I NSU RA NCE B ROKE R S LT D.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 013
Αγαπητοί Συνεργάτες ,

Ιούνιος 2010

Θέμα : Νέο Προϊόν “Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών”
Προϊόν :
Καλύπτει:
• αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματός τους,
• ποινές και πρόστιμα
• έξοδα υπεράσπισης και απιστία υπαλλήλων,
• αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του
επαγγέλματός τους
• δαπάνες & έξοδα υπεράσπισης επιπροσθέτως του ορίου κάλυψης.
• απώλεια εγγράφων & απιστία υπαλλήλων
Πού απευθύνεται:
Target group τόσο οι ιδιώτες λογιστές / ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και τα μικρά
λογιστικά γραφεία
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)
• Κάλυψη προστίμων και ποινών των πελατών του ασφαλιζομένου για τα οποία ο
ασφαλιζόμενος είναι υπεύθυνος
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:
Δεν καλύπτονται υπηρεσίες που παρέχονται προς χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς (τράπεζες, ασφ/κές επιχειρήσεις), προς εταιρίες εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο και υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν
σε συγχωνεύσεις / εξαγορές και πτωχεύσεις.
Πρόστιμα και ποινές που επιβάλλονται απευθείας στον ασφαλιζόμενο.

Όταν αυτές οι προδιαγραφές παροχών συνδυάζονται με την πρότυπη εξυπηρέτηση και
το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της CROMAR, τότε το προϊόν αποκτά πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον!
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I NSU RA NCE B ROKE R S LT D.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Εύχομαι Καλή Επιτυχία!!
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Τεχνική Διευθύντρια
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