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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made)

Η Ασφαλιστική Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, τηρουμένων όλων των 
όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο και στους 
παρόντες γενικούς όρους,  αναφορικά με απαίτηση που εγερθεί εναντίον του, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο  (Περίοδος 
Ασφάλισης), αναφορικά με την επαγγελματική αστική του ευθύνη ως λογιστή, συνεπεία 
ενός ζημιογόνου γεγονότος, υπό τον όρο ότι οι αμελείς πράξεις ή παραλείψεις 
που συνιστούν το ζημιογόνο γεγονός συνέβησαν ή φέρεται ότι συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και 
Ασφαλισμένος γνωστοποίησε στην Εταιρία γραπτώς, γεγονότα και / ή περιστάσεις 
που θα μπορούσαν, σε μεταγενέστερο στάδιο, να οδηγήσουν στην έγερση απαίτησης 
κατά του Ασφαλισμένου, η απαίτηση θα θεωρείται ότι έχει προβληθεί κατά του 
Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης, έστω κι αν αυτή προβληθεί στην 
πράξη  μετά τη λήξη της εν λόγω Περιόδου.

Απαίτηση που προβληθεί κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ακόμη και αν η Εταιρία  δεν 
ενημερώθηκε για το γεγονός πριν από την προβολή της απαίτησης, θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 
ημερομηνία επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος ή μετέπειτα ο Ασφαλισμένος δεν 
υπέθετε για εύλογους λόγους ότι το γεγονός θα οδηγούσε στην έγερση απαίτησης.

Επιπροσθέτως, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με τις εύλογες 
νομικές δαπάνες και για την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου σε ποινική δίκη που 
σχετίζεται με τη επαγγελματική δραστηριότητά του στον τομέα της λογιστικής, όμως 
μέχρι το όριο της ευθύνης που αναφέρεται στο  Ασφαλιστήριο. 
Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον 
Ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απαίτηση την οποία ο Ασφαλισμένος γνώριζε ήδη κατά 
τη σύναψη του παρόντος. 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Ευθύνη της Εταιρίας δεν θα  υπερβαίνει :
α. Το ποσό που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο ως το όριο ευθύνης του ανά συμβάν, 
συμπεριλαμβανομένων δαπανών για τη δικαστική ή  εξώδικη υποστήριξή του, 
αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε 
η Εταιρία. Το ποσό αυτό αποτελεί το όριο ευθύνης για κάθε απαίτηση ή σειρά 
απαιτήσεων που απορρέουν από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός.
β. Το ποσό που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο ως το ανώτατο όριο ευθύνης για όλα τα 
συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ως άνω στην παράγραφο α.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τον σκοπό του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:
Ασφαλιστική Εταιρία ή Η Εταιρία: Η Εταιρία με την επωνυμία  INTERASCO Ανώνυμος 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων Α.Ε.Γ.Α.
Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, μέλος ή μη του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου, που πληρεί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 
για την άσκηση της οριζόμενης με το παρόν Επαγγελματικής Δραστηριότητας, 
κάτοχος ισχύουσας αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας παροχής λογιστικών  
φοροτεχνικών υπηρεσιών, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του οποίου αναγράφεται 
στο ασφαλιστήριο και του οποίου η ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Συμπεριλαμβάνονται εταίροι, διευθυντές,  
διαχειριστές, μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι και κάθε άλλο 
πρόσωπο που παρέχει τις  υπηρεσίες του με σύμβαση έργου, καθώς και οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των παραπάνω. 
Λήπτης της Ασφάλισης: Ο Συμβαλλόμενος στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, το 
πρόσωπο του οποίου δύναται να συμπίπτει με τον Ασφαλισμένο.
Συμβάν ή ζημιογόνο γεγονός: Πράξη αμέλειας, λάθος ή παράλειψη από αμέλεια 
έναντι τρίτου, που διαπράττονται από τον Ασφαλισμένο κατά την επαγγελματική του 
δραστηριότητα ως λογιστή / φοροτεχνικού.  
Ζημία / Σειρά Ζημιών: Το αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος ή συμβάντος, ή 
μιας σειράς ζημιογόνων γεγονότων ή συμβάντων που αποτελούν συνέπεια μιας αιτίας, 
δηλ. μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας.
Επαγγελματική δραστηριότητα Λογιστή Φοροτεχνικού: Καλύπτονται οι λογιστικές 

