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Κεφάλαιο 1 – Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου νοούνται ως:  

«Άδικη Πράξη»: κάθε συντελεσθείσα ή επικαλεσθείσα  

• εξ αµελείας πράξη, λάθος, παράλειψη, λανθασµένη δήλωση, παραπλανητική δήλωση, ή 

• παράλειψη τήρησης ή παραβίαση υποχρέωσης, καθήκοντος, καθήκοντος πίστης, ή επαγγελµατικού 
καθήκοντος, ή 

• άνευ δόλου παραβίαση καθήκοντος εµπιστευτικότητας, ή 

• συκοφαντική δυσφήµιση, διασυρµός, δυσφήµιση ή επιζήµια διάδοση ψευδών στοιχείων ή ειδήσεων είτε 
εγγράφως είτε προφορικώς, ή 

• απώλεια εγγράφων, 

που προέρχονται από την ασφαλισµένη δραστηριότητα.  
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«Αίτηση ασφάλισης»: η αίτηση ασφάλισης για τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, η οποία 
φέρει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες 
γενικοί όροι, και λοιπές πληροφορίες που επισυνάπτονται στο παρόν ή έχουν χορηγηθεί στους Ασφαλιστές. 

«Απαίτηση»: έγγραφο αίτηµα εναντίον του Ασφαλισµένου και/ή οποιουδήποτε Εργαζοµένου του για την 
καταβολή χρηµάτων, παροχή υπηρεσιών ή άλλου είδους αποκατάσταση της ζηµίας τρίτου. Το αίτηµα 
πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως οποιαδήποτε δικόγραφα ή έγγραφα για την έναρξη διαδικασιών ενώπιον 
δικαστικής ή διαιτητικής αρχής εναντίον του Ασφαλισµένου και/ή οποιουδήποτε Εργαζοµένου.  

Η επίσηµη ηµεροµηνία έγερσης της Απαίτησης είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Ασφαλισµένος για 
πρώτη φορά έλαβε γνώση ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει την Απαίτηση εναντίον του ή τις περιστάσεις που 
ενδεχοµένως οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης. 

«Aπαλλαγή Ασφαλιστών»: το ποσό του ασφαλίσµατος µε το οποίο θα βαρύνεται ο Ασφαλισµένος αναφορικά 
µε κάθε απαίτηση συµπεριλαµβανοµένων των Ζηµιών και των ∆απανών υπεράσπισης. Η απαλλαγή 
εφαρµόζεται χωριστά ανά συµβάν και ανά απαίτηση,  δηλαδή σε κάθε απαίτηση τρίτου για κάθε λάθος ή 
παράλειψη του ασφαλισµένου. 

 «Ασφαλισµένος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο 
προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο το οποίο προσδιορίζεται στην 
Αίτηση Ασφάλισης και στο µετοχικό κεφάλαιο του οποίου συµµετέχει ο Ασφαλισµένος µε ποσοστό ανώτερο 
του πενήντα τοις εκατό (50%)· 

«Λήπτης της Ασφάλισης» : Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) µε το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν 
Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στην ασφαλιστική σύµβαση για λογαριασµό δικό 
του ή τρίτου. Τον Λήπτη της ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ασφαλιστική σύµβαση εκτός από εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον 
Ασφαλισµένο. 
 
«Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd’s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο 
προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι. 

 «Ασφαλιστική Περίοδος»: η χρονική περίοδος µεταξύ της Ηµεροµηνίας Έναρξης όπως αυτή 
αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι και της 
Ηµεροµηνίας λήξης ή ακύρωσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου· ρητώς εξαιρείται της ασφαλιστικής 
περιόδου κάθε παράταση της περιόδου αναγγελίας που παρέχεται µε το παρόν. 

« Όριο Αποζηµίωσης»: Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζηµίωση για όλη την 
Ασφαλιστική περίοδο και συνεπεία επέλευσης ενός ή περισσοτέρων εκ των καλυπτοµένων κινδύνων, το 
οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το συνολικό όριο αποζηµίωσης όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
Ασφαλιστηρίου. 
 
 «∆απάνες υπεράσπισης»: κάθε εύλογη και αναγκαία δαπάνη και κόστος για την διερεύνηση, ρύθµιση, 
εκτίµηση, απόκρουση, αµοιβή δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, έξοδα διαιτησίας, έξοδα διαµεσολάβησης 
(mediation), και κάθε σχετική αµοιβή και δαπάνη που έχει καταβληθεί ή αναληφθεί από τον Ασφαλισµένο 
και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο µε την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, ή οι δαπάνες ή 
τα έξοδα που αναλήφθηκαν από τους Ασφαλιστές στα πλαίσια του εξωδικαστικού διακανονισµού, της 
δικαστικής διαδικασίας, της διαµεσολάβησης (mediation), ή της διαιτησίας επί Απαιτήσεως που καλύπτεται 
από το παρόν Ασφαλιστήριο, υπό τον όρο ότι οι ∆απάνες υπεράσπισης ουδέποτε περιλαµβάνουν: (1) 
µισθούς ή αµοιβές των Εργαζοµένων ή στελεχών του Ασφαλισµένου ή του συγκεκριµένου Εργαζοµένου, ή 
(2) αµοιβές ή µισθούς ή διοικητικές ή λειτουργικές δαπάνες ή πάσης φύσεως δαπάνες  ή έξοδα που 
αποδίδονται σε εσωτερικό νοµικό σύµβουλο ή µόνιµο εξωτερικό νοµικό συνεργάτη του Ασφαλισµένου και/ή 
Εργαζοµένου. 

«Εργαζόµενος»: 

• ένα ή περισσότερα από τα στελέχη, υπαλλήλους του Ασφαλισµένου, καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα 
που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του Ασφαλισµένου και απασχολούνται πλήρως για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας του Ασφαλισµένου και στα οποία ο Ασφαλισµένος καταβάλλει µισθό, 
ηµεροµίσθιο ή προµήθειες· φοιτητές και µε απόσπαση απασχολούµενοι υπάλληλοι ανεξάρτητα από το 
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αν αµείβονται µε µισθό, ηµεροµίσθιο ή προµήθειες ή όχι, τους οποίους ο Ασφαλισµένος δικαιούται βάσει 
συµφωνίας να ελέγχει και καθοδηγεί κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και οι οποίοι ενεργούν 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του Ασφαλισµένου,  

• κάθε πρόσωπο που ανήκει στο έκτακτο προσωπικό του Ασφαλισµένου το οποίο παρέχει εργασία στον 
Ασφαλισµένο εντός των εγκαταστάσεων του  Ασφαλισµένου επί τη βάσει προσωρινής ή µερικής 
απασχόλησης,  

• κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στον Ασφαλισµένο 
και υπό την επίβλεψη αυτού. 

«Έγγραφα»: σηµαίνουν καταστατικά, συµβάσεις, διαθήκες, ιδιωτικά συµφωνητικά, χάρτες, πλάνα, 
αρχεία, βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά, έγγραφα και φόρµες κάθε φύσης τα οποία έχουν γραφεί, 
τυπωθεί ή αναπαραχθεί µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο (εκτός από οµόλογο, κουπόνι, επιταγές, 
τραπεζογραµµάτια, χαρτονοµίσµατα, συναλλαγµατικές, χρεώγραφα και αρχεία ηλεκτρονικών 
υπολογιστών). 
 
«Απώλεια Εγγράφων»: ∆ηλούται και συµφωνείται ότι εάν εντός της ασφαλιστικής περιόδου όπως 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιζόµενος ανακαλύψει ότι οποιοδήποτε έγγραφο (όπως ορίζεται 
παραπάνω), ιδιοκτησίας του Ασφαλιζοµένου ή τρίτου που του το έχει εµπιστευθεί προς κατοχή, το οποίο 
µπορεί σήµερα, ή στο µέλλον, ή προορίζεται να βρίσκεται στην κατοχή του Ασφαλιζοµένου ή στην 
κατοχή οποιουδήποτε προσώπου που ο Ασφαλιζόµενος το έχει εµπιστευθεί και κατατεθέσει, σύµφωνα 
µε τη συνήθη πρακτική των εργασιών του Ασφαλιζοµένου, καταστραφεί ή υποστεί ζηµιά, ή χαθεί, ή δεν 
µπορεί να βρεθεί ακόµα και µετά από εκτεταµένη έρευνα, οι Ασφαλιστές θα αποζηµιώσουν τον 
Ασφαλιζόµενο  
 
1. για : 

1.1. νόµιµη ευθύνη οποιασδήποτε φύσης την οποία µπορεί να υποστεί ο Ασφαλιζόµενος από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση µε τα έγγραφα αυτά που έχουν καταστραφεί, υποστεί 
ζηµιά, ή χαθεί ή δεν µπορούν να βρεθούν και 

1.2. έξοδα και δαπάνες οποιασδήποτε φύσης που θα υποστεί ο Ασφαλιζόµενος προκειµένου να 
αποκαταστήσει ή αντικαταστήσει αυτά τα έγγραφα, και 

2. για προσωπικά έξοδα και δαπάνες του Ασφαλιζοµένου που θα υποστεί, κατόπιν συγκατάθεσης των 
Ασφαλιστών, προς υπεράσπιση ή διακανονισµό οποιασδήποτε ζηµιάς που έχει επιφέρει ευθύνη όπως 
περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 1-1.1. 

 
 «Ζηµίες»: τα χρηµατικά ποσά που οφείλει να καταβάλει ο Ασφαλισµένος σε ζηµιωθέντες τρίτους σε 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και συµφωνιών συµβιβασµού, υπό την 
προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια συµφωνία συµβιβασµού έχει γίνει εγγράφως αποδεκτή από τους 
Ασφαλιστές. Στις Ζηµίες δεν περιλαµβάνονται εκείνες που: (1) αφορούν κινδύνους που δεν επιδέχονται 
ασφάλιση σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, (2) αφορούν σε ποσά που επιδικάζονται ή κατά το µέρος που 
αυτά επιδικάζονται  ως χρηµατική αποζηµίωση σωφρονιστικού χαρακτήρα (punitive damages) και κάθε 
πολλαπλασιασµός, συµπεριλαµβανοµένου τριπλασιασµού, των Ζηµιών, ή (3) αφορούν κάθε είδους πρόστιµα 
που επιβάλλονται εκ του νόµου, ή φόρους.  

 «Ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος»: η ηµεροµηνία που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο 
προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι. 

Κεφάλαιο 2 – Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 

1. Αντικείµενο της ασφάλισης 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση καλύπτει τον Ασφαλισµένο για οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί νόµιµα ο 
Ασφαλισµένος και/ή Εργαζόµενός του να καταβάλει για Ζηµίες και ∆απάνες υπεράσπισης κατόπιν 
Απαίτησης που ανέκυψε λόγω Άδικης Πράξης η οποία συντελέσθηκε στα πλαίσια της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του Ασφαλισµένου.  
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2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα 

Η ασφαλισµένη δραστηριότητα που καλύπτεται από το παρόν περιορίζεται στις δραστηριότητες ενός 
ασφαλιστικού ή/και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ως εξής: 

• Την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης όπως 
ορίζεται από το προεδρικό διάταγµα 190/2006. 

3. Ασφαλιστική περίοδος 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση καλύπτει τον Ασφαλισµένο για τις οικονοµικές συνέπειες κάθε Απαίτησης 
που εγείρεται για πρώτη φορά εγγράφως κατά του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, εφόσον η Απαίτηση αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές πριν τη λήξη του 
χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας, όπως ορίζεται κατωτέρω, και ανακύπτει από Άδικη Πράξη που 
συντελέσθηκε κατόπιν της Ηµεροµηνίας Αναδροµικής Ισχύος και πριν από την λήξη ή ακύρωση του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου.   

Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης στον Ασφαλισµένο για τις 
οικονοµικές συνέπειες οποιασδήποτε Απαίτησης λόγω Άδικης Πράξης την οποία ο Ασφαλισµένος 
γνώριζε ήδη κατά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης. 

4. Παράταση της Περιόδου Αναγγελίας 

Η περίοδος αναγγελίας παρατείνεται για πέντε (5) χρόνια µετά την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου και 
αφορά την έγγραφη αναγγελία εκ µέρους του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου προς τους Ασφαλιστές 
των Απαιτήσεων που προκύπτουν από Άδικη Πράξη που συντελέσθηκε κατά την ή κατόπιν της Ηµεροµηνίας 
Αναδροµικής Ισχύος και πριν από τη λήξη ή ακύρωση του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Η παράταση της περιόδου αναγγελίας θα ισχύει µόνο στην περίπτωση : 

� Παύσης της δραστηριότητας του Ασφαλισµένου ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής. 

Η περίοδος αναγγελίας δεν παρατείνεται σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου εκ 
µέρους των Ασφαλιστών λόγω µη καταβολής του ασφαλίστρου ή λόγω παροχής ψευδών ή λανθασµένων 
πληροφοριών ή απόκρυψης στοιχείων από τον Ασφαλισµένο, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας εκ 
µέρους του Ασφαλισµένου λόγω άρνησης των Ασφαλιστών να ικανοποιήσουν απαίτησή του. 

Σε περίπτωση ανανέωσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή αντικατάστασής του από άλλο το οποίο παρέχει 
αναδροµική κάλυψη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε παράταση χρόνου αναγγελίας ζηµιάς θα εκπέσει αυτόµατα και οποιαδήποτε 
µεταγενέστερη ή µεταγενέστερες ζηµιές θα θεωρούνται ότι αφορούν το ανανεωτήριο Συµβόλαιο ή το 
Ασφαλιστήριο που αντικατέστησε το παρόν. 

Η ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις ζηµιές που αναγγέλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης 
αναγγελίας θα είναι µέρος των Ορίων Αποζηµίωσης και όχι πρόσθετο Όριο Αποζηµίωσης όπως ορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο. Τα διαθέσιµα Όρια Αποζηµίωσης κατά την περίοδο παράτασης αναγγελίας θα έχουν µειωθεί 
κατόπιν πληρωµών αποζηµιώσεων κατά την περίοδο ασφάλισης, και οποιαδήποτε πληρωµή γίνεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου παράτασης αναγγελίας θα µειώνει επίσης το διαθέσιµο Όριο Αποζηµίωσης του 
Ασφαλιστηρίου. 

Η παράταση της περιόδου αναγγελίας δεν επεκτείνει και τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δε 
νοείται ως νέο Ασφαλιστήριο. 

5. Όρια Αποζηµίωσης 

Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις Απαιτήσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης της περιόδου αναγγελίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ∆απανών για την υπεράσπιση και των τυχόν τόκων υπερηµερίας και εξόδων,  
περιορίζεται στα Όρια Αποζηµίωσης, όπως ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, ανεξάρτητα από τη 
συνολική αξία των Απαιτήσεων.  
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Τα Όρια Αποζηµίωσης µειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωµής έγινε βάσει του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εξάντλησης των Ορίων Αποζηµίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να: 

• αποζηµιώσουν τον Ασφαλισµένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή 

• αποζηµιώσουν τον Ασφαλισµένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο για τις ∆απάνες υπεράσπισης που 
συνδέονται µε τέτοια Απαίτηση, και/ή 

• να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου σε περίπτωση που οι 
Ασφαλιστές έχουν προηγουµένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου 
στα πλαίσια του διακανονισµού Απαίτησης ή εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου µέσου 
αναφορικά µε Απαίτηση. Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών προς τον Ασφαλισµένο αναφορικά 
µε την εξάντληση των Συνολικών Ορίων Αποζηµίωσης, ο Ασφαλισµένος και/ή ο Εργαζόµενος θα 
αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους µε δικές τους δαπάνες. 

Τα Όρια Αποζηµίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή µερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν 
καταβολής βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαµβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόµενοι ή νοµικά 
πρόσωπα ή εγείρονται αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα δεν 
θα αυξάνει τα Όρια Αποζηµίωσης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

6. Απαλλαγή Ασφαλιστών 

Οι Ασφαλιστές ευθύνονται βάσει του παρόντος µόνο για το ποσό κατά το οποίο κάθε Απαίτηση υπερβαίνει 
το ποσό που αντιστοιχεί στην Απαλλαγή των Ασφαλιστών. 

Το ποσό της Απαλλαγής ισχύει για κάθε Απαίτηση που εγείρεται κατά του Ασφαλισµένου ή άλλου 
προσώπου που καλύπτεται µε το παρόν Ασφαλιστήριο, και πρέπει να καταβάλλεται από τον ή για 
λογαριασµό του Ασφαλισµένου, ή σε περίπτωση αδυναµίας του Ασφαλισµένου να πληρώσει, από κοινού και 
εις ολόκληρον από τους ως άνω Εργαζοµένους, και θα ισχύει για την αποκατάσταση των Ζηµιών και 
∆απανών υπεράσπισης που ανακύπτουν από κάθε Άδικη Πράξη για την οποία δύναται να εγερθεί Απαίτηση 
και αναφορικά µε την οποία οι Ασφαλιστές έχουν λάβει έγγραφη κοινοποίηση κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου ή τυχόν παράτασης της περιόδου αναγγελίας. 

Ο Ασφαλισµένος πρέπει να προβαίνει άµεσα σε καταβολή του ποσού Απαλλαγής προς πρόσωπα που 
επιλέγουν οι Ασφαλιστές. Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές προκαταβάλουν οποιοδήποτε ποσό το οποίο 
ανήκει στην ευθύνη του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις περί Απαλλαγής, ο Ασφαλισµένος, ή 
σε περίπτωση αδυναµίας του Ασφαλισµένου να πληρώσει, όλοι οι Εργαζόµενοι και τα νοµικά πρόσωπα, από 
κοινού και εις ολόκληρον, πρέπει να καταβάλουν στους Ασφαλιστές το ποσό της ως άνω προκαταβολής. 

7. Γεωγραφικά όρια και δικαιοδοσία 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί 
όροι, η κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν περιορίζεται στις συνέπειες της ασφαλιστικής 
δραστηριότητας που ασκείται οπουδήποτε στον κόσµο, εφόσον η κατοικία του Ασφαλισµένου κείται 
εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο. 

Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισµένου και/ή 
Εργαζοµένου ή νοµικού προσώπου ενώπιον αρµοδίου δικαστηρίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
παρόν Ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την κήρυξη δικαστικών αποφάσεων που εξέδωσαν δικαστήρια εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελεστών στην Ελλάδα. 

8. ∆ικαιοδοσία & Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν δικαιοδοσία επί 
κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύπτει από το παρόν.  

