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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 021 
 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες,                                                Οκτώβριος 2010 
 
 

Θέμα : Νέο Προϊόν “Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ι. ΚΤΕΟ” 

 
 
Με μεγάλη  χαρά, επανέρχομαι για να σας αναγγείλω άλλο ένα νέο μας προϊόν, που έχει να κάνει 
με την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.  
 
Καλύπτει: 
 
• αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματός τους, 
• δαπάνες & έξοδα υπεράσπισης, 
 
Πού απευθύνεται: 
 
Target group όλα τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, τα οποία υποχρεωτικά από το νόμο πρέπει να 
ασφαλίζονται.  
 
Σημεία υπεροχής:  
 
• Δυνατότητα παροχής υψηλών ορίων ευθύνης μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 1.000.000. 
• Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης (με την 

προϋπόθεση αδιάλειπτης ασφάλισης) κατόπιν συνεννόησης. 
• Γεωγραφικά Όρια διευρυμένα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι περιορισμένα εντός Ελλάδας. 

  
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς: 
 
Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης. Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.  
 
Tι δεν καλύπτεται: 
 
Πέραν των συνήθων γενικών εξαιρέσεων ισχύουν επιπροσθέτως οι κάτωθι:  

• Ζημιές από παραβίαση νόμων ή κανονισμών 
• Προϋπάρχουσες ή αποθετικές ζημιές 
• Πρόσκρουση οχημάτων από τους ιδιοκτήτες τους 
• Αυτανάφλεξη οχημάτων 
• Ολική / μερική κλοπή και ζημιές από απόπειρα κλοπής 
• Γενική Αστική Ευθύνη 
• Απιστία υπαλλήλων 
• Απώλεια εγγράφων 

 
Πιστεύω ότι έχετε διαπιστώσει τις συνεχείς προσπάθειες που κάνουμε να σας ενισχύουμε με 
προϊόντα αιχμής.  
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Η πιο σημαντική δικαίωση στις προσπάθειές μας, είναι η ανταπόκρισή σας. 
 
Για οτιδήποτε σχετικό με το προϊόν χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
Θα καλοδεχτούμε όπως πάντα άλλωστε και τυχόν απόψεις και παρατηρήσεις σας. 
 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ! 
 
Εύχομαι Καλή Επιτυχία!! 
 
Για την Εταιρία, 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Τεχνική Διευθύντρια 
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