και φορολογικές/φοροτεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές, η τήρηση βιβλίων και η 
διαχείριση μισθοδοσίας. Οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική υπηρεσία θα πρέπει  ρητά 
να έχει συμφωνηθεί και να αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Δεν καλύπτονται εργασίες 
τις οποίες ο Ασφαλισμένος παρέχει με σχέση έμμισθης ή εξαρτημένης αποκλειστικής  
εργασίας.
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο:  Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου 
του ασφαλιστηρίου, της πρότασης ασφάλισης, των γενικών και ειδικών όρων και 
γενικά κάθε προσθήκης ή παραρτήματος που  επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο.
Απαίτηση: 
α. Αναγγελία, αξίωση, απαίτηση ή αγωγή που έχει παραδοθεί στον Ασφαλισμένο 
εγγράφως από τρίτους και που περιέχει αξίωση για αποζημίωση ή πρόθεση να 
αποδώσει ευθύνη στον Ασφαλισμένο ως αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος.
β. Γραπτή ειδοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο προς την 
Εταιρία, των περιστάσεων που ενδέχεται να βασίσουν την έγερση απαίτησης εναντίον 
του, η οποία πιθανόν να καλύπτεται από το παρόν.
Σειρά απαιτήσεων που απορρέει από και / ή αποδίδεται σε μια πράξη αμέλειας, 
λάθους ή παράλειψης θα θεωρείται ως μία απαίτηση.
Αφαιρετέα Απαλλαγή: Το ποσό που θα επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο από το ποσό της 
αποζημίωσης που θα καταβάλλεται λόγω μίας ζημίας που καλύπτεται από τον παρόν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
Ερμηνεία: Όλα όσα αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στον ενικό νοούνται 
επίσης και στον πληθυντικό και αντίστροφα, και ό,τι αναφέρεται στο αρσενικό νοείται 
επίσης και στο θηλυκό γένος και αντίστροφα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με 
απαίτηση που απορρέει από καθένα από τα παρακάτω:

1. Δόλο, παράνομη πράξη ή παράλειψη, απάτη, εξαπάτηση, κατάχρηση εμπιστοσύνης 
από πρόθεση για πρόκληση βλάβης, που διαπράττονται από τον Λήπτη της Ασφάλισης 
και / ή Ασφαλισμένο.
2. Πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες 
(ανεξάρτητα εάν ή όχι ο πόλεμος έχει κηρυχθεί), στάση, οχλαγωγίες, πολιτικές 
ταραχές, ανταρσία, εξέγερση, επανάσταση, συνωμοσία, στρατιωτικό καθεστώς ή 
παράνομη κατάληψη της εξουσίας ή σε κατάσταση πολέμου ή κατάστασης πολιορκίας.
3. Οποιαδήποτε αναγγελία ή συμβάν που προηγείται της πρότασης ασφάλισης και 
για το οποίο ο Ασφαλισμένος γνώριζε κατά τον χρόνο της υποβολής της πρότασης 
ασφάλισης ότι θα μπορούσε να εγείρει απαίτηση εναντίον του κατά το παρόν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Οποιαδήποτε Ζημιά που απορρέει από οικονομική απώλεια ή ζημία και / ή από 
απώλεια χρεογράφων λόγω κλοπής.
5. Απαιτήσεις που σχετίζονται με καλύψεις ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Διευθυντών & Στελεχών (Directors & Officers  Liability).
6. Ευθύνη που ανέλαβε ο Ασφαλισμένος στο πλαίσιο μιας σύμβασης ή συμφωνίας, 
εκτός αν η ευθύνη θα καταλογιζόταν στον Ασφαλισμένο ακόμη και χωρίς την ύπαρξη 
τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας.
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για απαιτήσεις που αφορούν σε παραβίαση συμβατικής 
δέσμευσης, στο βαθμό που τέτοια απαίτηση σχετίζεται με τις καλυπτόμενες 
επαγγελματικές δραστηριότητες του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
7. Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αδυναμία του Ασφαλισμένου να εξοφλήσει 
τα χρέη του, ή από την αφερεγγυότητα, χρεοκοπία ή πτώχευση του Ασφαλισμένου, ή 
άλλη συναφή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ασφαλισμένος.
8. Πρόστιμα που επιβάλλονται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο, κυρώσεις, χρηματικές 
ποινές, σωφρονιστικές ή παραδειγματικές κυρώσεις, καθώς και εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης.
9. Απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες προς διεθνείς οργανισμούς και 
χρηματοπιστωτικά/χρηματοοικονομικά ιδρύματα, εταιρίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 
εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συναφείς δραστηριότητες, καθώς 
και υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή, εκκαθαριστή, σύνδικου πτώχευσης, διαχειριστή 
αφερεγγυότητας.
10. Απαιτήσεις που σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή / και εξαγορές.
11. Απαιτήσεις σε σχέση με υπηρεσίες και δραστηριότητες που ξεπερνούν το 
αντικείμενο των επαγγελματικών υπηρεσιών ενός λογιστή σύμφωνα με την εγχώρια 
νομοθεσία, δεοντολογία και κανόνες και υπερβαίνουν τον ορισμό της επαγγελματικής 
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δραστηριότητας λογιστή / φοροτεχνικού όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο 
«Ορισμοί»
12. Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς και οι αποθετικές ζημίες συνεπεία 
αυτών.
13. Οποιαδήποτε ζημία από επίθεση κυβερνοχώρου (cyber attack / cyber liability).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται 
στο ασφαλιστήριο και μόνον εφόσον έχει προηγουμένως καταβληθεί εφάπαξ το 
ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής αυτού.
Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (διάρκεια ασφάλισης) ορίζεται και 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες.
Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας ασφάλισης ισχύει μόνον εφόσον εκδοθεί 
το σχετικό παραστατικό από την Εταιρία και αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί 
το αναλογούν ασφάλιστρο της νέας περιόδου, εφάπαξ ή πρώτη δόση επί τυχόν 
τμηματικής καταβολής του.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Οι παρακάτω δύο επεκτάσεις συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη.