Συµφωνείται ότι τα έγγραφα ή δικόγραφα αναφορικά µε την κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε σχέση µε το 
παρόν Ασφαλιστήριο θα επιδίδονται στην διεύθυνση της εταιρίας που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, η 
οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή επιδόσεων για λογαριασµό των Ασφαλιστών. 
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9. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση Ασφαλισµένου 

Σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή πτώχευσης του Ασφαλισµένου ή Εργαζοµένου, οι Ασφαλιστές 
θα καταβάλουν την ασφαλιστική αποζηµίωση, λόγω αστικής ευθύνης του Ασφαλισµένου ή Εργαζοµένου, 
στους κληρονόµους ή στο δικαστικό συµπαραστάτη ή στον σύνδικο πτωχεύσεως του Ασφαλισµένου ή 
Εργαζοµένου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι οι 
κληρονόµοι ή ο δικαστικός συµπαραστάτης ή ο σύνδικος πτωχεύσεως τηρούν, εκπληρώνουν και 
υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου στο µέτρο που εφαρµόζονται. 

Κεφάλαιο 3 – Όροι 

1. Βάση της ασφαλιστικής σύµβασης 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση συνήφθη µεταξύ των Ασφαλιστών που υπογράφουν το παρόν 
Ασφαλιστήριο και του Ασφαλισµένου επί τη βάσει των ακόλουθων: 

• Ότι όλες οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ασφαλισµένο και/ή Εργαζόµενο στην 
Αίτηση Ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτή, είναι αληθείς, 
ακριβείς και πλήρεις και συνιστούν δηλώσεις για στοιχεία ή περιστατικά αντικειµενικά ουσιώδη για 
την εκτίµηση του κινδύνου, 

• Ότι οι Ασφαλιστές εξέδωσαν το παρόν Ασφαλιστήριο βασιζόµενοι στις ως άνω δηλώσεις του 
Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου,  

• Ότι το παρόν Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί Όροι και κάθε άλλοι ειδικοί όροι (συµπεριλαµβανοµένων των 
πρόσθετων πράξεων που εξέδωσαν οι Ασφαλιστές για τη συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση 
του παρόντος Ασφαλιστηρίου) µαζί µε την συµπληρωθείσα και υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατική πληροφορία και δήλωση που παρέχεται από τον Ασφαλισµένο και/ή 
Εργαζόµενο προς τους Ασφαλιστές (όλοι εκ των οποίων θεωρούνται ότι έχουν συµπεριληφθεί στο 
παρόν) ενσωµατώνει το σύνολο των γενοµένων συµφωνιών µεταξύ του Ασφαλισµένου και/ή 
Εργαζοµένου αφενός και των Ασφαλιστών αφετέρου, και αποτελεί την πλήρη σύµβαση µεταξύ του 
Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου αφενός και των Ασφαλιστών αφετέρου. Οποιαδήποτε άλλη συµφωνία 
που δεν περιλήφθηκε στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετη πράξη είναι απολύτως άκυρη και δεν 
παράγει κανένα αποτέλεσµα. 

• Η ορθότητα και ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών και δηλώσεων που παρέχονται από τον Ασφαλισµένο 
και/ή Εργαζόµενο είναι ουσιώδεις για τους Ασφαλιστές προκειµένου να αναλάβουν τον κίνδυνο. Ρητώς 
και αµοιβαίως γίνεται αποδεκτό και συµφωνείται ότι οι Ασφαλιστές αναλαµβάνουν τον κίνδυνο 
βασιζόµενοι στις πληροφορίες και δηλώσεις του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου και ότι οι 
Ασφαλιστές δεν θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο ακόµη και µε αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου ή 
τροποποίηση των ασφαλιστικών όρων, αν οι πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά µε τον ασφαλιζόµενο 
κίνδυνο δεν είναι αληθείς και/ή ακριβείς και/ή πλήρεις. Τα µέρη συµφωνούν ότι ο παρόν όρος είναι 
εύλογος λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής 
ευθύνης.  

Η ασφαλιστική σύµβαση ισχύει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο 
οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι. Η ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε το παρόν αρχίζει µε 
την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ ασφαλίστρου όπως ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αλλά σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, και διαρκεί, αν δεν ορίζεται άλλως, για 
περίοδο 12 µηνών. Αν το ασφάλιστρο καταβάλλεται για πρώτη φορά µετά την έναρξη της Ασφαλιστικής 
Περιόδου, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την πρώτη ηµέρα της Ασφαλιστικής Περιόδου όπως ορίζεται 
στο παρόν Ασφαλιστήριο. 

Η ασφαλιστική σύµβαση δύναται να ανανεωθεί βάσει συµφωνίας µεταξύ του Ασφαλισµένου και των 
Ασφαλιστών· στην περίπτωση αυτή ο καθορισµός του ασφαλίστρου γίνεται µε αµοιβαία συµφωνία των 
µερών. 

2. Επιπρόσθετες εγκαταστάσεις ή Εργαζόµενοι του Ασφαλισµένου  
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Αν ο Ασφαλισµένος δηµιουργήσει νέες εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, η επαγγελµατική αστική ευθύνη που προκύπτει από την άσκηση της ασφαλισµένης 
δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις αυτές καλύπτεται αυτόµατα από το παρόν από την ηµέρα της 
εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωστοποίηση στους Ασφαλιστές ή καταβολή 
επιπρόσθετου ασφαλίστρου για το υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου, εκτός αν αυτές προέρχονται από 
απορρόφηση, ή συγχώνευση µε ή χωρίς αγορά, ή απόκτηση ενεργητικού ή παθητικού άλλου νοµικού 
προσώπου. 

Ο Ασφαλισµένος δεν θα καλύπτεται για Απαιτήσεις που ανακύπτουν από Άδικη Πράξη που έλαβαν χώρα 
µετά τη νοµική ολοκλήρωση της απορρόφησης, ή της συγχώνευσης µε ή χωρίς αγορά, ή απόκτηση 
ενεργητικού ή παθητικού άλλου νοµικού προσώπου, εκτός αν οι Ασφαλιστές έχουν χορηγήσει προηγούµενη 
ειδική έγγραφη έγκριση.  

3. Γνωστοποίηση αλλαγής του ελέγχου 

Αν ο Ασφαλισµένος πληροφορηθεί την αλλαγή του ελέγχου, υποχρεούται εντός προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών να τη γνωστοποιήσει εγγράφως στους Ασφαλιστές αναφέροντας λεπτοµερή στοιχεία. Οι 
Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωµα να τροποποιήσουν τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου κατόπιν 
παραλαβής των στοιχείων περί της αλλαγής ελέγχου. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν αποδεχτεί την 
πρόταση τροποποίησης εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή της, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να 
καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση.  

Τα µέρη συµφωνούν ότι µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την αλλαγή ελέγχου, η παράλειψη 
της απαιτούµενης ως άνω γνωστοποίησης θεωρείται ως καταγγελία της σύµβασης και της ασφαλιστικής 
κάλυψης, η οποία παράγει άµεσα αποτελέσµατα.   

4. Μεταβολές του κινδύνου 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου να δηλώσει στους 
Ασφαλιστές κάθε νέο στοιχείο ή περιστατικό που µεταβάλλει ή επιτείνει τον κίνδυνο και ανατρέπει τις 
πληροφορίες και τις δηλώσεις που είχε παράσχει ο Ασφαλισµένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος 
στην Αίτηση της Ασφάλισης και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει επισυναφθεί σε αυτή. Ο Ασφαλισµένος 
οφείλει να προβεί στην ως άνω γνωστοποίηση εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα 
που για πρώτη φορά περιήλθε σε γνώση του το νέο στοιχείο ή περιστατικό. 

Σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, σε τέτοιο βαθµό 
που αν οι Ασφαλιστές γνώριζαν πριν από την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου το περιστατικό ή 
στοιχείο που επέτεινε τον κίνδυνο δεν θα είχαν συνάψει την ασφάλιση ή θα την είχαν συνάψει µε 
µεγαλύτερο ασφάλιστρο, οι Ασφαλιστές έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 4 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 3 του Νόµου 2496/1997, ήτοι να καταγγείλουν ή προτείνουν 
την τροποποίηση της ασφαλιστικής σύµβασης και κάλυψης σε περίπτωση που διαπιστώσουν ανυπαίτια, 
αµελή ή δόλια παράλειψη του Ασφαλισµένου να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό που 
µπορεί να επιφέρει µεταβολή ή επίταση του κινδύνου. Aν η παράβαση του Ασφαλισµένου οφείλεται σε 
αµέλεια και η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύµβαση ή πριν η 
καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, το ασφάλισµα  µειώνεται αναλογικά κατά το λόγο του 
ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς αυτό που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. Σε 
περίπτωση που η παράβαση έγινε από πρόθεση η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση 
ανυπαίτιας ή αµελούς παράβασης η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο 15 ηµερών από τότε 
που θα περιέλθει η καταγγελία του Ασφαλιστή στον Ασφαλισµένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο ή µετά 
την πάροδο ενός (1) µηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης από τον Ασφαλισµένου και/ή 
Εργαζόµενο, εκτός αν ο Ασφαλισµένος έχει αποδεχθεί την πρόταση τροποποίησης εγγράφως.  

Σε περίπτωση µείωσης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισµένος 
δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη µείωση του ασφαλίστρου.  Αν οι Ασφαλιστές αρνηθούν τη µείωση του 
ασφαλίστρου ή δεν απαντήσουν στο σχετικό αίτηµα για διάστηµα πέραν του ενός (1) µηνός, ο 
Ασφαλισµένος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας οι Ασφαλιστές θα 
επιστρέψουν στον Ασφαλισµένο τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της 
Ασφαλιστικής Περιόδου. 
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5. Καταγγελία 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση καταγγέλλεται από τον Ασφαλισµένο ή τους Ασφαλιστές µε 
γνωστοποίηση, η οποία επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή, τηρώντας προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από: 

• τη µεταφορά της έδρας της επαγγελµατικής εγκατάστασης του Ασφαλισµένου εκτός της 
Ελληνικής Επικράτειας, 

• οποιαδήποτε αλλαγή στην ασφαλισµένη δραστηριότητα του Ασφαλισµένου, 

• το θάνατο ή τη συνταξιοδότηση του Ασφαλισµένου, 

• την πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Ασφαλισµένου. 

Η γνωστοποίηση της καταγγελίας επιδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την επέλευση ή την γνώση 
για πρώτη φορά των ως άνω περιστατικών. Σε περίπτωση καταγγελίας οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν 
στον Ασφαλισµένο τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της Ασφαλιστικής 
Περιόδου. 

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση σε περίπτωση: 

• µη καταβολής του ασφαλίστρου εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την Ηµεροµηνία 
Έναρξης που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία της 
ασφαλιστικής σύµβασης επιφέρει αποτελέσµατα ένα (1) µήνα µετά την κοινοποίηση της 
δήλωσης καταγγελίας, εκτός αν ο Ασφαλισµένος κατέβαλε το ασφάλιστρο πριν την παρέλευση 
της ως άνω προθεσµίας του ενός (1) µηνός,  

• επίτασης του κινδύνου σύµφωνα µε τον όρο 3.4 ανωτέρω, 

• ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης οποιουδήποτε στοιχείου ή περιστατικού από τον Ασφαλισµένο 
και/ή οποιοδήποτε Εργαζόµενο ή εκπρόσωπό τους είτε κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης 
Ασφάλισης είτε κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου σύµφωνα µε τους όρους 3.1 και 3.4 
ανωτέρω, 

• που µια Απαίτηση αποζηµιωθεί ή απορριφθεί. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά την 
πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της. 

Ο Ασφαλισµένος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση σε περίπτωση: 

• µείωσης του κινδύνου σύµφωνα µε τον όρο 2
 
ανωτέρω, 

• που µια Απαίτηση απορρίφθηκε. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσµατα µετά την πάροδο τριάντα 
(30) ηµερών από την κοινοποίησή της. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές την ανάκληση 
ή αναστολή της άδειάς του για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του 
από επαγγελµατικό µητρώο ή επιµελητήριο. Στις περιπτώσεις αυτές η ασφαλιστική σύµβαση 
καταγγέλλεται από τους Ασφαλιστές µε άµεσα αποτελέσµατα.  

Σε περίπτωση που η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση λυθεί πριν την αναγγελία οποιασδήποτε Απαίτησης 
που καλύπτεται από την παρούσα, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ασφαλίστρου θεωρείται 
δεδουλευµένο µε την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, και το υπόλοιπο δεδουλευµένο ασφάλιστρο (αν 
υπάρχει) θα υπολογιστεί µε βάση το χρόνο που παρήλθε.  Περαιτέρω το ασφάλιστρο θα θεωρηθεί 
πλήρως δεδουλευµένο, αν αναγγελθεί οποιαδήποτε Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν κατά την 
ηµέρα ή πριν από την ηµέρα της λύσης. 

Κάθε προθεσµία που συνδέεται µε κοινοποίηση καταγγελίας επιφέρει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία 
της σφραγίδας επί του φακέλου και η κοινοποίηση που εστάλη µε συστηµένη επιστολή θα θεωρείται ότι 
παρελήφθη αν εστάλη στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του Ασφαλισµένου ή στην περίπτωση των 
Ασφαλιστών, στην διεύθυνση της έδρας του διαµεσολαβούντος που µεσολάβησε για την σύναψη της 
παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης µε τους Ασφαλιστές. 
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6. Ασφάλιστρο  

Το ασφάλιστρο, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες 
γενικοί όροι, καταβάλλεται από τον Ασφαλισµένο κατά την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου.  Σε 
περίπτωση µη καταβολής ή µερικής καταβολής του ασφαλίστρου, η ασφαλιστική σύµβαση δεν παράγει 
αποτελέσµατα από την Ηµεροµηνία Έναρξης που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.  

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 
την Ηµεροµηνία Έναρξης που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να 
καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση σύµφωνα µε τον όρο 3.5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η 
ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο αν ο Ασφαλισµένος καταβάλει το ασφάλιστρο εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της καταγγελίας των Ασφαλιστών.     

Εξαιρετικώς αν οι Ασφαλιστές συµφωνήσουν την καταβολή του ασφαλίστρου σε δόσεις, η ασφαλιστική 
κάλυψη αρχίζει µε την καταβολή της πρώτης δόσης. 

Αν το ασφάλιστρο έχει υπολογιστεί βάσει εκτιµήσεων και στοιχείων που παρείχε ο Ασφαλισµένος, 
οφείλει να τηρεί ακριβές αρχείο µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία και υποχρεούται 
να επιτρέπει οποτεδήποτε στους Ασφαλιστές ή στους νόµιµα διορισθέντες εντολοδόχους τους να 
επιθεωρούν τα εν λόγω αρχεία.  Ο Ασφαλισµένος οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της 
ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου να χορηγεί τέτοια στοιχεία και πληροφορίες στους Ασφαλιστές, αν 
αυτοί το ζητήσουν. Το ασφάλιστρο για την περίοδο αυτή θα αναπροσαρµόζεται και η διαφορά θα 
καταβληθεί από τον ή θα παραχωρηθεί στον Ασφαλισµένο, ανάλογα µε την περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ασφάλιστρο για οποιαδήποτε ασφαλιστική περίοδο δεν θα είναι µικρότερο από το 
ελάχιστο ασφάλιστρο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο. 

Τα ασφάλιστρα θεωρούνται εξοφληµένα µόνο όταν παραδοθεί στον Ασφαλισµένο ή σε εκπρόσωπό του, 
έντυπη απόδειξη των Ασφαλιστών που αποδεικνύει την καταβολή τους, η οποία είναι νόµιµα 
υπογεγραµµένη από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.  

7. Παραγραφή 

Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται µετά την πάροδο 
τεσσάρων ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν. 

8. Ασφάλιση σε περισσότερους ασφαλιστές 

Αν ο Ασφαλισµένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος έχουν συνάψει µε άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική 
σύµβαση για την κάλυψη Απαιτήσεων που καλύπτονται µε το παρόν, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να το 
δηλώσει άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές. Αν ο Ασφαλισµένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος 
έχουν συνάψει µε άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική σύµβαση για την κάλυψη Απαιτήσεων που καλύπτονται 
µε το παρόν, και οι οποίες είναι πέραν της απαλλαγής του παρόντος, το ασφάλισµα που θα καταβάλλεται 
από τους Ασφαλιστές βάσει του παρόντος θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη 
ασφαλιστική σύµβαση. 

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και το περιεχόµενο ρήτρας περί ασφάλισης σε περισσότερους ασφαλιστές που 
τυχόν περιλαµβάνεται σε άλλη έγκυρη ασφαλιστική σύµβαση, αν ο Ασφαλισµένος και/ή οποιοσδήποτε 
Εργαζόµενος δεν γνωστοποιήσουν στους Ασφαλιστές την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο 
σύναψης της παρούσας, το ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη 
ασφάλιση.  

Αν ο Ασφαλισµένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος παραλείψουν µε δόλο να γνωστοποιήσουν στους 
Ασφαλιστές την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων, οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν την παρούσα 
ασφαλιστική σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβαν γνώση του γεγονότος και 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσµατος, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει 
εντός της παραπάνω προθεσµίας. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζηµία 
των Ασφαλιστών. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αµέσως και οι Ασφαλιστές δικαιούνται 
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο µέχρι τότε διάστηµα ή µετά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου.   
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Κεφάλαιο 4 – Όροι σχετικά µε τις Απαιτήσεις 

1. Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια 
της Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας: 

α) κάθε Απαίτηση που εγέρθηκε κατά του Ασφαλισµένου, 
 
β) την παραλαβή κοινοποίησης οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου περί της πρόθεσής του 
να εγείρει Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου λόγω οποιασδήποτε αµελούς πράξης, λάθους ή 
παράλειψης,  
 
γ) οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Ασφαλισµένου και τα οποία ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισµένου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά 
µε την πρόβλεψη της Απαίτησης µε πλήρη στοιχεία αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες και τα πρόσωπα 
που εµπλέκονται. 

Αν η γνωστοποίηση γίνει όπως απαιτείται υπό β) και γ) ανωτέρω, οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί 
αργότερα κατά του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου. 

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει στους Ασφαλιστές κάθε πληροφορία, συνδροµή και συνεργασία, 
η οποία ευλόγως αναζητείται από τους Ασφαλιστές, καθώς και να παραλείπει οποιαδήποτε ενέργεια 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση των Ασφαλιστών ή τα µελλοντικά ή υφιστάµενα δικαιώµατά τους 
για επανείσπραξη. 

