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Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης υπάγεται στις γενικές διατάξεις Περί Ασφαλίσεων 
του Εμπορικού Νόμου. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον 
ασφαλιζόμενο τα ποσά που ο ίδιος θα υποχρεωνόταν - ως αστικά υπεύθυνος - να 
καταβάλει σαν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να προκληθούν χωρίς τη θέλησή του 
σε τρίτους, όπως π.χ. θάνατος, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες από τυχαία γεγονότα, 
σύμφωνα με τον Νόμο.

Η αστική ευθύνη που προέρχεται από παράνομη πράξη μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. 
Ως άμεση ευθύνη εννοούμε αυτή που προκύπτει από πράξεις προερχόμενες απευθείας 
από τον υπαίτιο. Ως έμμεση ευθύνη εννοούμε αυτή που προκύπτει από πράξεις που 
έχουν συγκεκριμένη σχέση με τον πρόξενο της ζημίας είτε σε άτομο, είτε σε ζώο, είτε σε 
αντικείμενο.

Σε όλα τα προγράμματα μπορεί να εφαρμοσθεί ποσοστό έκπτωσης 30% λόγω ανταγωνισμού (ΕΛΑ)
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Αστική Ευθύνη Λογιστών
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης διαφυλάσσει λογιστές, λογιστικά γραφεία και εταιρίες, 
έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη 
ή παραλήψεις κατά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες 
προκύπτουν π.χ. από:

Καλύψεις Προγράμματος
• Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
• Μη τήρηση των προθεσμιών
• Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
• Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
• Δυσφήμιση
• Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ετήσια Ασφάλιστρα σε €
Σχέδια Ετήσιο Όριο Ασφάλισης Ασφάλιστρα

1 20.000€ 260
2 30.000€ 407
3 50.000€ 586
4 100.000€ 900
5 150.000€ 1.000
6 200.000€ 1.067
7 250.000€ 1.133
8 300.000€ 1.193
9 500.000€ 1.507
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Σημειώσεις σχετικές με την ασφαλιστική κάλυψη:
• Η απαλλαγή σε όλα τα σχέδια ασφάλισης είναι 1.500€
• Γεωγραφικά Όρια & Δικαιοδοσία: Ελληνική
• Αναδρομική Ισχύς: Η έναρξη της Ασφάλισης
• Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας: 5 έτη
• Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του 
 επαγγέλματος
• Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
• Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
• Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση 
 απορρήτου
• Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
• Παρέχεται κάλυψη απώλειας εγγράφων, συκοφαντίας/δυσφήμισης, και απιστίας 
 υπαλλήλων με υπόοριο μέχρι και 50% επί του ετησίου ορίου ευθύνης

Οδηγίες Ανάληψης
• Οι ετήσιες αμοιβές (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία) να μην υπερβαίνουν το 
 ποσό των 300.000€ ετησίως
• Να μην παρέχεται ουδεμία υπηρεσία σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή και 
 εταιρείες που είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο
• Να μην παρέχεται ουδεμία υπηρεσία που σχετίζεται με συγχωνεύσεις και εξαγορές και 
 πτωχεύσεις/ρευστοποιήσεις
• Να υπάρχει πιστοποίηση λογιστή/ελεγκτή και η επίσημη απαιτούμενη από τον ελληνικό 
 νόμο επαγγελματική άδεια
• Οι υπηρεσίες να παρέχονται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο ασφαλιζόμενος να 
 ανήκει σε νόμιμο Σύλλογο Ελλήνων Λογιστών ή Ελεγκτών
• Να μην έχουν υπάρξει ουδέποτε κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό 
 σωματείο και να μην έχουν εγερθεί ουδέποτε απαιτήσεις εναντίον του ασφαλιζομένου 
 σχετικά με παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος ή απάτη. Να μην υπάρχει γνώση για 
 οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον του 
 ασφαλιζομένου
• Να μην παρέχονται υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εργασίας

H ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξής της υπό την 
προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει μόνο εφόσον ο ασφαλιζόμενος αποδέχεται τους όρους, 
απαλλαγές και ασφάλιστρα που αναφέρονται. Σε περίπτωση απόκλισης η ασφαλιστική 
εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παρέχει κάλυψη με τους υφιστάμενους όρους ή σε 
περίπτωση ζημίας να προβεί σε αποζημίωση. 

Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να δηλώνει πριν την έναρξη της ασφάλισης οποιαδήποτε 
απόκλιση και η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει, να δεχθεί ή να δεχθεί 
με διαφορετικούς όρους την παροχή της κάλυψης.
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Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων 
στην Ιδιωτική Ασφάλιση
Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006, η ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης των 
Διαμεσολαβητών είναι υποχρεωτική και καλύπτεται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του Διαμεσολαβητή κατά την άσκηση των 
 καθηκόντων του
• Λάθη ή/και παραλήψεις των βοηθών & προστηθέντων αυτού

Παρεχόμενες Καλύψεις Όρια Κάλυψης σε €

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ανά γεγονός 1.250.618 €
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της εταιρίας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