Α.  Υπεργολαβία
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου 
αναφορικά με την απασχόλησή του ως υπεργολάβου άλλων λογιστών.

Β.  Ευθύνη προστήσαντος
Συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την 
αντικειμενική ευθύνη του Ασφαλισμένου για κάθε εκ προστήσεως πράξη ή παράλειψη 
οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί ως  αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή υπεργολάβος 
του Ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών/διευθυντών ή των 
υπαλλήλων του Ασφαλισμένου, σε σχέση με απαιτήσεις που καλύπτονται από το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και οι οποίες έχουν ασκηθεί σε βάρος τους μέσα στην 
Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια  εκτεταμένης περιόδου αναγγελίας, εφόσον 
έχει συμφωνηθεί με αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι παρακάτω επεκτάσεις παρέχονται μόνο εφόσον  ρητά αναγράφονται στο 
ασφαλιστήριο 
Α.  Απώλεια εγγράφων
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου για το κόστος αποκατάστασης εξαιτίας απώλειας ή ζημίας σε έγγραφα 
κάθε είδους τα οποία παραδόθηκαν στον Ασφαλισμένο και / ή τα  προετοίμασε και / 
ή έχουν κατατεθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του. Για την 
ουσία αυτής της  επέκτασης, ο όρος «έγγραφα» θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει σχέδια, 
συμφωνίες, χάρτες, αρχεία, φωτογραφίες, διαφάνειες, επιστολές, λογισμικό, βιβλία 
και λογιστικά έγγραφα, έντυπα και άλλα έγγραφα και κάθε μέσο για τη διατήρηση των 
πληροφοριών, είτε οπτικά, μηχανικά ή ηλεκτρονικά.
Β.  Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου για δυσφήμιση, συκοφαντία, εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση σε 
οποιαδήποτε μορφή, εκτός αν διαπράττονται με πρόθεση.
Γ.  Απιστία υπαλλήλων
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει απαιτήσεις κατά 
του Ασφαλισμένου για ζημία που προκαλείται από ανεντιμότητα, δόλια πράξη, απάτη, 
κατάχρηση εμπιστοσύνης από οποιονδήποτε υπάλληλό του.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Υποχρεώσεις του Λήπτη Ασφάλισης και / ή  Ασφαλισμένου
α. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εκδόθηκε με βάση τις γραπτές πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στην Εταιρία  από το Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο. Αν ο 
Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος παρέλειψε να παράσχει πλήρεις και ορθές 
απαντήσεις στις ερωτήσεις που του ζητήθηκαν εγγράφως, ή παρέλειψε να αποκαλύψει 
ένα ουσιώδες για την κάλυψη γεγονός, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο  ή να ζητήσει την τροποποίηση του, μέσα σε προθεσμία ενός 
(1)  μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.
β. Η Πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  θεωρείται 
ως καταγγελία αν μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.
γ. Σε περίπτωση παράβασης της άνω υποχρέωσης του παρόντος άρθρου από 
αμέλεια του Λήπτη Ασφάλισης και / ή Ασφαλισμένου η Εταιρία έχει τα δικαιώματα της 
διάταξης της παραγράφου (α) και επιπλέον αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν 
τροποποιηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  σύμφωνα με την άνω παράγραφο (α) ή πριν 
η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα η αποζημίωση μειώνεται κατά το λόγο 
του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, 
αν δεν υπήρχε η παράβαση.