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα θεωρούν απαραίτητη, 
συµπεριλαµβανοµένης ιδίως οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά µε τις δηλώσεις και πληροφορίες που 
αναγράφονται στην Αίτηση Ασφάλισης και αφορούν την κάλυψη.  Τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου εκ 
του παρόντος δεν θα θίγονται λόγω της άρνησής του να αποκαλύψει την ταυτότητα απόρρητης πηγής 
πληροφοριών. 

Η έγγραφη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τον παρόντα όρο θα παραδίδεται στα πρόσωπα κα τη διεύθυνση 
που ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο άµεσα και εντός 8 ηµερών από τη στιγµή που περιέρχεται κάποιο 
περιστατικό ζηµίας σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης. 

2. Αποδοχή αστικής ευθύνης 

Ο Ασφαλισµένος δεσµεύεται να µην αποδέχεται την ευθύνη, να µην προβαίνει σε διακανονισµό 
οποιασδήποτε Απαίτησης, να µην επιβαρύνεται µε ∆απάνες υπεράσπισης, ή µε άλλο τρόπο αναλαµβάνει 
οποιαδήποτε συµβατική υποχρέωση σχετικά µε ή οµολογεί τυχόν ευθύνη σχετική µε το παρόν, δίχως την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, η οποία δεν θα παραλείπεται χωρίς εύλογη αιτία. Σε 
περίπτωση που δεν έχουν προηγουµένως συναινέσει, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής ασφαλίσµατος σε περίπτωση διακανονισµού Απαίτησης, επιβάρυνσης µε ∆απάνες 
υπεράσπισης, ανάληψης υποχρέωσης ή αποδοχής της ευθύνης.  Η αποδοχή της ευθύνης χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών θα αντιµετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης µε δόλο, και οι Ασφαλιστές θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 
ασφαλίσµατος.  

Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να µην παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία την παροχή συναίνεσης σε 
διακανονισµό οποιασδήποτε Απαίτησης από τους Ασφαλιστές. 

3. Νόµιµη εκπροσώπηση 

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται, εντός των Ορίων Αποζηµίωσης, να διεξάγουν την υπεράσπιση του 
Ασφαλισµένου αναφορικά µε οποιαδήποτε Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του 
Ασφαλισµένου και/ ή Εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου 
παράτασης της περιόδου αναγγελίας, και η οποία καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, 
ακόµη και αν κάποιος ή όλοι οι ισχυρισµοί σχετικά µε την Απαίτηση είναι αβάσιµοι, αναληθείς ή απατηλοί. 
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Ο Ασφαλισµένος δεν απαιτείται να συµµετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου εκτός αν 
νοµικός σύµβουλος, ο οποίος επιλέγεται από κοινού από τον Ασφαλισµένο και τους Ασφαλιστές, 
γνωµοδοτήσει υπέρ της συµµετοχής σε τέτοια διαδικασία. 

4. ∆ιακανονισµός Απαίτησης  

Οι Ασφαλιστές δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε διακανονισµό Απαίτησης χωρίς την συναίνεση του 
Ασφαλισµένου. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνείται να συναινέσει σε διακανονισµό ή συµβιβασµό Απαίτησης 
όπως προτείνεται από τους Ασφαλιστές και επιλέξει να συµµετάσχει σε δικαστική διαµάχη αναφορικά µε 
την Απαίτηση, τότε η ευθύνη των Ασφαλιστών για Ζηµίες και ∆απάνες υπεράσπισης δεν θα υπερβαίνει 
το χαµηλότερο εκ των εξής ποσών: (α) το ποσό για το οποίο η Απαίτηση θα µπορούσε να έχει 
διακανονισθεί, πλέον δαπανών και εξόδων τα οποία ανέκυψαν µέχρι την ηµεροµηνία της άρνησης αυτής 
ή (β) τα Όρια της Αποζηµίωσης. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να αποσυρθούν από οποιαδήποτε περαιτέρω 
υπεράσπιση, παραδίδοντας τον έλεγχο της υπεράσπισης στον Ασφαλισµένο.    

5. Υποκατάσταση 

Με την καταβολή ασφαλίσµατος για οποιαδήποτε Απαίτηση σύµφωνα µε το παρόν, οι Ασφαλιστές 
υποκαθίστανται στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλαν σε όλα τα ουσιαστικά και δικονοµικά 
δικαιώµατα του Ασφαλισµένου και/ή Εργαζοµένου σε σχέση µε την Απαίτηση. Ο Ασφαλισµένος και/ή 
Εργαζόµενος συµφωνεί να συµπράττει και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να συνεργάζεται 
πλήρως µε τους Ασφαλιστές για την διασφάλιση των ουσιαστικών και δικονοµικών δικαιωµάτων των 
Ασφαλιστών που περιήλθαν σε αυτούς λόγω υποκατάστασης. 

Τα ποσά που επανεισπράττονται σύµφωνα µε τον παρόντα όρο κατανέµονται ως εξής: πρώτον για την 
αποκατάσταση δαπανών και εξόδων που ανέκυψαν λόγω της υποκατάστασης· δεύτερον, τα ποσά που 
καταβλήθηκαν από τον Ασφαλισµένο και/ή Εργαζόµενο, τα οποία υπερβαίνουν την Απαλλαγή των 
Ασφαλιστών· τρίτον, τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους Ασφαλιστές· τέταρτον, τα ποσά που 
καταβλήθηκαν από τυχόν άλλο ασφαλιστή· και τέλος το ποσό που αντιστοιχεί στην Απαλλαγή των 
Ασφαλιστών. 

Οι Ασφαλιστές συµφωνούν να µην ασκήσουν αναγωγικά δικαιώµατα κατά διευθυντικού στελέχους ή 
Εργαζοµένου του Ασφαλισµένου ή κατά των συγγενών σε ευθεία γραµµή ή της συζύγου του 
Ασφαλισµένου ή κατά άλλου προσώπου που συνοικεί µε τον Ασφαλισµένο ή µε το δικαιούχο του 
ασφαλίσµατος ή κατά των νοµίµων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του Ασφαλισµένου, εκτός αν η 
Απαίτηση εγέρθηκε λόγω δόλιας, απατηλής, ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης των ως άνω προσώπων. 

Κεφάλαιο 5 – Εξαιρέσεις 

Η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει τις Ζηµίες ή τις ∆απάνες υπεράσπισης που ανακύπτουν, 
προέρχονται ή είναι αποτέλεσµα ή συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε: 

1. σωµατικές βλάβες, ασθένειες που υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του 
θανάτου που επέρχεται λόγω σωµατικών βλαβών ή ασθενειών, ψυχικό άλγος, ψυχική ένταση, 
κατάθλιψη, πόνο ή κλονισµό που υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξάρτητα από το αν είναι συνέπεια 
σωµατικής βλάβης, ασθένειας ή θανάτου οποιουδήποτε προσώπου εξαιρουµένων ζηµιογόνων 
γεγονότων που οφείλονται σε άδικη πράξη στα πλαίσια της ασφαλισµένης δραστηριότητας. 

2. κάθε ευθύνη που ανελήφθη µε οποιαδήποτε σύµβαση, συµφωνία, ρητή δήλωση ή εγγύηση, εκτός αν 
στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη. 

3. την επιστροφή προµηθειών ή άλλων αµοιβών, δαπανών ή εξόδων που καταβλήθηκαν από ή στον 
Ασφαλισµένο. 

4. τη φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας χρήσης τους 
εξαιρουµένων ζηµιογόνων γεγονότων που οφείλονται σε άδικη πράξη στα πλαίσια της ασφαλισµένης 
δραστηριότητας. 

5. κάθε πράξη, λάθος, παράλειψη, ψευδή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράλειψη ή παράβαση 
καθήκοντος ή υποχρέωσης, ζήτηµα, περιστατικό, κατάσταση, συναλλαγή, απώλεια, ή γεγονός το οποίο: 
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• αποτελεί αντικείµενο γνωστοποίησης που δόθηκε, σε συµµόρφωση προς οποιαδήποτε άλλη 
ασφαλιστική σύµβαση, πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, ή 

• συνέβη πριν την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος, ή  

• µε οποιοδήποτε τρόπο περιλαµβάνει ή σχετίζεται µε τα ως άνω σηµεία, ή 

• ο Ασφαλισµένος και/ή Εργαζόµενος γνώριζε ή όφειλε να προβλέψει, πριν την Ηµεροµηνία  Έναρξης 
του παρόντος, ότι ενδέχεται να αποτελέσει βάση Απαίτησης που καλύπτεται από το παρόν ή 
προγενέστερο Ασφαλιστήριο, ή 

• έλαβε χώρα σε νοµικό πρόσωπο πριν από την ηµεροµηνία απορρόφησης του νοµικού προσώπου από 
τον Ασφαλισµένο, εκτός αν άλλως έχει συµφωνηθεί ρητώς από τους Ασφαλιστές σύµφωνα µε τον 
όρο 3.4 του παρόντος. 

6. πόλεµο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές 
(είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφύλιο πόλεµο, στάση, επανάσταση, εξέγερση, οχλαγωγία, 
πολιτικές ταραχές,  τα οποία φέρουν τα αποτελέσµατα ή ισοδυναµούν µε εξέγερση, στρατιωτική 
εξουσία  ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν· οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια . 

Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ως τροµοκρατική ενέργεια νοείται ιδίως η χρήση δύναµης ή 
βίας και/ ή απειλής από πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, είτε δρουν µόνοι τους είτε για λογαριασµό ή σε 
συνεργασία µε οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση, και η οποία ενέργεια διαπράττεται για πολιτικούς, 
θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόµοιους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης 
επηρεασµού µιας κυβέρνησης και/ή εκφοβισµού του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων. 

Επίσης εξαιρούνται οι απώλειες, ζηµιές, δαπάνες και έξοδα πάσης φύσεως, που, άµεσα ή έµµεσα 
προκαλούνται, προέρχονται ή συνδέονται µε κάθε πράξη που αποσκοπεί στον έλεγχο, αποτροπή, 
καταστολή ή που σχετίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τα ανωτέρω. 

Αν οι Ασφαλιστές ισχυριστούν ότι λόγω της παρούσας εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία, 
δαπάνη ή έξοδα δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, ο Ασφαλισµένος φέρει το 
βάρος απόδειξης του αντιθέτου. 

7. διαρροή, ρύπανση ή µόλυνση κάθε είδους είτε προκαλείται αιφνιδίως είτε υφίσταται για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

8. αµίαντο, ή οποιαδήποτε υλικά και ουσίες που περιέχουν αµίαντο σε οποιαδήποτε µορφή και 
ποσότητα· ή 

την πραγµατική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούµενη δηµιουργία, ανάπτυξη, ύπαρξη, έκλυση ή 
διασπορά µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους· ή 

κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε πρόσωπο προς αντιµετώπιση της πραγµατικής, 
πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούµενης δηµιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς 
µυκητών, µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαµβάνει τη διερεύνηση, 
εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιµετώπιση, αποµάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων µυκητών, 
µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών, ή  

κάθε νοµοθετική διάταξη ή κυβερνητική ή κανονιστική διάταξη, απόφαση, εντολή ή διάταγµα που 
επιβάλλει την κινητοποίηση κάθε µέρους προς αντιµετώπιση της πραγµατικής, πιθανής, 
επικληθείσας ή επαπειλούµενης δηµιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς µυκητών, 
µούχλας, σπορίων ή µυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαµβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, 
ανίχνευση, καταγραφή, αντιµετώπιση, αποµάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων µυκητών, µούχλας, 
σπορίων ή µυκοτοξινών  

∆ιευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε Απαίτηση, απώλεια, αστική 
ευθύνη ή δαπάνες που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από την εξ αµελείας παράλειψη να τοποθετηθεί 
ασφάλιση για τα ως άνω περιστατικά, ή κάθε άλλη παράβαση επαγγελµατικού καθήκοντος από τον 
Ασφαλισµένο ή άλλο πρόσωπο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του 
Ασφαλισµένου. 
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9. οποιαδήποτε πυρηνική µόλυνση, πυρηνική αντίδραση ή ραδιενέργεια ανεξάρτητα από την αιτία 
πρόκλησης. 

10. οποιαδήποτε απιστία ή υπεξαίρεση, απατηλή, δόλια, αξιόποινη ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη του 
Ασφαλισµένου ή οποιουδήποτε άλλου που ενεργεί για λογαριασµό του, συµπεριλαµβανοµένων των 
διευθυντών και Εργαζοµένων του.  

11. που βασίζονται ή είναι αποδοτέα σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προσπορίζεται προσωπικό 
όφελος ή κέρδος, το οποίο δεν δικαιούται νόµιµα να προσπορίζεται. 

12. την παράβαση οποιασδήποτε νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης. 

13. κάθε πράξη, λάθος, παράλειψη, ψευδή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράλειψη ή παράβαση 
καθήκοντος ή υποχρέωσης, ζήτηµα, περιστατικό, κατάσταση, συναλλαγή, απώλεια, η γεγονός, το οποίο 
πράγµατι ή καθ’ επίκληση έλαβε χώρα σε συνέχεια αλλαγής του ελέγχου, εκτός εάν άλλως και ειδικώς 
συµφωνούν οι Ασφαλιστές σύµφωνα µε τον Όρο 3.1 του παρόντος. 

14. τα επαγγελµατικά καθήκοντα οποιουδήποτε Εργαζοµένου υπό την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης, 
εταίρου, στελέχους ή διευθυντή σε ίδρυµα, ευαγή οργάνωση, προσωπική εταιρία, κεφαλαιουχική 
εταιρία ή επιχείρηση του Εργαζοµένου.  

15. κάθε Απαίτηση που εγείρεται από ή κατά ή σε σχέση µε οποιαδήποτε επιχείρηση / κοινοπραξία που δεν 
κατονοµάζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, και η οποία ανήκει στον Ασφαλισµένο ή σε Εργαζόµενο, ή 
στην οποία ο Ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε Εργαζόµενος έχουν την ιδιότητα του µέλους της 
διοίκησης, εταίρου, στελέχους, διευθυντή ή Εργαζοµένου, ή η οποία άµεσα ή έµµεσα ελέγχεται, 
λειτουργεί ή διοικείται από τον Ασφαλισµένο ή Εργαζόµενο. 

16. κάθε πράξη που δεν υπάγεται στην επαγγελµατική δραστηριότητα του Ασφαλισµένου ( Όρος 2.2). 

17. την υποτίµηση, αδυναµία ανατίµησης ή απώλεια επενδύσεων όταν τέτοια υποτίµηση, αδυναµία 
ανατίµησης ή απώλεια προέρχεται από φυσιολογική ή µη διακύµανση σε οποιαδήποτε χρηµαταγορά, 
χρηµατιστήριο αξιών, εµπορευµάτων ή άλλη αγορά, και εφόσον η διακύµανση αυτή κείται εκτός της 
σφαίρας επιρροής ή ελέγχου του Ασφαλισµένου. 

18. την πτώχευση ή ανάκληση αδείας ασφαλιστικής επιχείρησης ή το καθήκον του Ασφαλισµένου να 
γνωµοδοτεί περί της καταλληλότητας (η οποία έννοια, υπό την επιφύλαξη της γενικότητας του 
όρου, συµπεριλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική κατάσταση) οποιασδήποτε ασφαλιστικής 
επιχείρησης στην οποία τοποθετεί ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές συµβάσεις. 

19. οποιαδήποτε αµελή πράξη, λάθος ή παράλειψη που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
ως διευθυντές, ασφαλιστές (underwriting agents, underwriters) οποιασδήποτε ασφαλιστικής 
εταιρίας, οµίλου ασφαλιστικών εταιριών ή  οµάδας Ασφαλιστών. 

20. την αποδοχή των κινδύνων από τον Ασφαλισµένο βάσει σύµβασης ή εξουσίας που χορηγήθηκε στον 
Ασφαλισµένο, για την οποία δεν απαιτείται η προηγούµενη συναίνεση των Ασφαλιστών για την 
αποδοχή κινδύνου, εκτός από τα πιστοποιητικά προσωρινής κάλυψης (εκτός αν ειδικώς ορίζεται µε 
το παρόν ή προσαρτώνται στο παρόν). 

21. Κάθε Απαίτηση ασφαλιστή (underwriter) ή ασφαλιστικής εταιρείας λόγω εξ αµελείας πράξεως, 
λάθους ή παράλειψης που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ως ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών µε ειδική εξουσιοδότηση (π.χ. εξουσιοδοτηµένου ανταποκριτή, / Cover ή Binding 
Authority holder ή Underwriting Agent κλπ) εκτός αν ο ασφαλιστής (underwriter) ή η ασφαλιστική 
εταιρεία βασίζεται σε δικαστική απόφαση που εξέδωσε αρµόδιο δικαστήριο εναντίον του 
Ασφαλισµένου. 

 
22. τη φθορά, διαγραφή, κλοπή, αλλοίωση, ή πρόσβαση ή έλλειψη πρόσβασης, ή παρεµβολή σε 

ηλεκτρονικώς τηρούµενο αρχείο του Ασφαλισµένου ή τρίτου, που προκλήθηκαν πλήρως ή µερικώς 
από οποιοδήποτε «ιό» (virus) ή σε µηχανολογική ή ηλεκτρική βλάβη / διακοπή / δυσλειτουργία της 
ηλεκτρικής ισχύος ή βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήµατος ή από οποιοδήποτε 
πρόσωπο που δεν είναι εταίρος, διευθυντής ή Εργαζόµενος του Ασφαλισµένου. 
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23. υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.8 κάθε Απαίτηση για την οποία ο Ασφαλισµένος δικαιούται 
αποζηµίωση βάσει άλλης ασφαλιστικής σύµβασης. 

Ο Ασφαλισµένος συµφωνεί ότι οι ως άνω εξαιρέσεις είναι εύλογες λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης και τις τεχνικές ανάγκες του 
Ασφαλισµένου. Σε περίπτωση που κάποια από τις ως άνω εξαιρέσεις κάλυψης κριθεί ανίσχυρη ή 
ανεκτέλεστη, οι λοιπές θα παραµένουν ισχυρές. 

Κεφάλαιο 6 – Πληροφορίες προς τον Λήπτη της Ασφάλισης 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση συνάπτεται µε τους ως άνω ασφαλιστές των LLOYD’S, µε έδρα στην 1 
Lime Street EC3M 7HA, Λονδίνο, Αγγλία, (Ηνωµένο Βασίλειο). Οι LLOYD’S αποτελούν Σύλλογο 
Ασφαλιστών που έχει συσταθεί µε Πράξη του Κοινοβουλίου και έχει νοµίµως καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Ασφαλιστικών Εταιριών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης µε αριθµό L0017. Οι Ασφαλιστές είναι τα 
Συνδικάτα LLOYD’S όπως εµφαίνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες 
γενικοί όροι. 

