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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 δυσφήμηση, διασυρμός, δυσφήμηση 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 Δαπανών 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 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. 
 
 «Δαπάνες 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 σχετικές αμοιβές και δαπάνες που έχουν 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 Δαπάνες 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. 
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«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 
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). 
 
Δηλούται και συμφωνείται ότι εάν εντός της ασφαλιστικής περιόδου όπως αναγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιζόμενος ανακαλύψει ότι οποιοδήποτε έγγραφο (όπως ορίζεται παρακάτω), 
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 την 
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. 
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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 Δαπάνες υπεράσπισης κατόπιν 
Απαίτησης που ανέκυψε λόγω Άδικης Πράξης η οποία συντελέσθηκε στα πλαίσια της ασφαλισμένης 
δραστηριότητας.  

2. Ασφαλισμένη δραστηριότητα 

• Η ασφαλισμένη δραστηριότητα που καλύπτεται από το παρόν όπως αναγράφεται στον πίνακα 
ασφάλισης και διευκρινίζεται στην πρόταση ασφάλισης. 

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 δύναται να παραταθεί μετά την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, εφόσον αυτό έχει 
συμφωνηθεί και αναφέρεται ρητώς στον πίνακα ασφάλισης 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. 

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 της αντικατάστασης 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 την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δεν 
νοείται ως νέο Ασφαλιστήριο. 
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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 Δαπανών 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.  

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 Δαπάνες 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 Δαπανών 
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. 

1. Γεωγραφικά όρια  

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 ασφαλισμένης 
δραστηριότητας που ασκείται εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο 
ήτοι εντός Ελλάδος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης. 

Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισμένου και/ή 
Εργαζομένου ή νομικού προσώπου ενώπιον αρμοδίου Ελληνικού δικαστηρίου και διέπεται από το Ελληνικό 
Δίκαιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν παρέχει 
κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου εντός Ελλάδος και αφορούν την κήρυξη 
δικαστικών αποφάσεων που εξέδωσαν δικαστήρια εκτός Ελλάδος.  
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8. Δικαιοδοσία & Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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. 

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 
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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  

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 έλαβε 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 επέλθει μεταβολή στη μετοχική σύνθεση του Ασφαλισμένου η οποία έχει ως συνέπεια την αλλαγή του 
ελέγχου, ο Ασφαλισμένος 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 Εργαζόμενός του 
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 
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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. 

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 άδειας του Ασφαλισμένου 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. 
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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. 

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, 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 σύμβασης, 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 
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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.   

 

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 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 ζητείται 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 Δαπάνες 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 Δαπάνες 
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. 
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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. 

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. Διακανονισμός 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 Δαπάνες 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 τα 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 Δαπάνες 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. 
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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: 

• 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, 
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ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων μυκητών, μούχλας, 
σπορίων ή μυκοτοξινών  

Διευκρινίζεται 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. 

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. 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. 

19. 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 5 – 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 
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Ασφαλιστών που έχει συσταθεί με Πράξη του Κοινοβουλίου και έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Ασφαλιστικών Εταιριών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Δίκαιο.  

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.  

 
 