2. Υποκατάσταση
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης  στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης 
αναφορικά με απαίτηση, η Εταιρία θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώματα του 
Ασφαλισμένου. Η Εταιρία  θα δικαιούται να διεκδικήσει και να ασκήσει τα δικαιώματα 
του Ασφαλισμένου. Ο τελευταίος υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώματα της 
Εταιρίας. Η Εταιρία  συμφωνεί να μην ασκήσει αντίστοιχα δικαιώματα επανείσπραξης 
εναντίον των Υπαλλήλων εκτός εάν η απαίτηση ανάγεται ή σχετίζεται σε απιστία, απάτη 

δόλια ενέργεια ή πράξη που συνεπάγεται ποινική ευθύνη του Υπαλλήλου.  

3. Επικοινωνία
Επιδόσεις προς τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο: Επίδοση / κοινοποίηση 
από την Εταιρία  στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο για οτιδήποτε 
σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα παραδίδεται στην τελευταία γνωστή στην 
Εταιρία διεύθυνση.
Κοινοποιήσεις προς Εταιρία: Κοινοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή 
Ασφαλισμένο στην Εταιρία  θα παραδίδεται στη διεύθυνση των γραφείων της νόμιμης 
έδρας της Εταιρίας , όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

4.  Αναγγελία ζημιογόνου γεγονότος
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος θα παραδίδει άμεσα γραπτή ειδοποίηση 
(αναγγελία) προς την Εταιρία και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ευλόγως πληροφορήθηκε την ύπαρξη απαίτησης εναντίον 
του, ή αστυνομικής έρευνας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας που άρχισε ή πρόκειται 
να αρχίσει, στο βαθμό που αυτός (ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος) 
έλαβε γνώση.
Ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει να αναφέρει στην Εταιρία, το συντομότερο δυνατό 
αφότου του γνωστοποιήθηκαν, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιεσδήποτε περιστάσεις 
που δύνανται να εγείρουν αιτία απαίτησης εναντίον του, και η οποία ενδέχεται να 
καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος είναι εταιρία ή νομικό πρόσωπο, 
η παραλαβή των πληροφοριών από εξουσιοδοτημένο διευθυντή του, θεωρείται 
παραλαβή των πληροφοριών κατά τα προαναφερόμενα.

5. Διαβίβαση εγγράφων στην Εταιρία
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος θα διαβιβάζει στην Εταιρία , μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή τους, κάθε έγγραφο, κλήτευση, αγωγή, 
δικαστική εντολή και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο, σε σχέση με τις αξιώσεις για 
αποζημίωση λόγω επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος.