Οι εργασίες των Ασφαλιστών υπόκεινται στην εποπτεία της Αρχής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 
(Financial Services Authority) του Ηνωµένου Βασιλείου, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, London EC14 5HS, England. 

Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

Ρήτρα εναντίωσης 

Σε περίπτωση που το περιεχόµενο του Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης, οι 
παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν 
εναντιώνεται γραπτώς εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου.  

Αποδοχή όρων περιορισµού δικαιωµάτων  

Σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του νόµου 2496/1997, οι όροι που ενδέχεται να περιορίσουν να 
δικαιώµατα του Ασφαλισµένου έχουν τεθεί µε εντονότερα στοιχεία.  
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
Οι Ασφαλιστές συµφωνούν να αποζηµιώσουν τον Ασφαλιζόµενο έναντι οποιουδήποτε ποσού για το 
οποίο ο Ασφαλιζόµενος θα καταστεί νοµικά υπεύθυνος να καταβάλει, συνεπεία οποιασδήποτε ζηµιάς ή 
ζηµιών εναντίων του Ασφαλιζοµένου κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης η οποία ζηµιά ή ζηµιές 
εγέρθηκαν ή συντελέσθησαν από οποιαδήποτε πράξη απιστίας, απάτης, αξιόποινης ή κακόβουλης 
πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζοµένου. 
 
(Ο όρος «υπάλληλος» δεν θεωρείται ότι περιλαµβάνει οποιοδήποτε συνέταιρο, µέτοχο ή διευθυντή του 
Ασφαλιζοµένου). 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του Ασφαλιστηρίου. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Mε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο που έχει χρεωθεί για το παρόν Ασφαλιστήριο, 
συµφωνείται ότι προστίθενται οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις: 
 
Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 

A.Ευθύνη για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων  

Να καταβάλει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου: 

Αποζηµιώσεις και ∆απάνες Απαιτήσεων, αφαιρουµένου του ποσού της Απαλλαγής, τις οποίες 
ο Ασφαλισµένος θα υποχρεωθεί να καταβάλει εξαιτίας οιασδήποτε Απαιτήσεως, 
περιλαµβανοµένης Απαιτήσεως για παράβαση Νόµου περί Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισµένου και αναγγέλλεται 
εγγράφως στους Ασφαλιστές, εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω: 

1. κλοπής, απώλειας ή Μη Εξουσιοδοτηµένης Ανακοίνωσης ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προσωπικών ∆εδοµένων) ή Εταιρικών Πληροφοριών Τρίτων, που 
βρίσκονται υπό τη φροντίδα, προστασία ή τον έλεγχο του Ασφαλισµένου ή τρίτου για τον 
οποίο ο Ασφαλισµένος είναι κατά νόµο υπεύθυνος για τυχόν κλοπή, απώλεια ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση Προσωπικών ∆εδοµένων ή Εταιρικών 
Πληροφοριών Τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη κλοπή, απώλεια ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση λαµβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά, ή µετά, την 
Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου,     

2. µίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες πράξεις ή περιστατικά τα οποία αποτελούν 
άµεση συνέπεια αστοχίας Συστήµατος Ασφαλείας Υπολογιστών σχεδιασµένου να 
αποτρέπει Παραβιάσεις Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη πράξη ή 
περιστατικό λαµβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά, η µετά, την Ηµεροµηνία Αναδροµικής 
Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου:  

(α) µετατροπή, φθορά, καταστροφή, διαγραφή ή ζηµία Ενεργητικού ∆εδοµένων 
(Data Asset) αποθηκευµένου σε Σύστηµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,   

(β)  αποτυχία αποτροπής µετάδοσης Κακόβουλου Κώδικα από Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε Σύστηµα Υπολογιστών Τρίτου, ή 

(γ) συµµετοχή του Συστήµατος Υπολογιστών του Ασφαλισµένου σε Επίθεση 
Άρνησης Πρόσβασης κατευθυνόµενη κατά Συστήµατος Υπολογιστών 
Τρίτου. 

3. παράλειψης του Ασφαλισµένου να ανακοινώσει εγκαίρως περιστατικό που περιγράφεται 
στις παραγράφους Ι.Α.1 ή Ι.Α.2 ανωτέρω κατά παράβαση του Νόµου περί 
Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι το 
συγκεκριµένο περιστατικό, το οποίο προκαλεί υποχρέωση του Ασφαλισµένου βάσει του 
Νόµου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων, έλαβε χώρα για 
πρώτη φορά κατά, ή µετά, την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος και πριν τη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, 

 
4. παράλειψης του Ασφαλισµένου να συµµορφωθεί µε την Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων η οποία, ειδικότερα:  
 

(α) απαγορεύει ή περιορίζει την ανακοίνωση, δηµοσιοποίηση ή διάθεση από τον 
Ασφαλισµένο των Προσωπικών ∆εδοµένων προσώπων, 

 
(β) υποχρεώνει τον Ασφαλισµένο να παρέχει πρόσβαση σε Προσωπικά 

∆εδοµένα ή να διορθώνει ατελή ή ανακριβή Προσωπικά ∆εδοµένα µετά από 
σχετική αίτηση προσώπου, ή 

 
(γ) υποχρεώνει την τήρηση διαδικασιών και κριτηρίων για την αποφυγή απώλειας 

Προσωπικών ∆εδοµένων, 
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υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις, σφάλµατα ή παραλείψεις που συνιστούν την 
ανωτέρω παράλειψη συµµόρφωσης µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων, θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα, για πρώτη φορά, κατά, ή µετά, την 
Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, και ο 
Ασφαλισµένος θα πρέπει, κατά το χρόνο τέλεσης των εν λόγω πράξεων, σφαλµάτων 
παραλείψεων κλπ., να έχει σε ισχύ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων για 
την αντιµετώπιση των περιπτώσεων που αναγράφονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 
και σχετίζονται µε την Απαίτηση, ή  

 
5. παράλειψης του Ασφαλισµένου να εφαρµόσει (α) πρόγραµµα αποτροπής κλοπής 

προσωπικών δεδοµένων ή (β) πρόγραµµα διάθεσης πληροφοριών, όπως προβλέπεται 
από την εγχώρια νοµοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
πράξεις, σφάλµατα ή παραλείψεις που συνιστούν την ανωτέρω παράλειψη θα πρέπει να 
έχουν λάβει χώρα για πρώτη φορά κατά, ή µετά, την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος 
και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου. 

 
 

B. Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης (Προσωπικών ∆εδοµένων) 
 

Να καταβάλει στον Ασφαλισµένο: 
 
Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων, αφαιρουµένου του ποσού της 
Απαλλαγής,  µε τα οποία επιβαρύνθηκε ο Ασφαλισµένος, µε την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση των Ασφαλιστών, εξαιτίας περιστατικού (ή ευλόγως υποπτευόµενου περιστατικού) το 
οποίο περιγράφεται στις παραγράφους Ι.Α.1 ή Ι. Α..2 ανωτέρω, και το οποίο είτε (i) υποχρεώνει τον 
Ασφαλισµένο να συµµορφωθεί µε οποιονδήποτε Νόµο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης 
Προσωπικών ∆εδοµένων, ή (ii) κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Ασφαλιστών, 
επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλεια ή την ιδιωτικότητα προσώπου θέτοντας σηµαντικό κίνδυνο 
βλάβης της οικονοµικής του κατάστασης, της φήµης του ή άλλης προσβολής του, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συγκεκριµένο περιστατικό (ή υποπτευόµενο περιστατικό) λαµβάνει χώρα για 
πρώτη φορά κατά, ή µετά, την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος και πριν τη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, διαπιστώνεται από τον Ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου και αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου.   
 
Τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης περιλαµβάνουν τα εξής εύλογα και απαραίτητα έξοδα, 
µε τα οποία επιβαρύνεται ο Ασφαλισµένος για υπηρεσίες που παρέχονται από τους Οριζόµενους 
από τους Ασφαλιστές   Παρόχους Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα ενός (1) 
έτους από την αναγγελία του περιστατικού (ή υποπτευόµενου περιστατικού) στους Ασφαλιστές:  

 
1. (α) για µίσθωση των υπηρεσιών Ειδικού Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ο 

οποίος θα διαπιστώσει την ύπαρξη και θα καθορίσει την αιτία τυχόν παραβίασης 
ηλεκτρονικών δεδοµένων εξαιτίας της οποίας έλαβε χώρα (ή υφίσταται εύλογη 
υποψία) κλοπής, απώλειας ή Μη Εξουσιοδοτηµένης Ανακοίνωσης 
Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία υποχρεώνει τον Ασφαλισµένο να 
συµµορφωθεί µε οιονδήποτε Νόµο περί Γνωστοποίησης της Παραβίασης ή 
επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλεια ή ιδιωτικότητα προσώπου θέτοντας 
σηµαντικό κίνδυνο βλάβης της οικονοµικής του κατάστασης, της φήµης του ή 
άλλης προσβολής της προσωπικότητάς του, και θα καθορίσει σε ποια έκταση οι 
πληροφορίες αυτές κατέστησαν προσβάσιµες σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.  

 
(β) για αµοιβή νοµικού εκπροσώπου ο οποίος θα καθορίσει τις ενέργειες που θα 

πρέπει να γίνουν από τον Ασφαλισµένο προκειµένου αυτή να συµµορφωθεί µε 
οιονδήποτε Νόµο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών 
∆εδοµένων εξαιτίας πραγµατικού ή υποπτευόµενου περιστατικού κλοπής, 
απώλειας ή Μη Εξουσιοδοτηµένης Ανακοίνωσης Προσωπικών ∆εδοµένων 
και θα συµβουλεύσει τον Ασφαλισµένο προκειµένου αυτή να συµµορφωθεί µε 
τους προβλεπόµενους κανονισµούς σε περίπτωση πραγµατικής ή 
υποπτευόµενης παραβίασης ασφαλείας δεδοµένων πιστωτικών καρτών η οποία, 
δυνάµει Συµφωνίας Παροχής Εµπορικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να 
αναφερθεί στην τράπεζα του Ασφαλισµένου, ωστόσο η παρούσα ρήτρα δεν 
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περιλαµβάνει αµοιβές για δικαστικές ενέργειες, διαιτησίες ή διαµεσολαβήσεις, ή 
για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση µε τη συµµόρφωση του Ασφαλισµένου 
µε τους προβλεπόµενους κανονισµούς σε περίπτωση επιβολής Προστίµων και 
Εξόδων PCI, και  

 
(γ) για Ειδικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο οποίος θα αναλάβει την 

επίδειξη των δυνατοτήτων του Ασφαλισµένου να αποφύγει µελλοντικές 
παραβιάσεις ηλεκτρονικών δεδοµένων όπως τυχόν απαιτείται από Συµφωνία 
Παροχής Εµπορικών Υπηρεσιών,   

 υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ποσών που προβλέπονται υπό τις παραγράφους 
(α), (β), (γ) ανωτέρω δεν υπερβαίνουν το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης 
κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. 

 
2.  για έξοδα ενηµέρωσης  
 

(α)  προσώπων στα οποία υποχρεούται ο Ασφαλισµένος να γνωστοποιήσει τυχόν 
παραβίαση Προσωπικών ∆εδοµένων δυνάµει οιουδήποτε Νόµου περί 
Γνωστοποίησης Παραβίασης, και 

 
(b)  κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Ασφαλιστών, τα Προσωπικά 

∆εδοµένα των οποίων έχουν υποστεί κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτηµένη 
Ανακοίνωση κατά τρόπο που να επηρεάζει την ασφάλεια ή ιδιωτικότητα των 
προσώπων αυτών θέτοντας σηµαντικό κίνδυνο βλάβης της οικονοµικής τους 
κατάστασης, της φήµης τους ή άλλης προσβολής τους,   

 
3. για έξοδα σύστασης και λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου στην υπηρεσία των 

προσώπων που εµπίπτουν στην κάλυψη Β.2 ανωτέρω. 

4. για έξοδα συµβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς επί των δηµοσίων σχέσεων προς το 
σκοπό αποφυγής ή περιορισµού βλάβης στη φήµη του Ασφαλισµένου, µε την 
προϋπόθεση συνασφάλισης σε ποσοστό 20%, και   

5. σε σχέση µε το πρόγραµµα παρακολούθησης ασφαλείας χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τους Ασφαλιστές, για τα ταχυδροµικά 
έξοδα και άλλα εύλογα διοικητικής φύσεως έξοδα τρίτων που σχετίζονται µε το εν λόγω 
πρόγραµµα, 

υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έξοδα που καταβάλλονται υπό την παρούσα κάλυψη 5  
θα πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισµό των πιθανών Αποζηµιώσεων που ενδέχεται 
να προκύψουν από τον συγκεκριµένο περιστατικό.  

Τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης υπόκεινται στην συµφωνηµένη Απαλλαγή και δεν 
περιλαµβάνουν µισθούς και άλλα λειτουργικά ή γενικά έξοδα του Ασφαλισµένου. 

 
Γ. ∆απάνες Υπεράσπισης Εποπτικών ∆ιαδικασιών και Χρηµατικές Ποινές 
 

Να καταβάλει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου: 
 
∆απάνες Απαιτήσεως και Χρηµατικές Ποινές, αφαιρουµένης της Απαλλαγής, τις οποίες ο 
Ασφαλισµένος είναι, ή καταστεί, κατά νόµο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας Απαιτήσεως, υπό 
µορφή Εποπτικής ∆ιαδικασίας, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισµένου 
και αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω 
παράβασης Νόµου περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία απορρέει από 
περιστατικό που περιγράφεται στις καλύψεις που αναφέρονται στις καλύψεις Ι. Α.1, Ι. Α.2 ή ΙA.3  
παραπάνω, και λαµβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά, ή µετά, την Ηµεροµηνία Αναδροµικής 
Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου.   

 
∆. Ευθύνη από ∆ηµοσίευση Περιεχοµένου Πολυµέσων  

Να καταβάλει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου: 
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Αποζηµιώσεις και ∆απάνες Απαιτήσεων, αφαιρουµένης της Απαλλαγής, τις οποίες ο 
Ασφαλισµένος είναι, ή καταστεί, κατά νόµο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας Απαιτήσεως η οποία 
εγείρεται εναντίον του Ασφαλισµένου για πρώτη φορά και αναγγέλλεται εγγράφως στους  
Ασφαλιστές εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω µίας ή περισσοτέρων εκ των κάτωθι 
αναφεροµένων πράξεων που τελούνται, για πρώτη φορά, κατά, ή µετά, την Ηµεροµηνία 
Αναδροµικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου στα πλαίσια Καλυπτόµενων 
∆ραστηριοτήτων Πολυµέσων: 

1. δυσφήµησης (απλής ή συκοφαντικής), προσβολής προσωπικότητας νοµικού προσώπου, 
ενέργειας που προκαλεί συναισθηµατική φόρτιση, αποτρόπαιας συµπεριφοράς, ή άλλης 
αδικοπρακτικής συµπεριφοράς που σχετίζεται µε τη δυσφήµηση ή την προσβολή 
προσωπικότητας φυσικού ή νοµικού προσώπου,   

2. προσβολής των δικαιωµάτων ιδιωτικότητας οιουδήποτε προσώπου, περιλαµβανοµένης 
της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, της προσβολής του δικαιώµατος τρίτου για 
κοινωνική αποµόνωση, της δηµοσιοποίησης ιδιωτικών πληροφοριών,  

3. παραβίασης ή προσβολής δικαιώµατος τρίτου στη δηµοσιότητα, περιλαµβανοµένης της 
εµπορικής ιδιοποίησης ονόµατος, φωνής, δηµόσιας εικόνας ή εµφάνισης, 

4. λογοκλοπής, πειρατείας, ιδιοποίησης ιδεών στα πλαίσια σιωπηρής σύµβασης,    

5. παραβίασης δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright),  

6. παραβίασης δικαιώµατος σε όνοµα χώρου στο διαδίκτυο (domain name), εµπορικά 
σήµατα, εµπορικές ονοµασίες, εµπορική αµφίεση, λογότυπο, τίτλο, εµπορική φράση 
(metatag ή slogan), λειτουργικό σήµα ή ονοµασία, ή    

7. µη ορθή χρήση deep-linking ή framing εντός ηλεκτρονικού περιεχοµένου. 

E. Πρόστιµα και Έξοδα PCI 

Να αποζηµιώσει τον Ασφαλισµένο, αφαιρουµένης της Απαλλαγής, για τυχόν Πρόστιµα και 
Έξοδα PCI τα οποία ο Ασφαλισµένος καταστεί κατά νόµο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας 
Απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του Ασφαλισµένου για πρώτη φορά  και αναγγέλλεται 
εγγράφως στους Ασφαλιστές , εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου. Η κάλυψη παρέχεται έως του 
Ορίου Ευθύνης που αναγράφεται  στον Πίνακα Ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
Ασφαλιστές δεν θα έχουν καµία υποχρέωση υπεράσπισης οιασδήποτε Απαιτήσεως ή καταβολής 
∆απανών Απαιτήσεως εν σχέση µε οιαδήποτε Απαίτηση υπό την παρούσα κάλυψη.  
 

 
 

II.                            Θα ισχύουν οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις για τη συγκεκριµένη επέκταση κάλυψης: 

            ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

A. Οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωµα και καθήκον να µεριµνήσουν για την υπεράσπιση του 
Ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
επέκτασης κάλυψης:  
 
1.  σε σχέση µε οποιαδήποτε Απαίτηση εναντίον του Ασφαλισµένου, για Αποζηµίωση 

καταβλητέα υπό τους όρους της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ακόµα και αν οιοσδήποτε 
των ισχυρισµών που συνιστούν την Απαίτηση είναι αβάσιµος, ψευδής ή απατηλός, ή  

 
2.  σε σχέση µε οποιαδήποτε Απαίτηση υπό µορφή Εποπτικής ∆ιαδικασίας, σύµφωνα µε 

την  κάλυψη Ι.Γ ανωτέρω.. 
 
Οι νοµικοί εκπρόσωποι που θα αναλάβουν την υπεράσπιση της Απαιτήσεως θα οριστούν από τον 
Ασφαλισµένο και τους Ασφαλιστές, από κοινού, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια 
συµφωνία, οι Ασφαλιστές θα αποφασίζουν οριστικά επ’ αυτού του ζητήµατος.  

