παγκόσμιες εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων
με μακρόχρονη &
ηγετική θέση

σε κλάδους τεχνολογίας, 
πληροφορικής, πράσινης 
ενέργειας, υγείας και 
βιώσιμης ανάπτυξης

με μεγάλη 
διασπορά 
κινδύνου

σε ικανό χρονικό ορίζοντα
για να διαμορφωθεί 
σημαντική θετική υπεραξία 
στο κεφάλαιο της 

Ενισχyει την Προσωπικh Περιουσia του αποτελεσματικα

1. 3.

2. 4.
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Απολαύστε τη 
θαλπωρή της 
Ασφάλειας

Ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα του RECOGNITION 
και Επενδύστε μαζί μας στο Μέλλον της Επιχείρησης 
& της Οικογένειας σας. 

recognition 

Το REGOGNITION προσφέρει τρία προγράμματα
ανάλογα με το εύρος της Ομαλής Συνέχειας
που ο επιχειρηματίας θέλει να προσφέρει.

great super premium
recognition

ΕΠΙΛΟΓΗ Α’ ΕΠΙΛΟΓΗ β’ ΕΠΙΛΟΓΗ γ’

recognition recognition

1. 2. 3.
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ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής 
με συμβαλλομένη και δικαιούχο 
την επιχείρηση

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με συμβαλλόμενο 
τον ίδιο η την επιχείρηση και δικαιούχο την 
οικογένεια του.

επενδυτικά προϊόντα Λουξεμβούργου 
(Αμοιβαία Κεφάλαια, Unit Linked κλπ).

recognition GREAT
1. 3.

2. 4.

στην Επιχείρηση με αντίστοιχο κεφάλαιο ζωής στην 

περίπτωση απώλειας της ζωής του από ατύχημα. 

Επιχειρηματία σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης, αν το 

ατύχημα του προκαλέσει Ολική Ανικανότητα. 

με επιπρόσθετο κεφάλαιο για να συνεχίσει την 

ομαλή διαβίωση της στην περίπτωση απώλειας 

της ζωής του. από ατύχημα.

διαμορφώνοντας σημαντικές θετικές υπεραξίες 

ικανές να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ίδιες 

ανάγκες του.

Καλύπτει τις δανειακές 
υποχρεώσεις του 
Επιχειρηματία

Καλύπτει όλα τα έξοδα 
αποκατάστασης της 
υγείας του

Προστατεύει
& διασφαλίζει οικονομικά 
την Οικογένεια του

Aξιοποιεί 
τα ίδια κεφάλαια του 
Επιχειρηματία,
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recognition

Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας

Επιπρόσθετα Καλύπτει 
τα έξοδα της Υγείας του 
Επιχειρηματία

SUPER

σε ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα * ανεξάρτητα της 
ηλικίας και των προβλημάτων υγείας του σε συνδυασμό με 
τις αξίες της Recognition Great.

Προσφέρει όλες τις καλύψεις
και παροχές της Recognition Great
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recognition

με Ευρεία Επιλογή σε Προγράμματα Υγείας
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Προσφέρει όλες τις 
καλύψεις της Recognition 
Super ,

Επιπρόσθετα Καλύπτει τα 
έξοδα της Υγείας
του Επιχειρηματία 

PREMIUM

αλλά η ασφάλιση της Ζωής του Επιχειρηματία αφορά 
κάθε αιτία απώλειας της ζωής του, δηλαδή από 
ατύχημα και ασθένεια.
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recognition
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1 2 3RECOGNITION RECOGNITION RECOGNITION

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ Επιχείρησης

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ Επιχείρησης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΑΣ σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης

ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΑΣ σε ιδιωτικά Νοσοκομεία

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΏΝ με υψηλές αποδόσεις

great super premium

απωλεια ζωησ απο ατυχημα

απωλεια ζωησ απο ατυχημα, ασθενεια

απωλεια ζωησ απο ατυχημα

απωλεια ζωησ απο ατυχημα, ασθενεια

ολικη ανικανοτητα απο ατυχημα

απωλεια ζωησ απο ατυχημα, ασθενεια

επενδυτικα προϊοντα λουξεμβουργου

ΚΑΛΥΨΕΙΣ