6.  Συνεργασία
O Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα μετά την αναγγελία  να παραδώσει στην Εταιρία  τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον καθορισμό της ευθύνης του  σε 
σχέση με την απαίτηση, και αν δεν βρίσκονται στην κατοχή του, θα πρέπει αυτός να 
συνδράμει την Εταιρία  στο καλύτερο δυνατό των δυνατοτήτων του ώστε να συλλέξει 
τα απαιτούμενα αυτά στοιχεία.
α. Αν οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στις άνω παραγράφους 4 και 5 και σε 
αυτό το τμήμα δεν εκπληρώθηκαν άμεσα και έγκαιρα και η εκπλήρωσή τους θα είχε 
βοηθήσει στον περιορισμό της ευθύνης της Εταιρίας, η Εταιρία  δεν υποχρεούται σε 
καταβολές από την ασφαλιστική αποζημίωση, εκτός εάν θα έπρεπε να τις έχει κάνει 
αν οι υποχρεώσεις είχαν εκπληρωθεί άμεσα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε 
καθένα από τα εξής :
• Οι υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν ή εκπληρώθηκαν καθυστερημένα για βάσιμους 
λόγους.
• Η μη εκπλήρωση ή η καθυστερημένη εκπλήρωση δεν εμπόδισε την Εταιρία  από τον 
προσδιορισμό της ευθύνης της.
β. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος προέβη σκόπιμα σε ενέργεια που 
μπορούσε να έχει εμποδίσει την Εταιρία  από τον προσδιορισμό της ευθύνης του, η 
Εταιρία  δεν υποχρεούται σε καταβολές από την ασφαλιστική αποζημίωση, εκτός εάν 
θα έπρεπε να προβεί σε αυτές ανεξάρτητα από αυτήν την ενέργεια.
γ. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλει ψευδή στοιχεία στην Εταιρία ή αποκρύψει από 
αυτήν γεγονότα που συνδέονται με το Ζημιογόνο Γεγονός ή σχετίζονται με την ευθύνη 
της Εταιρίας , και αυτό γίνεται με σκοπό την εξαπάτηση, η Εταιρία  απαλλάσσεται από 
την ευθύνη της.

7.  Μη ομολογία 
Καμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, ανάληψη υποχρέωσης ή καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης δεν θα γίνεται ή δίνεται από ή για λογαριασμό του 
Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της Εταιρίας. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις πραγματικών 
περιστατικών προς την αστυνομία ή σε κάθε εξουσιοδοτημένη αρχή σύμφωνα με το 
νόμο, όταν ζητηθούν, ή σε κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου.

8. Διακανονισμός Ζημιών
α. Η Εταιρία  δικαιούται, κατά την κρίση της, να αναλάβει το χειρισμό της άμυνας 
του Ασφαλισμένου για οποιαδήποτε απαίτηση ή τον συμβιβασμό της και μπορεί 
να εγείρει αξιώσεις και να λάβει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αποζημίωση 
ή αποκατάσταση ζημίας. Η Εταιρία έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στο θέμα της 
διεξαγωγής δικαστικών διαδικασιών ή διευθέτησης ή συμβιβασμού οποιασδήποτε 
απαίτησης.
β. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να παρέχει στην Εταιρία  όλες τις πληροφορίες που 
διαθέτει και να της  προσφέρει όλη τη βοήθεια που του ζητηθεί.
γ. Εάν το ύψος της απαίτησης υπερβαίνει τα όρια ευθύνης του Ασφαλιστηρίου, 
η Εταιρία  και ο Ασφαλισμένος θα συνεργάζονται, και χωρίς να παρεκκλίνουν από 
τις γενικές προβλέψεις κατά τα ανωτέρω, ο Ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει στη διεξαγωγή της υπεράσπισης του.
δ. Η Εταιρία  μπορεί, και μετά από απαίτηση του τρίτου πρέπει, να καταβάλει τα ποσά 
από την ασφαλιστική αποζημίωση που οφείλει στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή 
Ασφαλισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι τον έχει ειδοποιήσει τριάντα (30) ημέρες πριν 
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και ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν προέβαλε αντιρρήσεις εντός της 
προθεσμίας αυτής, ενώ ισχυρισμός που μπορεί να προβάλει η Εταιρία  κατά του Λήπτη 
της ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου  θα ισχύει και έναντι του τρίτου.
ε. Κατά το χειρισμό των απαιτήσεων εκ μέρους της, η Εταιρία θα περιλαμβάνει στις 
κρίσεις της  τα νόμιμα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
στ. Η Εταιρία  δεν είναι υποχρεωμένη  να διεξάγει δικαστικές πράξεις και διαδικασίες 
για λογαριασμό του Ασφαλισμένου ή να επιβαρύνεται με τα έξοδά τους, εκτός 
αν ο δικηγόρος της Εταιρίας  γνωμοδοτήσει ότι η ζημία που θα αναλάβει η Εταιρία  
σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  πιθανόν να μπορεί να μειωθεί σε 
ποσό μικρότερο από εκείνο που μπορεί να συμφωνηθεί με συμβιβασμό με τον τρίτο.