 
B. Σε σχέση µε οποιαδήποτε Απαίτηση εναντίον του Ασφαλισµένου για Αποζηµίωση ή Χρηµατική 

Ποινή καταβλητέα υπό τους όρους της παρούσας επέκτασης κάλυψης οι Ασφαλιστές θα 
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καταβάλουν τις ∆απάνες Απαιτήσεως που έχουν προκύψει κατόπιν προηγούµενης έγγραφης 
συναίνεσής τους. Το Όριο Ευθύνης που προβλέπεται για την καταβολή Αποζηµιώσεων, 
Χρηµατικών Ποινών ή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων θα 
µειώνεται, µέχρις εξαντλήσεώς του, µε την καταβολή των ∆απανών Απαιτήσεως. Οι 
Αποζηµιώσεις, οι Χρηµατικές Ποινές και οι ∆απάνες Απαιτήσεως θα υπόκεινται στην 
Απαλλαγή που έχει συµφωνηθεί µε τον Ασφαλισµένο. 

   
Γ. Εάν ο Ασφαλισµένος αρνηθεί τη συναίνεσή του σε οποιονδήποτε διακανονισµό ή συµβιβασµό 

που προτείνεται από τους Ασφαλιστές και γίνεται αποδεκτός από τον δικαιούχο της Απαίτηση και 
επιλέξει να αµφισβητήσει την Απαίτηση, η ευθύνη των Ασφαλιστών για οποιαδήποτε 
Αποζηµίωση, Χρηµατική Ποινή και ∆απάνη Απαιτήσεως δεν θα υπερβαίνει: 

 
1. το ποσό στο οποίο η Απαίτηση θα µπορούσε να είχε διακανονιστεί, µείον το υπόλοιπο 

της Απαλλαγής, πλέον των ∆απανών Απαιτήσεως µέχρι την ηµεροµηνία της άρνησης, 
συν  
 

2. το 50% των τυχόν ∆απανών Απαιτήσεως που προκύπτουν µετά την ηµεροµηνία κατά 
την οποία προτείνεται ο διακανονισµός ή συµβιβασµός στον Ασφαλισµένο, πλέον του 
50% της διαφοράς µεταξύ οιασδήποτε Αποζηµίωσης και του ποσού στο οποίο θα 
µπορούσε να είχε διακανονιστεί η Απαίτηση. Το υπόλοιπο 50% των τυχόν ∆απανών 
Απαιτήσεως και Αποζηµίωσης θα το επιβαρύνεται ο Ασφαλισµένος µε δικό του 
κίνδυνο, ως εάν ήταν ανασφάλιστος,   

ή το συµφωνηµένο Όριο Ευθύνης, οποιοδήποτε είναι µικρότερο, και οι Ασφαλιστές θα έχουν 
δικαίωµα να αποσυρθούν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια υπεράσπισης της Απαίτησης 
παραχωρώντας τον έλεγχο της υπεράσπισης στον Ασφαλισµένο. Το τµήµα αυτό του 
προτεινόµενου διακανονισµού ή συµβιβασµού το οποίο υποχρεώνει τον Ασφαλισµένο να παύσει, 
περιορίσει ή απόσχει από τυχόν πραγµατική ή ισχυριζόµενη προσβολή ή άλλη βλαπτική 
συµπεριφορά ή συµψηφίζεται µε µελλοντικές απαιτήσεις για δικαιώµατα ή άλλα ποσά που δεν 
συνιστούν Αποζηµιώσεις (ή Χρηµατικές Ποινές για Απαιτήσεις που καλύπτονται από την 
παραπάνω κάλυψη Ι.Γ δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισµό του ποσού στο οποίο θα 
µπορούσε να είχε διακανονιστεί η Απαίτηση.    

 
∆. Ο Ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να διακανονίσει Απαίτηση για την οποία το ποσό της 

Αποζηµίωσης και των ∆απανών Απαιτήσεως δεν υπερβαίνουν το 50% της Απαλλαγής των 
Ασφαλιστών, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοφληθεί το σύνολο της 
Απαιτήσεως, ο Ασφαλισµένος θα λάβει για τον εαυτό του και τυχόν άλλους συν-Ασφαλιζοµένους 
βεβαίωση από όλους τους δικαιούχους της Απαιτήσεως περί ολοσχερούς εξοφλήσεως της 
Απαιτήσεως και παραιτήσεως από αυτή. 

 
 

 
ΙΙΙ.                   Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης κάλυψης, είτε χρησιµοποιείται στον ενικό είτε στον 

πληθυντικό, η αναφορά στον «Ασφαλισµένο» θα περιλαµβάνει: 
 

A. τον Ασφαλισµένο που κατονοµάζεται στο Ασφαλιστήριο καθώς και τυχόν Θυγατρικές του 
Ασφαλισµένου (από κοινού αναφεροµένων ως η «Ασφαλισµένη Επιχείρηση»), 

 
B. τους διευθυντές, αξιωµατούχους ή ∆ιαχειριστές του Ασφαλισµένου, µόνον ως προς την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, όπως επιβάλει η θέση τους, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου,   
 
Γ. τους υπαλλήλους (περιλαµβανοµένων των υπαλλήλων µερικής ή προσωρινής απασχόλησης) του 

Ασφαλισµένου, µόνον ως προς τις εργασίες που εκτελούν υπό την ιδιότητά τους ως τέτοιων µε 
βάση την εργασιακή σύµβασή τους και σε σχέση µε τις δραστηριότητες του Ασφαλισµένου, 

 
∆. τον επιτηδευµατία, εάν ο Ασφαλισµένος είναι ατοµική επιχείρηση, ή τον εταίρο, εάν ο 

Ασφαλισµένος είναι προσωπική εταιρεία, µόνον ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
όπως επιβάλει η θέση τους, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου,   

 
E. οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπάρξει κατά το παρελθόν Ασφαλισµένος σύµφωνα µε τις 

παραγράφους ΙΙΙ.Β, ΙΙΙ.Γ ή ΙΙΙ.∆ ανωτέρω πριν τη λήξη της απαιτούµενης σχέσης µε τον 
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Ασφαλισµένο, µόνο ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που επιβάλει η θέση τους, για 
λογαριασµό του Ασφαλισµένου, 

ΣΤ. τους κληρονόµους, εξ αδιαθέτου ή µη, εκτελεστές διαθήκης, διαχειριστές, διαδόχους και νοµίµους 
εκπροσώπους και παραστάτες του Ασφαλισµένου σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής 
συµπαράστασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτώχευσης του Ασφαλισµένου, µόνο ως προς την 
έκταση που θα παρείχετο ασφαλιστική κάλυψη στον συγκεκριµένο Ασφαλισµένο, 

Ζ. το νόµιµο σύζυγο, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θεωρείται σύντροφος συµβίωσης 
οποιουδήποτε Ασφαλισµένου, µε βάση οποιονδήποτε νόµο της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µόνο ως προς τις πράξεις, σφάλµατα ή παραλείψεις του Ασφαλισµένου και όχι του 
συζύγου ή συντρόφου.   

 

 ΙV.            Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχονται από την παρούσα επέκταση κάλυψη θα ισχύουν 
οι παρακάτω Εξαιρέσεις:  

 

                 Η κάλυψη που παρέχεται υπό την παρούσα επέκταση δεν ισχύει για Απαιτήσεις ή Ζηµιές:  

A. που προέρχονται από Σωµατική Βλάβη ή Υλικές Ζηµίες, 

B. που προέρχονται από εργασιακές σχέσεις, πολιτικές, πρακτικές, πράξεις ή παραλείψεις, ή τυχόν 
πραγµατική ή ισχυριζόµενη άρνηση πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου, ή κακή διαχείριση σε 
σχέση µε ζητήµατα εργαζοµένων, ανεξαρτήτως εάν η συγκεκριµένη Απαίτηση εγείρεται από 
εργαζόµενο, πρώην εργαζόµενο, αιτούντα εργασία, ή τους συζύγους ή συντρόφους αυτών, υπό την 
προϋπόθεση, όµως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για τις Απαιτήσεις που κατά τα λοιπά 
εµπίπτουν στην κάλυψη των παραγράφων Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης 
και εγείρονται από νυν ή πρώην εργαζόµενο του Ασφαλισµένου, ή για την κάλυψη των Εξόδων 
Γνωστοποίησης Παραβίασης που αφορούν νυν ή πρώην εργαζόµενο του Ασφαλισµένου,  

Γ. που προέρχονται από πραγµατική ή ισχυριζόµενη πράξη, σφάλµα ή παράλειψη ή παράβαση 
καθήκοντος οιουδήποτε διευθυντή, αξιωµατούχου ή ∆ιαχειριστή κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, εάν η Απαίτηση εγείρεται από τον Ασφαλισµένο, Θυγατρική αυτού ή τους 
εντολείς, διευθυντές, αξιωµατούχους, ∆ιαχειριστές, µετόχους, µέλη ή εργαζοµένους του 
Ασφαλισµένου ή Θυγατρικής αυτού, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους, 

∆. που προέρχονται από τυχόν συµβατική ευθύνη ή υποχρέωση, ή από παραβίαση σύµβασης ή 
συµφωνίας προφορικής ή έγγραφης, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα 
ισχύει:  

1. (µόνον σε σχέση µε την κάλυψη που παρέχεται από την κάλυψη Ι.Α.1 της παρούσας 
επέκτασης κάλυψης) για την υποχρέωση του Ασφαλισµένου να τηρεί την 
εµπιστευτικότητα ή ασφάλεια Προσωπικών ∆εδοµένων ή Εταιρικών Πληροφοριών 
Τρίτων,  

2. (µόνον σε σχέση µε την κάλυψη που παρέχεται από την κάλυψη Ι.∆.4 για την ιδιοποίηση 
ιδεών στα πλαίσια σιωπηρής σύµβασης, ή    

3. στο βαθµό που ο Ασφαλισµένος υπέχει ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύµβασης ή 
συµφωνίας.  

E. που προέρχονται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση δυνάµει Συµφωνίας Παροχής 
Εµπορικών Υπηρεσιών, ωστόσο η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για τα Πρόστιµα και Έξοδα 
PCI που καλύπτονται δυνάµει της παραγράφου Ι.Ε της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή τις 
Υπηρεσίες Αντιµετώπισης Παραβίασης (Breach Response Services) που καλύπτονται 
δυνάµει της παραγράφου Ι.Β.1 της παρούσας επέκτασης κάλυψης,  

ΣΤ. που προέρχονται από οποιαδήποτε πραγµατική ή ισχυριζόµενη παραβίαση της απαγόρευσης για 
τη δηµιουργία trust (antitrust), περιορισµό του εµπορίου, αθέµιτο ανταγωνισµό, ψευδή ή απατηλή ή 
παραπλανητική διαφήµιση ή παράβαση των άρθρων 101, 102 ή 107 της Συνθήκης Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 139/2004, καθώς και 
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οιασδήποτε άλλης διάταξης εγχώριου ή Ευρωπαϊκού δικαίου που στοχεύει στην προώθηση, 
ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνισµού, 

 
Ζ. που προέρχονται από πραγµατικές ή ισχυριζόµενες ψευδείς, απατηλές ή αθέµιτες εµπορικές 

πρακτικές, ωστόσο η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει:  

1. για οποιαδήποτε Απαίτηση από αυτές που καλύπτονται δυνάµει των παραγράφων Ι.Α.1, 
Ι.Α.2, Ι.Α.3 ή Ι.Γ, ή  

2. για οποιαδήποτε Απαίτηση προέρχεται από την κλοπή, απώλεια ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση Προσωπικών ∆εδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι 
κανένα µέλος της Οµάδας Ελέγχου δεν συµµετείχε ή υπάρχει υπόνοια ότι συµµετείχε ή 
συνέργησε σε τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση,    

H. που προέρχονται από: 

1. πραγµατική ή ισχυριζόµενη µη νόµιµη επεξεργασία (συλλογή, απόκτηση ή τήρηση) 
Προσωπικών ∆εδοµένων (εκτός εάν καλύπτεται άλλως από την κάλυψη Ι.Α.5 της 
παρούσας επέκτασης κάλυψης) ή άλλων προσωπικών στοιχείων από τον Ασφαλισµένο, 
ή για λογαριασµό αυτής, ή µε τη συναίνεση ή τη συνεργασία της, ή από παράλειψη 
συµµόρφωσης µε οιεσδήποτε διατάξεις που ορίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
στα υποκείµενα Προσωπικών ∆εδοµένων να συναινέσουν ή αρνηθούν τη συναίνεση για 
την επεξεργασία αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει σε 
περίπτωση πραγµατικής ή ισχυριζόµενης µη νόµιµης επεξεργασίας (συλλογής, 
απόκτησης ή τήρησης) Προσωπικών ∆εδοµένων από τρίτο που τελέσθηκε εν αγνοία 
του Ασφαλισµένου, ή 

2.  την κυκλοφορία απρόκλητης ηλεκτρονικής, ταχυδροµικής ή τηλεοµοιοτυπικής 
αλληλογραφίας, τη µαγνητοφώνηση ή µαγνητοσκόπηση ή τηλεπροώθησης προϊόντων 
(telemarketing), εάν αυτά (αλληλογραφία, µαγνητοφώνηση, µαγνητοσκόπηση και 
τηλεπροώθηση) διενεργήθηκαν από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό της,    

Θ. που προέρχονται από οποιαδήποτε πράξη, σφάλµα, παράλειψη, περιστατικό ή αστοχία 
Συστήµατος Ασφαλείας Υπολογιστών ή Παραβίασης Ασφαλείας που τελέσθηκε ή συνέβη πριν 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας επέκτασης κάλυψης: 

 
1. εάν οποιοδήποτε µέλος της Οµάδας Ελέγχου γνώριζε ή µπορούσε εύλογα να προβλέψει, 

κατά, ή πριν, την Ηµεροµηνία ∆ήλωσης Θυγατρικών, ότι τέτοια πράξη, σφάλµα, 
παράλειψη, περιστατικό ή αστοχία Συστήµατος Ασφαλείας Υπολογιστών ή 
Παραβίασης Ασφαλείας ήταν αναµενόµενο να δώσει λαβή σε Απαίτηση ή Ζηµία, ή 

2. σε σχέση µε την οποία ο Ασφαλισµένος έχει γνωστοποιήσει στους Ασφαλιστές υπό 
οιοδήποτε Ασφαλιστήριο εν ισχύι πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
επέκτασης κάλυψης, οποιαδήποτε περίσταση η οποία µπορεί να καταλήξει σε Απαίτηση 
ή Ζηµία, 

Ι. που προέρχονται από οποιαδήποτε συναφή ή εξακολουθητική πράξη, σφάλµα, παράλειψη, 
περιστατικό ή γεγονός, το πρώτο από τα οποία (πράξη, σφάλµα, παράλειψη, περιστατικό ή 
γεγονός) τελέσθηκε ή συνέβη πριν την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος,  

Κ. που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. πραγµατική ή ισχυριζόµενη παράβαση διατάξεων νόµου, κανονισµού, νοµοθετικών 
πράξεων και λοιπών νοµοθετικών ρυθµίσεων της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσµευτικών διατάξεων που αποσκοπούν στην πάταξη της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την σύσταση εγκληµατικών 
οργανώσεων, την εκβίαση και συνωµοσία καθώς και άλλων εγκληµάτων που σχετίζονται 
µε αυτά,  

2 πραγµατική ή ισχυριζόµενη παράβαση διατάξεων νόµου, κανονισµού, νοµοθετικών 
πράξεων και λοιπών νοµοθετικών ρυθµίσεων της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσµευτικών διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των 
ασφαλειών (Securities),  
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3. πραγµατική ή ισχυριζόµενη παράβαση των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας και της  
Νοµοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσµευτικών διατάξεων, ή  

4. πραγµατική ή ισχυριζόµενη διάκριση, οιουδήποτε είδους, περιλαµβανοµένης, όχι όµως 
περιοριστικά, της διάκρισης λόγω ηλικίας, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, 
θρησκευτικού δόγµατος, χρώµατος, φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, 
αναπηρίας ή εγκυµοσύνης. 

Ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται 
δυνάµει των παραγράφων Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή για την 
καταβολή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης που καλύπτονται δυνάµει της παραγράφου Ι.Β 
της παρούσας επέκτασης κάλυψης και που προκύπτουν από κλοπή, απώλεια ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση Προσωπικών ∆εδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα 
µέλος της Οµάδας Ελέγχου δεν συµµετείχε ή υπάρχει υπόνοια ότι συµµετείχε ή συνήργησε σε 
τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση,    

Λ. που προέρχονται από πραγµατική ή ισχυριζόµενη πράξη, σφάλµα ή παράλειψη σε σχέση µε 
οιαδήποτε συνταξιοδοτικά προγράµµατα του Ασφαλισµένου, προγράµµατα ιατρικής περίθαλψης, 
πρόνοιας, µερισµάτων ή άλλης µορφής διανοµή κερδών, αµοιβαίων ή επενδυτικών κεφαλαίων, 
περιλαµβανοµένης και της παράβασης της Νοµοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος, 
ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται 
δυνάµει των επεκτάσεων καλύψεων Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή για 
την καταβολή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης που καλύπτονται δυνάµει της επέκτασης 
κάλυψης Ι.Β της παρούσας επέκτασης κάλυψης, και που προκύπτουν από κλοπή, απώλεια ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση Προσωπικών ∆εδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα 
µέλος της Οµάδας Ελέγχου δεν συµµετείχε ή υπάρχει υπόνοια ότι συµµετείχε ή συνήργησε σε 
τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση, 

Μ. που προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληµατική, ανέντιµη, απατηλή ή κακόβουλη πράξη, σφάλµα 
ή παράλειψη, δόλια Παραβίαση Ασφαλείας, δόλια παραβίαση Πολιτικής Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων, ή δόλια παράβαση του νόµου γενικώς, εάν τελέσθηκε από τον 
Ασφαλισµένο ή από τρίτους αλλά ο Ασφαλισµένος συνήργησε ή συµµετείχε στην τέλεση ή 
δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το παρόν Ασφαλιστήριο θα ισχύει για ∆απάνες 
Απαιτήσεων από την υπεράσπιση Απαιτήσεων που αφορούν τις ανωτέρω πράξεις µέχρι την 
τελεσιδικία (έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης, ή τελεσίδικης καταδίκης) κατά 
του Ασφαλισµένου ή µέχρι την έγγραφη οµολογία του Ασφαλισµένου ή αποδοχή των 
κατηγοριών κλπ, κατά τον οποίο χρόνο ο Ασφαλισµένος θα ευθύνεται για την αποζηµίωση των 
Ασφαλιστών για κάθε ∆απάνη Απαιτήσεως που κατέβαλε κατά την υπεράσπιση της 
Απαιτήσεως και οι Ασφαλιστές δεν θα ευθύνεται πλέον για τέτοιες ∆απάνες Απαιτήσεως,     

και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ασφαλιστική κάλυψη 
εξαιρείται, αναστέλλεται ή απόλλυται λόγω της παρούσας εξαίρεσης σε σχέση µε πράξεις ή 
παραβάσεις οποιουδήποτε εκ των Ασφαλισµένων και σε σχέση µε τις οποίες κάθε άλλος 
Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε προσωπικά στην τέλεση αυτών ή δεν παρείχε τη συγκατάθεσή του 
σε αυτές ή τήρησε παθητική στάση αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτών, οι Ασφαλιστές συµφωνεί ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη που άλλως θα παρείχετο υπό την παρούσα  κάλυψη θα ισχύει γι’ αυτούς τους 
Ασφαλισµένους (που δεν συµµετείχαν προσωπικά στην τέλεση αυτών ή δεν παρείχαν τη 
συγκατάθεσή τους γι’ αυτές ή τήρησαν παθητική στάση αφ’ ότου έλαβαν γνώση αυτών), ωστόσο η 
παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις ή περιστάσεις που εύλογα θα µπορούσαν να 
δώσουν λαβή σε Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου λόγω πράξης, σφάλµατος ή παράλειψης 
που τελείται εν γνώσει οιουδήποτε νυν ή πρώην µέλους της Οµάδας Ελέγχου,   

Ν. που προέρχονται από πραγµατική ή ισχυριζόµενη: 

1. παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ευρεσιτεχνίες (πατέντες),  

2. παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright) επί κώδικα ή προϊόντων 
λογισµικού, όχι όµως παραβίαση τέτοιων δικαιωµάτων λόγω κλοπής ή Μη 
Εξουσιοδοτηµένης Πρόσβασης ή Χρήσης κώδικα λογισµικού από πρόσωπο που δεν 
είναι Σχετιζόµενο Μέλος, 

3. χρήση ή παράνοµη ιδιοποίηση ιδεών, εµπορικών µυστικών ή Εταιρικών Πληροφοριών 
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Τρίτων (i) από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό της, ή (ii) από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, εάν η εν λόγω χρήση ή ιδιοποίηση τελείται εν γνώσει, ή µε τη 
συναίνεση ή συγκατάθεση οποιουδήποτε µέλους της Οµάδας Ελέγχου,  

4. ανακοίνωση, µη ορθή χρήση ή παράνοµη ιδιοποίηση ιδεών, εµπορικών µυστικών ή 
εµπιστευτικών πληροφοριών τα οποία απέκτησε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή 
νοµικό, πριν (το πρόσωπο αυτό) καταστεί υπάλληλος, αξιωµατούχος, διευθυντής, 
∆ιαχειριστής, εντολέας, εταίρος ή Θυγατρική του Ασφαλισµένου, ή  

5. κλοπή ή Μη Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση Ενεργητικού ∆εδοµένων, σύµφωνα µε 
την  κάλυψη Ι.Α.2 της παρούσας επέκτασης κάλυψης,  

Ξ. που προέρχονται από, ή σχετίζονται µε, Απαίτηση που εγείρεται από οιοδήποτε κυβερνητικό 
όργανο ή ∆ηµόσια Αρχή (περιλαµβανοµένων των οργανισµών, αντιπροσωπειών και άλλων 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό την ιδιότητα αυτού/αυτής ως εποπτικής ή επίσηµης 
Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα 
άλλα καλύπτονται δυνάµει της επέκτασης κάλυψης  Ι.Γ της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή για 
την καταβολή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης που καλύπτονται δυνάµει της επέκτασης 
κάλυψης Ι.Β της παρούσας επέκτασης κάλυψης, στο βαθµό που τα εν λόγω Έξοδα 
Γνωστοποίησης Παράβασης σχετίζονται µε υπηρεσίες που είναι κατά νόµο απαραίτητες για το 
σκοπό συµµόρφωσης µε οποιονδήποτε Νόµο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης, , 

Ο.  που προέρχονται από Απαίτηση οιουδήποτε Ασφαλισµένου υπό το παρόν Ασφαλιστήριο κατά 
οιουδήποτε άλλου Ασφαλισµένου ή Ασφαλισµένων υπό το παρόν Ασφαλιστήριο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται 
δυνάµει των επεκτάσεων καλύψεων  Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης και 
εγείρονται από οποιονδήποτε νυν ή πρώην εργαζόµενο του Ασφαλισµένου, 

Π. που προέρχονται από: 

1. οιαδήποτε Απαίτηση που εγείρεται από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία ο 
Ασφαλισµένος συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 15% ή από οιαδήποτε µητρική 
επιχείρηση ή άλλη η οποία συµµετέχει στον Ασφαλισµένο µε ποσοστό µεγαλύτερο του 
15%, ή  

2. οιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισµένου ως καταπιστευµατούχου (trustee), εταίρου, 
µέλους, ∆ιαχειριστή, αξιωµατούχου, διευθυντή ή υπαλλήλου οιουδήποτε trust, 
φιλανθρωπικού ιδρύµατος, εταιρείας ή επιχείρησης, άλλης από τον Ασφαλισµένο, 

Ρ. που προέρχονται από οιοδήποτε από τα εξής: (1) τις ζηµίες ή το παθητικό της επιχείρησης ή τη 
µεταβολή της αξίας λογαριασµών, την απώλεια, µεταβίβαση ή κλοπή χρηµάτων, ασφαλειών ή 
κινητών πραγµάτων τρίτων στη φροντίδα, κατοχή ή έλεγχο του Ασφαλισµένου,  (2) τη χρηµατική 
αξία οιωνδήποτε συναλλαγών ή ηλεκτρονικών εµβασµάτων κεφαλαίων από τον Ασφαλισµένο ή 
για λογαριασµό αυτού που χάνεται, µειώνεται ή καταστρέφεται κατά τη µεταφορά από ή προς 
λογαριασµό ή ενόσω βρίσκεται µεταξύ λογαριασµών,  ή (3) την αξία κουπονιών, εκπτώσεων, 
βραβείων, επιβραβεύσεων ή άλλων αποτιµητέων σε χρήµα παροχών που προσφέρονται επιπλέον 
του συνολικού συµφωνηµένου ή αναµενόµενου ποσού,   

Σ. που προέρχονται από την κυκλοφορία, έκθεση, εκτέλεση, δηµοσίευση, επίδειξη ή µετάδοση 
περιεχοµένου ή υλικού, σε σχέση µε τις καλύψεις Ι.Α, Ι.Β, Ι.Γ και Ι.Ε της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης, στις εξής περιπτώσεις: 

1. µετάδοσης από τον Ασφαλισµένο, ή για λογαριασµό αυτού, ή µε την άδεια ή εντολή του, 
µέσω τηλεόρασης, ταινίας, καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας,  

2. δηµοσίευσης από τον Ασφαλισµένο, ή για λογαριασµό αυτού, ή µε την άδεια ή εντολή 
του, σε εφηµερίδες, ενηµερωτικά έντυπα, περιοδικά, βιβλία ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο 
µέσο, µονογραφίες, µπροσούρες, οδηγούς, σενάρια, θεατρικά έργα και βίντεο, 
περιλαµβανοµένου του περιεχοµένου ιστότοπων, ή   

3.   διαφήµισης από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό αυτού,  

υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για τη δηµοσίευση, κυκλοφορία 
ή επίδειξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του Ασφαλισµένου,  
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Τ. Σε σχέση µε την κάλυψη Ι.∆ της παρούσας επέκτασης κάλυψης:  

1. που προέρχονται από πραγµατική ή ισχυριζόµενη υποχρέωση καταβολής δικαιωµάτων 
αδείας ή χρήσης, περιλαµβανοµένων των ποσών και των προθεσµιών των πληρωµών 
αυτών,  

2. που προέρχονται από έξοδα ή δαπάνες του Ασφαλισµένου ή τρίτων για την ανατύπωση, 
αναδηµοσίευση, ανάκληση, αποµάκρυνση ή άλλη διάθεση Περιεχοµένου Πολυµέσων ή 
άλλων πληροφοριών, περιεχοµένου ή µέσων, περιλαµβανοµένων οιωνδήποτε µέσων ή 
προϊόντων εµπεριέχουν τα ανωτέρω,  

 
3. που εγείρονται από οργανισµούς κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ή 

για λογαριασµό αυτών, 
 

4. που προέρχονται από πραγµατική ή ισχυριζόµενη ανακριβή, ανεπαρκή ή ατελή 
περιγραφή τιµής αγαθού, προϊόντος ή υπηρεσίας, κόστους εγγυήσεως, εξόδων 
παραστάσεως, ή εκτιµήσεως αξίας συµβάσεως, την γνησιότητα αγαθών, προϊόντων ή 
υπηρεσιών ή την αδυναµία αγαθών ή υπηρεσιών να συµµορφωθούν µε συµφωνηµένες 
ιδιότητες ή λειτουργίες, 

 
5. που προέρχονται από πραγµατικές ή ισχυριζόµενες περιπτώσεις τυχερών παιγνίων, 

διαγωνισµών, λαχείων, προωθητικών παιγνίων ή άλλων παρόµοιων ενεργειών, ή  
 

6. σε σχέση µε οποιαδήποτε Απαίτηση που εγείρεται από ανεξάρτητους εργολάβους, 
κοινοπραξίες ή µέλη αυτών, ή για λογαριασµό τους, και αφορά διαφορές περί της 
κυριότητας δικαιωµάτων σε Περιεχόµενο Πολυµέσων ή υπηρεσίες που παρεσχέθησαν 
από αυτούς,   

 
Υ. που προκαλούνται, άµεσα ή έµµεσα, ή απορρέουν από πολέµους, εισβολές, πράξεις αλλοτρίων 

εχθρών, εχθροπραξίες (µετά από κήρυξη πολέµου ή όχι), εµφυλίους πολέµους, εσωτερικές 
αναταραχές, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική ή σφετεριστική ανάληψη εξουσίας ή 
πραξικόπηµα ή δήµευση ή κρατικοποίηση ή επίταξη ή καταστροφή ή βλάβη περιουσίας από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση ή δηµόσια ή τοπική Αρχή ή κατ’ εντολή της,    

Φ. που προέρχονται, ολικά ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα, ή απορρέουν από, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αφορούν σε:  

1. παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αµιάντου ή διοξειδίου του 
πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν αµίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου, 

2. πραγµατική, πιθανή ή ισχυριζόµενη δηµιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, έκλυση ή διασπορά 
µυκήτων, µούχλας, σπόριων ή µυκοτοξινών οιουδήποτε είδους, οιαδήποτε ενέργεια 
οιουδήποτε προσώπου για την αντιµετώπιση πραγµατικής, πιθανής ή ισχυριζόµενης 
δηµιουργίας, ανάπτυξης, παρουσίας, έκλυσης ή διασποράς µυκήτων, µούχλας, σπόριων 
ή µυκοτοξινών οιουδήποτε είδους, περιλαµβανοµένης της διερεύνησης, διενέργειας 
δοκιµαστικών ελέγχων, εντοπισµού, παρακολούθησης, θεραπείας, επανόρθωσης ή 
αποµάκρυνσης αυτών (µυκήτων, µούχλας, σπόριων ή µυκοτοξινών), καθώς και 
οιαδήποτε, δια της οποίας οποιοδήποτε πρόσωπο καλείται να λάβει µέτρα για την 
αντιµετώπιση τυχόν πραγµατικής, πιθανής ή ισχυριζόµενης δηµιουργίας, ανάπτυξης, 
παρουσίας, έκλυσης ή διασποράς µυκήτων, µούχλας, σπόριων ή µυκοτοξινών.  

Οι Ασφαλιστές δεν θα έχουν υποχρέωση ή καθήκον να αναλάβουν την υπεράσπιση του 
Ασφαλισµένου σε σχέση µε Απαίτηση ή διαταγή, οδηγία, επιταγή ή διάταγµα της 
κυβερνήσεως ή άλλης εποπτικής Αρχής, τα οποία προέρχονται, ολικά ή εν µέρει, άµεσα ή 
έµµεσα, ή απορρέουν από, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφορούν σε, πραγµατική, πιθανή ή 
ισχυριζόµενη δηµιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, έκλυση ή διασπορά µυκήτων, µούχλας, 
σπόριων ή µυκοτοξινών οιουδήποτε είδους, 

3. την ύπαρξη, εκποµπή ή έκλυση ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας ή ηλεκτροµαγνητισµού που πράγµατι ή κατ’ ισχυρισµό επιδρά στην υγεία, 
ασφάλεια ή κατάσταση οιουδήποτε προσώπου ή στο περιβάλλον, ή επηρεάζει την αξία, 
εµπορευσιµότητα, κατάσταση ή χρήση οιασδήποτε περιουσίας, περιλαµβανοµένης και της 
έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία ή ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή 
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οιουδήποτε είδους ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ή  

4. την πραγµατική, ισχυριζόµενη ή επαπειλούµενη έκλυση, διασπορά ή διαφυγή 
Μολυσµατικών Ουσιών, ή την οδηγία ή αίτηση οιασδήποτε κυβερνητικής, δικαστικής ή 
εποπτικής Αρχής προς τον Ασφαλισµένο ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί κατ’ εντολή ή 
υπό τον έλεγχο του Ασφαλισµένου να διενεργήσει δοκιµαστικούς ελέγχους, να 
παρακολουθήσει, να καθαρίσει, να αποµακρύνει, να περιορίσει, να χειριστεί ή να 
εξουδετερώσει Μολυσµατικές Ουσίες. Ως Μολυσµατικές Ουσίες λογίζονται οιεσδήποτε 
ερεθιστικές ή µολυσµατικές ουσίες σε στερεή, υγρή, αέρια ή θερµική µορφή, 
περιλαµβανοµένων των αερίων, οξέων, αλκάλιων, χηµικών, θερµότητας, καπνού, 
αναθυµιάσεων, ατµού ή αποβλήτων. Τα απόβλητα περιλαµβάνουν, όχι όµως 
περιοριστικά,   ανακυκλωµένα, αναµορφωµένα ή αξιοποιηµένα υλικά. 

 

V.                      Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχεται  από την παρούσα κάλυψη θα ισχύουν οι 
παρακάτω Ορισµοί οι οποίοι και θα υπερισχύουν τυχόν αντίστοιχων του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου :  

 

Α. Υποδειχθείς Πάροχος Συµβουλευτικών Υπηρεσιών: ο υπό των Ασφαλιστών υποδειχθείς 
πάροχος υπηρεσιών κατόπιν περιστατικού (ή ευλόγως υποπτευόµενου περιστατικού), το οποίο 
περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 και Ι.Α.2 της παρούσας επέκτασης κάλυψης. 

Β. Σωµατική Βλάβη: τραυµατισµός, βλάβη της υγείας, ασθένεια ή θάνατος οιουδήποτε προσώπου, 
περιλαµβανοµένης της συνεπεία αυτών ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.  

Γ. Νόµος περί Γνωστοποίησης Παραβίασης (Προσωπικών ∆εδοµένων): νόµος, κανονισµός και 
άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις και διατάξεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
προβλέπουν τη γνωστοποίηση στα υποκείµενα Προσωπικών ∆εδοµένων τυχόν µη 
εξουσιοδοτηµένης, ή ευλόγως νοµιζόµενης µη εξουσιοδοτηµένης, πρόσβασης σε αυτά. Ωστόσο, το 
πρόγραµµα ασφαλείας χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών που προβλέπεται στην κάλυψη Ι.Β.5 της 
παρούσας επέκτασης κάλυψης, θα ισχύει µόνο για τα υποκείµενα Προσωπικών ∆εδοµένων στα 
οποία η γνωστοποίηση έχει µε βάση τον ελληνικό νόµο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης. 

  
∆. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου: η διάθεση τηλεφωνικού κέντρου που θα απαντά σε κλήσεις 

κατά τις συνήθεις εργάσιµες ώρες για περίοδο ενενήντα (90) ηµερών (ή και περισσότερο εάν αυτό 
απαιτείται από ισχύοντα νόµο ή κανονισµό) κατόπιν γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης ή 
µη εξουσιοδοτηµένης επεξεργασίας, σύµφωνα µε την κάλυψη Ι.Β.2 της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα περιλαµβάνει αριθµό κλήσης άνευ χρεώσεως ο οποίος θα 
καλεί απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο κατά τις συνήθεις εργάσιµες ώρες. Το προσωπικό του 
τηλεφωνικού κέντρου θα απαντά σε ερωτήσεις σχετικές µε το περιστατικό που τους απευθύνουν 
πρόσωπα στα οποία έχει γίνει γνωστοποίηση του περιστατικού σύµφωνα µε την κάλυψη Ι.Β.2, και 
θα παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. Οι Υπηρεσίες 
Τηλεφωνικού Κέντρου θα είναι διαθέσιµες µόνο για περιστατικά (ή ευλόγως υποπτευόµενα 
περιστατικά) που αφορούν όχι λιγότερα από 100 πρόσωπα (υποκείµενα) τα οποία έχουν λάβει την 
ειδοποίηση της παραγράφου Ι.Β.2 της παρούσας επέκτασης κάλυψης.   

Ε. Απαίτηση:  

1. η λήψη από τον Ασφαλισµένο εγγράφου αιτήµατος για την καταβολή χρηµάτων ή την 
παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της επίδοσης αγωγής ή της έναρξης οιασδήποτε 
εποπτικής ή διαιτητικής διαδικασίας, 

2.  σε σχέση µε την κάλυψη που παρέχεται στην κάλυψη Ι.Γ της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης και µόνο, η έναρξη οιασδήποτε διαδικασίας από Εποπτική Αρχή κατά του 
Ασφαλισµένου,  

3. οιοδήποτε έγγραφο αίτηµα, δήλωση ή συµφωνία δυνάµει των οποίων διακόπτεται η 
παραγραφή πιθανής Απαίτηση, όπως περιγράφεται στην κάλυψη 1 ανωτέρω.  