9.  Πρόσθετες Ασφαλίσεις
Όταν προβάλλεται απαίτηση κατά τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία  κάθε πρόσθετη ασφάλιση που 
γνωρίζει και η οποία καλύπτει την ίδια ασφαλισμένη ευθύνη από το παρόν.

10. Μεταβολές στον Ασφαλιστικό Κίνδυνο
Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε 
που περιήλθε σε γνώση του κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε 
συνάψει την Ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Η Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση ή να ζητήσει τη τροποποίηση της. Οι διατάξεις του άρθρου 6  εφαρμόζονται 
και στην επίταση του κινδύνου. 
 
11. Παραγραφή
Αξιώσεις που πηγάζουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  παραγράφονται κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου περί ασφαλιστικής σύμβασης (Ν.2496/97) ως 
ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά.

12. Αρμόδια Δικαστήρια – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εφόσον 
δεν μπορεί να επιλυθεί συναινετικά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια  της 
Αθήνας. Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Γεωγραφικά όρια
Ελληνική Επικράτεια.

14. Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας
Σε περίπτωση άρνησης Εταιρίας  να ανανεώσει το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή 

σε περίπτωση ακύρωσής του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν αυτό οφείλεται 
σε δόλια πράξη του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ή σε μη καταβολή του 
ασφαλίστρου, το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει 
εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία 
ακύρωσης ή μη ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι 
το ζημιογόνο γεγονός/ συμβάν στο οποίο βασίζεται η αναγγελόμενη απαίτηση επήλθε 
πριν από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης ή της ημερομηνίας της ακύρωσης, του 
μη ανανεωθέντος ή του ακυρωθέντος Ασφαλιστηρίου αναλόγως την περίπτωση. Η 
εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας δεν αποτελεί παράταση της ασφαλιστικής περιόδου, 
ούτε νέα ασφαλιστική σύμβαση.
Η ευθύνη της Εταιρίας  κατά την παρούσα επέκταση τελεί υπό την ειδική αίρεση και 
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος δεν κατάρτισε άλλη ασφάλιση που να καλύπτει 
την ίδια επαγγελματική ευθύνη. Σε περίπτωση αντικατάστασης του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου συμβολαίου από άλλο παρόμοιο άλλης Ασφαλιστικής Εταιρείας, ρητά 
ορίζεται ότι δεν ισχύει η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας.
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας  για κάθε απαίτηση που δηλώνεται κατά την εκτεταμένη 
περίοδο αναγγελίας αποτελεί μέρος και όχι πρόσθετο ποσό στα όρια αποζημίωσης 
που παρέχονται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας δύναται να παραταθεί και πέρα των 6 μηνών, 
εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί και  αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο.

15. Ακύρωση του Ασφαλιστηρίου
α. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με 
έγγραφη καταγγελία του επιδιδόμενη προς την Εταιρία. Η ακύρωση θα ισχύει από την 
ημερομηνία που αναφέρει ο Ασφαλισμένος στην καταγγελία του, όχι όμως πριν από 
την ημερομηνία παραλαβής της από την Εταιρία.
Στην περίπτωση αυτή, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται σε επιστροφή του 
αναλογούντος μέρους των ασφαλίστρων που θα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα βάσει 
των όρων του Ασφαλιστηρίου και αφορούν στην περίοδο μετά την ακύρωση της 
ασφάλισης. 
β. Χωρίς παρέκκλιση από τα δικαιώματα της Εταιρίας βάσει του νόμου ή οποιασδήποτε 
διάταξης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η Εταιρία  δικαιούται να ακυρώσει την 
ασφάλιση πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, εφόσον επιδώσει έγγραφη 
καταγγελία στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία επέλευσης ακύρωσης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης 
δικαιούται αναλογικής επιστροφής ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν στην Εταιρία  για 
την περίοδο μετά την ακύρωση.
γ. Ακύρωση της ασφάλισης ως προβλέπεται στα παραπάνω εδάφια α. και β. δεν θα 
θίγουν τα δικαιώματα απαιτήσεων ζημιών, όπως προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο αναφορικά με απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου πριν 
από την ακύρωση της ασφάλισης.