Πολλαπλές Απαιτήσεις που εγείρονται από την ίδια πράξη, σφάλµα ή παράλειψη, ή από σειρά 
συναφών ή επαναλαµβανόµενων πράξεων, σφαλµάτων ή παραλείψεων, ή από συνεχείς πράξεις, 
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σφάλµατα ή παραλείψεις, ή από πολλαπλές Παραβιάσεις Ασφαλείας που είναι αποτέλεσµα 
αστοχίας Συστήµατος Ασφαλείας Υπολογιστών, θα λογίζονται ως µία Απαίτηση για τους 
σκοπούς της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ανεξαρτήτως του αριθµού των δικαιούχων ή των 
Ασφαλισµένων που εµπλέκονται στην Απαίτηση. Όλες αυτές οι Απαιτήσεις θα θεωρούνται ότι 
ηγέρθησαν κατά το χρόνο έγερσης της πρώτης Απαίτησης.     

Ζ. ∆απάνες Απαιτήσεως: 

1. οι εύλογες και αναγκαίες αµοιβές του νοµικού εκπροσώπου που θα οριστεί σύµφωνα µε 
την παράγραφο Α του τµήµατος ΙΙ (Υπεράσπιση και ∆ιακανονισµός Απαιτήσεων),   

2. οιεσδήποτε άλλες νοµικές δαπάνες και έξοδα που προέρχονται από τη διερεύνηση, 
διακανονισµό, υπεράσπιση και έφεση οιασδήποτε Απαίτησης, αγωγής, ή διαδικασίας που 
σχετίζονται µε αυτή, ή υπό συνθήκες που ενδέχεται να καταλήξουν σε Απαίτηση, και 
έχουν γίνει από τους Ασφαλιστές ή από τον Ασφαλισµένο µε την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση των Ασφαλιστών, και  

3. το κόστος έκδοσης εγγυητικών επιστολών λόγω καλυπτόµενων δικαστικών αποφάσεων ή 
προς άρση κατασχέσεως περιουσιακού στοιχείου που χρησιµεύει ως εξασφάλιση νόµιµης 
υποχρέωσης, εάν απαιτούνται σε οποιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι Ασφαλιστές δεν θα έχουν καµία υποχρέωση να αιτηθούν ή να 
λάβουν τις συγκεκριµένες εγγυητικές.  

Οι ∆απάνες Απαιτήσεως δεν περιλαµβάνουν µισθούς, γενικά έξοδα ή άλλες διοικητικές και 
λειτουργικές δαπάνες του Ασφαλισµένου για την περίοδο συνεργασίας του στην υπεράσπιση ή 
διερεύνηση οιασδήποτε Απαίτησης, ή υπό συνθήκες που ενδέχεται να καταλήξουν σε Απαίτηση 
που θα αναγγελθεί υπό τον παρόν Ασφαλιστήριο, ή έξοδα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση 
µε διαταγές εποπτικών Αρχών, συµβιβασµούς ή δικαστικές αποφάσεις.    

Η. Σύστηµα Ασφαλείας (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών: κάθε λογισµικό, συσκευή υπολογιστή ή 
δικτύου, καθώς και το έντυπο υλικό πολιτικής και διαδικασιών ασφαλείας πληροφοριών του 
Ασφαλισµένου, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων είναι η αποφυγή Μη Εξουσιοδοτηµένης 
Πρόσβασης ή Επεξεργασίας, Επίθεσης Άρνησης Πρόσβασης καθ’ οιουδήποτε Συστήµατος 
Υπολογιστών, επιµόλυνσης Συστήµατος Υπολογιστών από Κακόβουλους Κώδικες ή 
µετάδοσης Κακόβουλων Κωδίκων από άλλα Συστήµατα Υπολογιστών.  Το Σύστηµα 
Ασφαλείας Υπολογιστών περιλαµβάνει λογισµικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus) και 
εντοπισµού εισβολής, τοίχους προστασίας (firewalls) και ηλεκτρονικά συστήµατα ελεγχόµενης 
πρόσβασης σε Συστήµατα Υπολογιστών µε τη χρήση κωδικών, βιοµετρικής ή παρόµοιας 
αναγνώρισης εξουσιοδοτηµένων χρηστών.    

Θ. Σύστηµα (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών: ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφείς συσκευές 
εισαγωγής, εξαγωγής και αποθήκευσης δεδοµένων, εξοπλισµός δικτυακής επικοινωνίας και 
λειτουργίες φύλαξης (back up) δεδοµένων, τα οποία: 

1. χρησιµοποιεί ο Ασφαλισµένος και είτε ανήκουν σε αυτή είτε είναι µισθωµένα από αυτή, ή 

2. χρησιµοποιούνται από τρίτο πάροχο µε σκοπό την παροχή προς τον Ασφαλισµένο 
υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρµογών υπολογιστών, ή την επεξεργασία, διατήρηση, φιλοξενία 
ή αποθήκευση των ηλεκτρονικών δεδοµένων του Ασφαλισµένου, δυνάµει εγγράφου 
συµφωνίας µε αυτή για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

Ι.  Προθεσµία ∆ήλωσης Θυγατρικών: (i) η ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης 
και αναφέρεται στις Θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί από τον Ασφαλισµένο πριν από αυτή την 
ηµεροµηνία, ή (ii) η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Ασφαλισµένος απέκτησε κάθε µία Θυγατρική, σε 
περίπτωση που αυτές αποκτήθηκαν µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης. 

Κ. Οµάδα Ελέγχου: τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις στον Ασφαλισµένο: ο 
Πρόεδρος, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα εκτελεστικά στελέχη, περιλαµβανοµένου του 
Ανώτατου Εκτελεστικού Οργάνου (Chief Executive Officer), του Ανώτατου Αξιωµατούχου 
Λειτουργιών (Chief Operating Officer) και του Οικονοµικού ∆ιευθυντή (Chief Financial Officer), o 
Νοµικός Σύµβουλος (General Counsel) και τα µέλη της νοµικής υπηρεσίας που απασχολεί ο 
Ασφαλισµένος, ο Ανώτατος Αξιωµατούχος Πληροφοριών (Chief Information Officer), ο Ανώτατος 
Αξιωµατούχος Ασφαλείας (Chief Security Officer), ο Ανώτατος Αξιωµατούχος Προστασίας 
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Ιδιωτικότητας (Chief Privacy Officer), o ∆ιαχειριστής, και κάθε πρόσωπο σε ουσιωδώς παρόµοια 
θέση µε αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, ή µε ουσιωδώς παρόµοια καθήκοντα µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω, ανεξαρτήτως του ακριβούς τίτλου του, και κάθε πρόσωπο που στο 
παρελθόν κατείχε µία από τις θέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.  

Λ. Καλυπτόµενες ∆ραστηριότητες Πολυµέσων: η επίδειξη Περιεχοµένου Πολυµέσων στην 
ιστοσελίδα του Ασφαλισµένου. 

Μ. Αποζηµίωση: η επιδικασθησόµενη από δικαστική απόφαση, διαιτητική απόφαση ή κατά 
συµβιβασµό ορισθησόµενη χρηµατική αποζηµίωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος Αποζηµίωση 
δεν θα περιλαµβάνει ή σηµαίνει τα εξής:  

1. µελλοντικά κέρδη, αποκατάσταση ζηµίας σε είδος, επιστροφή χρηµάτων που 
αποκτήθηκαν παράνοµα ή από αδικαιολόγητο πλουτισµό του Ασφαλισµένου, ή το 
κόστος συµµόρφωσης µε διαταγές που παρέχουν προσωρινή δικαστική προστασία,   

2. επιστροφή ή συµψηφισµό αµοιβών, χρεώσεων ή προµηθειών για αγαθά ή υπηρεσίες που 
παρεσχέθησαν ή συµφωνήθηκε να παρασχεθούν,   

3. οιαδήποτε αποζηµίωση η οποία υπερβαίνει πολλαπλάσια τον αποζηµιωτικό χαρακτήρα 
της, ή οιαδήποτε πρόστιµα, φόρους ή απώλεια φοροαπαλλαγών, κυρώσεις και ποινές,   

4. τιµωρητικού χαρακτήρα ή χάριν παραδειγµατισµού αποζηµιώσεις, εκτός εάν επιτρέπεται η 
ασφαλιστική κάλυψη αυτών βάσει νόµου,   

5. εκπτώσεις, κουπόνια, βραβεία, επιβραβεύσεις ή άλλα κίνητρα που προσφέρονται από τον 
Ασφαλισµένο στους πελάτες του,     

6. εκκαθαρισµένες (αναγνωρισµένες) ζηµίες στο βαθµό που υπερβαίνουν το ποσό για το 
οποίο ο Ασφαλισµένος θα εθεωρείτο υπεύθυνος εάν δεν υπήρχε η περί εκκαθαρισµένων 
(αναγνώρισης) ζηµιών συµφωνία,  

7. πρόστιµα, έξοδα και άλλα ποσά τα οποία ο Ασφαλισµένος οφείλει να καταβάλει δυνάµει 
Συµφωνίας Παροχής Εµπορικών Υπηρεσιών, ή 

8. ποσά για τα οποία ο Ασφαλισµένος δεν είναι υπεύθυνος ή τα οποία δεν έχει νοµική 
υποχρέωση να καταβάλει.   

Ν. Ενεργητικό ∆εδοµένων (Data Asset): οιοδήποτε λογισµικό ή ηλεκτρονικά δεδοµένα υπάρχουν σε 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τα οποία υπόκεινται σε τακτική διαδικασία 
αποθήκευσης (back up), περιλαµβανοµένων προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
εφαρµογών, πληροφοριών λογαριασµών, πληροφοριών πελατών, προσωπικών ή ιδιωτικών 
πληροφοριών, πληροφοριών µάρκετινγκ, χρηµατοοιοκονοµικών πληροφοριών και οιωνδήποτε 
άλλων πληροφοριών διατηρεί ο Ασφαλισµένος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. 

Ξ. Επίθεση Άρνησης Πρόσβασης: η προσπάθεια υπερφόρτωσης Συστήµατος Υπολογιστών από 
εισβολέα       µε την αποστολή υπερβολικού όγκου ηλεκτρονικών δεδοµένων προς το Σύστηµα 
Υπολογιστών µε σκοπό να εµποδιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αυτό. 

Ο. Ζηµίες: οι Αποζηµιώσεις, οι ∆απάνες Απαιτήσεως, τα Έξοδα Ενηµέρωσης περί Παραβίασης 
Προσωπικών ∆εδοµένων, οι Χρηµατικές Ποινές/Πρόστιµα, και τα Πρόστιµα και Έξοδα που 
προβλέπονται από το PCI (Payment Card Industry).   

Π. Κακόβουλος Κώδικας: κάθε ιός ή κακόβουλο λογισµικό τύπου Trojan, worm ή άλλο παρόµοιο 
πρόγραµµα, κώδικας ή κείµενο, σχεδιασµένο µε σκοπό να εισέλθει στη µνήµη ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή σε σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή και να µεταδοθεί από τον έναν 
υπολογιστή στον άλλον.  

Ρ. Έλεγχος ∆ιοίκησης: 

1. κυριότητα, άµεση ή έµµεση, ποσοστού συµµετοχής 50% και άνω και των αντίστοιχων 
δικαιωµάτων ψήφου για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου (σε περίπτωση ανώνυµης 
εταιρείας), διαχειριστών (σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, κοινοπραξίας ή 
προσωπικής εταιρείας), ή προσώπων που υπηρετούν σε λειτουργικά παρόµοιες θέσεις 
του νοµικού προσώπου, υπό το δίκαιο οιουδήποτε κράτους, ή 
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2. δικαίωµα ανάδειξης ή διορισµού, δυνάµει έγγραφης συµφωνίας ή καταστατικού ή 

οργανισµού ή παρόµοιου εγγράφου νοµικού προσώπου, της πλειοψηφίας των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, των διαχειριστών κοινοπραξίας, προσωπικής 
εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ή προσώπων που υπηρετούν σε 
λειτουργικά παρόµοιες θέσεις του νοµικού προσώπου υπό το δίκαιο οιουδήποτε κράτους.   

 
Σ. ∆ιαχειριστής: ο ∆ιαχειριστής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης.  

Τ. Περιεχόµενο Πολυµέσων: οιαδήποτε πληροφορία σε ηλεκτρονική µορφή, περιλαµβανοµένων 
λέξεων, ήχων, αριθµών, εικόνων ή γραφικών καθώς και διαφηµίσεων, βίντεο, περιεχοµένου 
ζωντανής ροής (streaming) ή µετάδοσης, περιεχοµένου online χώρων πληροφόρησης, ανάρτησης 
ή συζήτησης, το οποίο, όµως, δεν περιλαµβάνει λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αυτά 
καθαυτά τα αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται, επιδεικνύονται ή διαφηµίζονται στο 
Περιεχόµενο Πολυµέσων.   

Υ. Συµφωνία Παροχής Εµπορικών Υπηρεσιών: οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Ασφαλισµένου 
και χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, εταιρείας έκδοσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή 
ανεξάρτητου παρόχου υπηρεσιών επεξεργασίας και λειτουργίας πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, η 
οποία παρέχει στον Ασφαλισµένο τη δυνατότητα να δέχεται για πληρωµή ή δωρεές πιστωτικές, 
χρεωστικές, προπληρωµένες ή άλλες κάρτες πληρωµής.   

Φ. Ασφαλισµένος: φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο που ορίζεται στο 
παρόν Ασφαλιστήριο.  

Χ. Πρόστιµα και Έξοδα PCI (Payment Card Industry): τα άµεσα χρηµατικά πρόστιµα και ποινές 
που οφείλει ο Ασφαλισµένος υπό τους όρους Συµφωνίας Παροχής Εµπορικών Υπηρεσιών, 
αλλά µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω πρόστιµα και οι ποινές απορρέουν από τη 
µη συµµόρφωση (πραγµατική ή ισχυριζόµενη) του Ασφαλισµένου µε τα δηµοσιευµένα Κριτήρια 
Ασφαλείας ∆εδοµένων της Βιοµηχανίας Καρτών Πληρωµής (Payment Card Industry) καθώς και 
από την παραβίαση δεδοµένων εξαιτίας περιστατικού (ή ευλόγως υποπτευόµενου περιστατικού) 
που περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 ή Ι.Α.2, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόστιµα και 
ποινές δεν θα περιλαµβάνουν επιστροφές χρεώσεων (charge backs), αµοιβές ανταλλαγής 
(interchange fees), εκπτωτικές αµοιβές (discount fees) ή άλλες αµοιβές, τιµές η χρεώσεις σχετικές 
µε υπηρεσίες (service related fees, rates or charges). 

Ω. Χρηµατικές Ποινές: 

1. κάθε αστικό πρόστιµο ή χρηµατική ποινή καταβλητέα σε ∆ηµόσια Αρχή που επιβλήθηκε στα 
πλαίσια Εποπτικής ∆ιαδικασίας από οποιαδήποτε κρατική, τοπική ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή 
οιουδήποτε κράτους (περιλαµβανοµένου οιουδήποτε οργανισµού, αντιπροσωπείας ή άλλου 
οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό την ιδιότητά της ως εποπτικής ή επίσηµης Αρχής, 
και υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη τέτοιων προστίµων και χρηµατικών ποινών είναι 
επιτρεπτή υπό το ελληνικό δίκαιο που διέπει το παρόν Ασφαλιστήριο ή το δίκαιο που διέπει 
τον Ασφαλισµένο (και σε περίπτωση που τα ως άνω εφαρµοστέα δίκαια περιλαµβάνουν 
αντικρουόµενες διατάξεις, θα ισχύει οποιοδήποτε από τα δύο περιλαµβάνει ευνοϊκότερες 
ρυθµίσεις για την τελευταία), και 

2. ποσά τα οποία ο Ασφαλισµένος έχει τη νοµική υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε 
ταµείο µε σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων καταναλωτών βάσει καταδικαστικής δικαστικής 
απόφασης, συµβιβασµού ή στα πλαίσια Εποπτικής ∆ιαδικασίας (περιλαµβανοµένων των 
ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε «ταµείο αποκατάστασης καταναλωτών», ωστόσο δεν 
περιλαµβάνονται πληρωµές σε φιλανθρωπικούς οργανισµούς ή καταθέσεις σε ταµεία άλλα 
από αυτά που προορίζονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων καταναλωτών για ζηµίες που 
προέρχονται από περιστατικά τα οποία καλύπτονται από τις καλύψεις Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3.  

δεν θα περιλαµβάνουν, όµως, (α) το κόστος επανόρθωσης ή βελτίωσης Συστηµάτων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, (β) το κόστος εγκαθίδρυσης, εφαρµογής, διατήρησης, βελτίωσης ή 
επανόρθωσης διαδικασιών, προγραµµάτων και πολιτικών ασφαλείας ή προστασίας της 
πληροφορίας, (γ) το κόστος ελέγχου, εκτίµησης, συµµόρφωσης ή αναφοράς, ή (δ) το κόστος 
προστασίας της εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας και/ή ασφαλείας Προσωπικών ∆εδοµένων από 
κλοπή, απώλεια ή ανακοίνωση, ακόµη κι εάν πραγµατοποιείται στα πλαίσια υπεράσπισης 
εποπτικής διαδικασίας ή έρευνας.  



 

 
 
ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε. 
Εξουσιοδοτηµένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London 

 

30 
 

ΑΑ. ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά ∆εδοµένα):   

 1. κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ιατρικά δεδοµένα ή την υγεία του προσώπου,  

2. κάθε προσωπική πληροφορία η οποία ορίζεται ως ιδιωτική πληροφορία προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει νόµου για την προστασία τέτοιων πληροφοριών, 

3. κάθε προσωπική πληροφορία η οποία ορίζεται ως ιδιωτική πληροφορία προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει Νόµου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ή  

4. τα παρακάτω στοιχεία: 

 (α) κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης, περιλαµβανοµένου του διπλώµατος οδήγησης, του 
αριθµού δελτίου ταυτότητας, του αριθµού κοινωνικής ασφάλισης κλπ,     

 (β) απόρρητοι (µη καταχωρηµένοι) τηλεφωνικοί αριθµοί, ή  

 (γ) αριθµοί πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή άλλων τραπεζικών λογαριασµών σε 
συνδυασµό µε τους συναφείς κωδικούς ασφαλείας, κωδικούς πρόσβασης, 
κλειδαρίθµους, ή προσωπικούς αριθµούς ταυτοποίησης (pins), 

υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω πληροφορίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση, µε µοναδικό και 
αξιόπιστο τρόπο, ορισµένου προσώπου ή την επικοινωνία µε αυτό, ή επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα οικονοµικά στοιχεία ή ιατρικά αρχεία του, δεν περιλαµβάνουν, όµως, δηµοσιοποιηµένα στοιχεία 
τα οποία νοµίµως διατίθενται στο κοινό µέσω κρατικών µητρώων. 

ΑΒ. Νόµος περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων: νόµος, κανονισµός και άλλες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και διατάξεις οιασδήποτε κρατικής, τοπικής ή άλλης ∆ηµόσιας Αρχής οιουδήποτε 
κράτους (περιλαµβανοµένων των οργανισµών, αντιπροσωπειών ή άλλων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) που υποχρεώνουν τον Ασφαλισµένο να προστατεύει την εµπιστευτικότητα 
και/ή την ασφάλεια ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

ΑΓ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων: η δηµοσιευµένη δήλωση του Ασφαλισµένου 
περί της πολιτικής της για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακοίνωση, δηµοσιοποίηση, διασπορά, 
διόρθωση και συµπλήρωση Προσωπικών ∆εδοµένων καθώς και την πρόσβαση σε αυτά.   

Α∆. Υλική Ζηµία: η φυσική φθορά ή καταστροφή υλικού περιουσιακού στοιχείου, περιλαµβανοµένης 
της απώλειας χρήσης αυτού.  

ΑΕ. ∆ιαδικασία Εποπτικής Αρχής (Εποπτική ∆ιαδικασία): αίτηµα για παροχή πληροφοριών ή 
διερεύνηση, ή έναρξη αστικής διαδικασίας κατόπιν κοινοποιήσεως εγκλήσεως ή παρόµοιας 
διαδικασίας, από κρατική, τοπική ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή οιουδήποτε κράτους (περιλαµβανοµένων 
των οργανισµών, αντιπροσωπειών ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό την ιδιότητά 
της ως εποπτικής ή επίσηµης Αρχής αναφορικά µε τη συγκεκριµένη διαδικασία.   

ΑΖ. Σχετιζόµενο Μέλος: ο Ασφαλισµένος καθώς και οποιοσδήποτε πρώην, νυν ή µελλοντικός 
υπάλληλος, διευθυντής, αξιωµατούχος, ∆ιαχειριστής, εταίρος ή άλλος ανεξάρτητος εργολάβος του 
Ασφαλισµένου. 

ΑΗ. Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος: η ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

ΑΘ. Παραβίαση Ασφαλείας:  

1.  Μη Εξουσιοδοτηµένη Πρόσβαση ή Χρήση Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, περιλαµβανοµένης της Μη Εξουσιοδοτηµένης Πρόσβασης ή Χρήσης 
λόγω κλοπής κωδικού ασφαλείας (password) από Σύστηµα Υπολογιστών ή από τον 
Ασφαλισµένο, 

2.  Επίθεση Άρνησης Πρόσβασης σε Σύστηµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε 
Σύστηµα Υπολογιστών Τρίτου, ή   

3. επιµόλυνση Συστήµατος Υπολογιστών από Κακόβουλο Κώδικα ή µετάδοση 
Κακόβουλου Κώδικα από Σύστηµα Υπολογιστών,  
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ανεξαρτήτως εάν οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχει τη µορφή στοχευµένης 
ή γενικευµένης επίθεσης.   

Σειρά από συνεχιζόµενες Παραβιάσεις Ασφαλείας, συναφείς ή επαναλαµβανόµενες 
Παραβιάσεις Ασφαλείας, ή πολλαπλές Παραβιάσεις Ασφαλείας που προέρχονται από την 
συνεχιζόµενη αστοχία Ασφαλείας Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα λογίζονται ως ένα ενιαίο 
περιστατικό Παραβίασης Ασφαλείας και θα θεωρούνται ότι έλαβαν χώρα κατά το χρόνο της 
πρώτης Παραβίασης Ασφαλείας. 

ΑΙ. Θυγατρική: οιαδήποτε επιχείρηση (ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
κοινοπραξία ή προσωπική εταιρεία) στην οποία ο Ασφαλισµένος ασκεί Έλεγχο ∆ιοίκησης µε 
έναν από τους κάτωθι τρόπους:   

1. είχε τον Έλεγχο ∆ιοίκησης της επιχείρησης κατά το χρόνο έναρξης της παρούσας 
επέκτασης κάλυψης ή η επιχείρηση αυτή ήταν η ίδια ασφαλισµένη υπό Ασφαλιστήριο 
που εξέδωσαν οι Ασφαλιστές, του οποίου το παρόν Ασφαλιστήριο συνιστά ανανέωση, 

2. αποκτά τον Έλεγχο ∆ιοίκησης µετά την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εισοδήµατα της επιχείρησης δεν υπερβαίνουν το 
δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου εισοδήµατος του Ασφαλισµένου για το χρονικό 
διάστηµα ενός (1) πλήρους έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας έναρξης της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, ή  

3. αποκτά τον Έλεγχο ∆ιοίκησης µετά την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι εάν τα εισοδήµατα της επιχείρησης υπερβαίνουν το 
δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου εισοδήµατος του Ασφαλισµένου για το χρονικό 
διάστηµα ενός (1) πλήρους έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας έναρξης της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, πληρούνται οι διατάξεις της Ρήτρας XVI (Συγχωνεύσεις και 
Εξαγορές), 

µε τον όρο ότι το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη µόνο για τις πράξεις, 
σφάλµατα, παραλείψεις, περιστατικά ή γεγονότα που λαµβάνουν χώρα καθ’ ο διάστηµα ο 
Ασφαλισµένος έχει τον Έλεγχο ∆ιοίκησης της εν λόγω επιχείρησης.  

ΑΚ. Συστήµατα (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών Τρίτου: οποιοδήποτε σύστηµα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών το οποίο: (1) δεν ανήκει κατά κυριότητα στον Ασφαλισµένο και δεν ελέγχεται ή 
λειτουργείται από τον ίδιο, και (2) δεν περιλαµβάνει συστήµατα υπολογιστών τρίτου στα οποία ο 
Ασφαλισµένος παρέχει υπηρεσίες. Τα συστήµατα υπολογιστών περιλαµβάνουν και τις συναφείς 
συσκευές εισαγωγής, εξαγωγής και αποθήκευσης δεδοµένων, εξοπλισµό δικτυακής επικοινωνίας 
και λειτουργίες φύλαξης (back up) δεδοµένων. 

 
ΑΛ. Εταιρικές Πληροφορίες Τρίτων: οποιοδήποτε εµπορικό µυστικό, δεδοµένο, σχέδιο, ερµηνεία, 

πρόβλεψη, φόρµουλα, µέθοδο, πρακτική, πληροφορίες µαγνητικής ταινίας πιστωτικών/χρεωστικών 
καρτών, διαδικασία, αρχείο, αναφορά ή άλλο είδος πληροφορίας τρίτου που δεν είναι 
Ασφαλισµένος υπό το παρόν Ασφαλιστήριο, η οποία δεν είναι διαθέσιµη στο ευρύ κοινό και 
παρέχεται στον Ασφαλισµένο υπό τον όρο κατάρτισης αµοιβαίας έγγραφης συµφωνίας 
εµπιστευτικότητας ή την οποία ο Ασφαλισµένος είναι εκ του νόµου υποχρεωµένη να τηρήσει 
µυστική. Ωστόσο, οι Εταιρικές Πληροφορίες Τρίτων δεν περιλαµβάνουν ∆εδοµένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

 
ΑΜ. Μη Εξουσιοδοτηµένη Πρόσβαση ή Χρήση: η πρόσβαση σε Σύστηµα Υπολογιστών ή η χρήση 

αυτού από πρόσωπο ή πρόσωπα µη εξουσιοδοτηµένο/α ή η χρήση Συστήµατος Υπολογιστών 
κατά τρόπο µη εξουσιοδοτηµένο.   

 
ΑΝ. Μη Εξουσιοδοτηµένη Ανακοίνωση: η ανακοίνωση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε αυτές κατά 

τρόπο µη εξουσιοδοτηµένο από τον Ασφαλισµένο και χωρίς γνώση, συναίνεση ή συγκατάθεση 
µέλους της Οµάδας Ελέγχου. 

 
 
  

VI.                   Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχονται από την παρούσα επέκταση κάλυψης θα ισχύουν 
οι παρακάτω Oροι: 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΖΗΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ    

A. Εάν εγερθεί οιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου, ο Ασφαλισµένος θα αναγγείλει αυτή 
στους Ασφαλιστές εγγράφως, υπό µορφή τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
επείγοντος ή συστηµένου ταχυδροµείου, το συντοµότερο πρακτικά δυνατό, σύµφωνα µε την 
πληροφόρηση που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και 
οποιοδήποτε αίτηµα, κλήση ή άλλο έγγραφο έχει λάβει ο Ασφαλισµένος ή ο αντιπρόσωπός του. 
Σε καµία περίπτωση η ανωτέρω αναγγελία δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, ή του χρονικού διαστήµατος των τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου για την περίπτωση Απαιτήσεων που εγείρονται κατά του 
Ασφαλισµένου για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών 
της Ασφαλιστικής Περιόδου.   

B. Σε σχέση µε την κάλυψη Ι. Β και την κατά νόµο υποχρέωση συµµόρφωσης µε οιονδήποτε Νόµο 
περί Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών ∆εδοµένων λόγω περιστατικού (ή εύλογα 
υποπτευόµενου περιστατικού) που περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 ή Ι.Α.2, το εν λόγω 
περιστατικό (ή εύλογα υποπτευόµενο περιστατικό) θα πρέπει να αναγγέλλεται το συντοµότερο 
πρακτικά δυνατό αφ’ ότου έγινε αντιληπτό από τον Ασφαλισµένο, κατά τη διάρκεια της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι (i) εάν ο Ασφαλισµένος δεν 
καταγγείλει το παρόν Ασφαλιστήριο, ή οι Ασφαλιστές δεν καταγγείλουν αυτό λόγω µη πληρωµής 
ασφαλίστρου, τα περιστατικά που γίνονται αντιληπτά από τον Ασφαλισµένο κατά το χρονικό 
διάστηµα εξήντα (60) ηµερών πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου θα αναγγέλλονται το 
συντοµότερο πρακτικά δυνατό αλλά σε καµία περίπτωση πέραν των εξήντα (60) ηµερών µετά τη 
λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, και περαιτέρω (ii) εάν οι Ασφαλιστές ανανεώσουν το 
Ασφαλιστήριο και προκύψουν Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης εξαιτίας τέτοιου 
περιστατικού ή εύλογα υποπτευόµενου περιστατικού που έγινε αντιληπτό από τον Ασφαλισµένο 
κατά το χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών πριν από τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου 
και αναγγέλθηκε για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών µετά τη λήξη 
της, οιαδήποτε µεταγενέστερη Απαίτηση εγείρεται λόγω τέτοιου περιστατικού ή υποπτευόµενου 
περιστατικού θα θεωρείται ότι ηγέρθη εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου.     

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εάν ο Ασφαλισµένος εύλογα πιστεύει ότι τα Έξοδα Γνωστοποίησης 
Παραβίασης που προκύπτουν από τέτοιο περιστατικό ή υποπτευόµενο περιστατικό δεν είναι 
πιθανό να υπερβούν την Απαλλαγή, τότε η αναγγελία του περιστατικού ή υποπτευόµενου 
περιστατικού αυτού υπό την παρούσα παράγραφο Β ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του 
Ασφαλισµένου, ωστόσο εάν το περιστατικό ή υποπτευόµενο περιστατικό δεν αναγγελθεί 
σύµφωνα µε το πρώτο της παρούσας παραγράφου παραπάνω, δεν θα καλύπτεται σε σχέση µε τα 
Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης που προέκυψαν από το περιστατικό ή υποπτευόµενο 
περιστατικό. 

Γ. Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισµένος λάβει γνώση για πρώτη 
φορά οιασδήποτε περίστασης η οποία ενδέχεται εύλογα να αποτελέσει τη βάση τυχόν 
Απαιτήσεως, έχει τη δυνατότητα να τη γνωστοποιήσει εγγράφως στους Ασφαλιστές µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επείγον ή συστηµένο ταχυδροµείο, το συντοµότερο 
πρακτικά δυνατό κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει:  : 

1. τα ειδικότερα στοιχεία της πράξης, σφάλµατος, παράλειψης ή Παραβίασης Ασφαλείας τα 
οποία εύλογα θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση τυχόν Απαίτησης, 

2. τη βλάβη ή ζηµία που ενδέχεται να προκύψει ή έχει προκύψει από τη συγκεκριµένη 
περίσταση, και  

3. τα περιστατικά υπό τα οποία ο Ασφαλισµένος έλαβε γνώση για πρώτη φορά της πράξης, 
σφάλµατος, παράλειψης ή Παραβίασης Ασφαλείας. 

Οιαδήποτε µεταγενέστερη Απαίτηση τυχόν εγερθεί κατά του Ασφαλισµένου η οποία προέρχεται 
από την εν λόγω περίσταση που γνωστοποιείται εγγράφως στους Ασφαλιστές, θα θεωρείται ότι 
ηγέρθη κατά το χρόνο γνωστοποίησής της στους Ασφαλιστές υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία γνωστοποίησης.   
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Περιστατικό ή εύλογα υποπτευόµενο περιστατικό το οποίο αναγγέλλεται στους Ασφαλιστές κατά 
τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και σύµφωνα µε την παράγραφο Β παραπάνω, συνιστά 
επίσης γνωστοποίηση περίστασης για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου Γ.  

∆. Απαίτηση ή κατά νόµο υποχρέωση θα θεωρείται ότι έχει αναγγελθεί στους Ασφαλιστές, για τους 
σκοπούς των παραγράφων Α ή Β ανωτέρω, όταν αυτός λάβει, για πρώτη φορά, έγγραφη 
γνωστοποίηση, υπό µορφή τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή επείγοντος ή 
συστηµένου ταχυδροµείου της Απαίτησης ή της κατά νόµο υποχρέωσης, ή οιασδήποτε πράξης, 
σφάλµατος ή παράλειψης τα οποία θα µπορούσαν εύλογα να αποτελέσουν τη βάση Απαίτησης, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Γ παραπάνω.  

 

 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ  

A. Νεοαποκτηθείσες θυγατρικές   

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισµένος ή οποιαδήποτε Θυγατρική 
του εξαγοράσει άλλη επιχείρηση της οποίας τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το 10% των συνολικών 
ετήσιων εσόδων του Ασφαλισµένου για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους ακριβώς πριν την έναρξη 
της Ασφαλιστικής Περιόδου, η εξαγορασθείσα επιχείρηση δεν θα θεωρείται Θυγατρική και 
κανένας Ασφαλισµένος δεν θα έχει ασφαλιστική κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο για 
Απαίτηση ή Ζηµία που προέρχεται από πράξη, σφάλµα, παράλειψη, περιστατικό ή γεγονός που 
τελέσθηκε πριν ή µετά την ηµεροµηνία εξαγοράς:   

1. από την εξαγορασθείσα επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο 
απασχολείται σε αυτή, 

2. σχετίζεται µε το ενεργητικό ή παθητικό, τις Καλυπτόµενες ∆ραστηριότητες Πολυµέσων 
ή τις πολιτικές και διαδικασίες της εξαγορασθείσας επιχείρησης ή τα δεδοµένα, τις 
πληροφορίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τα δίκτυα ή συστήµατα ασφαλείας που 
ανήκουν στην εξαγορασθείσα επιχείρηση ή σε συνεργαζόµενη µε αυτή επιχείρηση ή σε 
τρίτο που ενεργεί για λογαριασµό της, ή ελέγχονται ή κατέχονται από αυτούς ή έχουν τη 
φροντίδα τους, ή 

3. από οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση που κατέχει, επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή 
µεταφέρει πληροφορίες ή λειτουργεί Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 
λογαριασµό της εξαγορασθείσας επιχείρησης, 

εκτός εάν ο Ασφαλισµένος ενηµερώσει εγγράφως τους Ασφαλιστές πριν την εξαγορά, 
εξασφαλίσει την συγκατάθεσή του στην επέκταση της κάλυψης ως προς τις επιχειρήσεις αυτές, το 
ενεργητικό και παθητικό τους και τα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τους, και 
συµφωνήσει να καταβάλει το πρόσθετο ασφάλιστρο που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές.  

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισµένος ή οποιαδήποτε Θυγατρική 
του εξαγοράσει ιδιωτική επιχείρηση της οποίας τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το 10% των 
συνολικών ετήσιων εσόδων του Ασφαλισµένου για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους ακριβώς πριν 
την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι η Ασφαλιστική 
Περίοδος επαρκεί, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας επέκτασης 
κάλυψης, θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για χρονική περίοδο εξήντα (60) ηµερών, µόνο, όµως, 
για Απαιτήσεις από πράξεις, σφάλµατα ή παραλείψεις που τελέσθηκαν για πρώτη φορά, ή για 
περιστατικά και γεγονότα που έλαβαν χώρα για πρώτη φορά, µετά την εν λόγω εξαγορά. 
Ασφαλιστική κάλυψη πέραν των εξήντα (60) ηµερών θα παρέχεται µόνο εάν ο Ασφαλισµένος 
ενηµερώσει εγγράφως τους Ασφαλιστές για την εξαγορά, εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεσή 
του για την επέκταση της κάλυψης πέραν των εξήντα (60) ηµερών ως προς την εξαγορασθείσα 
επιχείρηση και συµφωνήσει να καταβάλει το πρόσθετο ασφάλιστρο που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές.  

B. Συγχωνεύσεις ή ενοποιήσεις 

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισµένος ενοποιηθεί ή συγχωνευθεί 
µε άλλη επιχείρηση, ή εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση, ή πωλήσει ουσιαστικά το σύνολο του 
ενεργητικού του σε άλλη επιχείρηση, τότε το παρόν Ασφαλιστήριο θα παραµένει σε πλήρη ισχύ, 
αλλά µόνο σε σχέση µε Παραβιάσεις Ασφαλείας, ή άλλες πράξεις ή περιστατικά που έλαβαν 
χώρα πριν την ηµεροµηνία της ενοποίησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς. ∆εν θα παρέχεται 
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ασφαλιστική κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο για οποιαδήποτε άλλη Απαίτηση ή Ζηµία 
εκτός εάν ο Ασφαλισµένος ενηµερώσει εγγράφως τους Ασφαλιστές πριν την ηµεροµηνία της 
ενοποίησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, συµφωνήσει στο πρόσθετο ασφάλιστρο και τους όρους 
που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές, και εκδοθεί σχετική πρόσθετη πράξη από τους Ασφαλιστές µε την 
οποία θα επεκτείνεται η κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο 

Γ. Όλες οι ειδοποιήσεις και οι πληρωµές ασφαλίστρων δυνάµει της παρούσας παραγράφου θα 
πρέπει να αποστέλλονται στους Ασφαλιστές. 

 