1.875.927 €

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ο υπολογισμός ασφαλίστρων γίνεται σύμφωνα με τα Ετήσια Μικτά Κέρδη του Διαμεσολαβητή (προμήθειες)

Ετήσια Μικτά Κέρδη σε € Ασφάλιστρα

Έως 5.000 120
Από 5.001 έως 15.000 250

Από 15.001 έως 30.000 300
Από 30.001 έως 45.000 400
Από 45.001 έως 60.000 500
Από 60.001 έως 80.000 580

Από 80.001 έως 100.000 650
Από 100.001 έως 120.000 720
Από 120.001 έως 140.000 820
Από 140.001 έως 160.000 1.000
Από 160.001 έως 180.000 1.200
Από 180.001 έως 200.000 1.400

Άνω των 200.000 Συνεννόηση με την εταιρία

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Εφαρμόζεται απαλλαγή σε κάθε ζημία 10% με κατώτατο όριο τα 1.500€ και ανώτατο όριο 
 τα 18.760€ (όπως αυτό ορίζεται στην Πράξη 38/1-04-2014 της ΤτΕ)
• Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με την κάλυψη επαγγελματικής 
 νομικής προστασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν 
 συνεπεία των παραπάνω περιπτώσεων όπως π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, 
 πραγματογνωμόνων κ.λ.π.
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Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος από απαιτήσεις τρίτων (πελατών), για Σωματικές Βλάβες, 
Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν συνεπεία 
εσφαλμένης παρασκευής φαρμάκων ή λανθασμένης πώλησης, με βάση την ιατρική 
συνταγή. Επίσης, καλύπτονται και οι ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.

Παρεχόμενες Καλύψεις Όρια Κάλυψης σε €

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3 Σχέδιο 4
Σωματικές βλάβες ή θάνατος

κατά άτομο
12.500 25.000 50.000 100.000

Υλικές ζημιές κατά ατύχημα 6.250 12.500 25.000 50.000
Ομαδικό ατύχημα 20.000 40.000 80.000 150.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

25.000 50.000 100.000 200.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € ανά Ειδικότητα
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3 Σχέδιο 4

Φαρμακοποιού 25,00 35,00 70,00 120,00
Βοηθού Φαρμακοποιού 10,00 20,00 25,00 40,00

Ελάχιστα Ετήσια Μικτά Εφαρμοστέα Ασφάλιστρα σε €
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3 Σχέδιο 4

35,00 55,00 95,00 160,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε υλική ζημία 200€
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά
• Για την κάλυψη της αστικής ευθύνης εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ απαιτήσεις, 
 εισπράττεται επασφάλιστρο 25% επί του συνολικού ασφαλίστρου
• Καλύπτονται οι ζημίες προς τρίτους από την φωτεινή επιγραφή
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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Αστική Ευθύνη
Νοσοκομείων & Κλινικών
Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη που θα προκληθεί από τη λειτουργία της 
κλινικής ή/και του νοσοκομείου για ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλεια, 
σφάλματα ή/και παραλείψεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 
από λανθασμένη εκτέλεση οδηγιών, καθώς και από την χρησιμοποίηση ελαττωματικού 
ιατρικού υλικού ή ακατάλληλων φαρμάκων. Επίσης, καλύπτεται και η αστική ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία προκληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοσοκομείου ή 
κλινικής. Ως τρίτοι θεωρούνται οι ασθενείς και οι συνοδοί τους μόνο κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην κλινική ή/και στο νοσοκομείο.

Παρεχόμενες Καλύψεις Όρια Κάλυψης σε €

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3
Σωματικές βλάβες ή θάνατος

κατά άτομο & ομαδικό ατύχημα
50.000 75.000 100.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

100.000 150.000 200.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € ανά Ειδικότητα
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Για κάθε ιατρό 30,00 40,00 50,00
Για κάθε βοηθό 15,00 20,00 30,00

Για κάθε νοσοκόμα 8,00 10,00 15,00
Για κάθε μεταφορά 8,00 10,00 15,00

Για κάθε διοικητικό υπάλληλο 6,00 8,00 10,00
Για κάθε κρεβάτι 4,00 6,00 8,00

Ελάχιστα Ετήσια Ασφάλιστρα σε €
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

500,00 750,00 1.000,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη χειρουργών, αναισθησιολόγων, φυσιοθεραπευτών, 
 γυναικολόγων, ραδιολόγων
• Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάλυψη επαγγελματικής νομικής προστασίας, 
 ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν συνεπεία των παραπάνω 
 περιπτώσεων π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων,  πραγματογνωμόνων κ.λπ.
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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Αστική Ευθύνη Ιατρών
α. Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ιατρού στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του
• Λάθη ή/και παραλήψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του 
 ασφαλισμένου ιατρού
• Ατυχήματα που προκλήθηκαν από την χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού

Παρεχόμενες Καλύψεις Όρια Κάλυψης σε €

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3
Σωματικές βλάβες ή θάνατος

κατά άτομο & ομαδικό ατύχημα
50.000 75.000 100.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

100.000 150.000 200.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € ανά Ειδικότητα
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Ορθοπεδικοί 210,00 280,00 350,00
Λοιπές Ειδικότητες 180,00 240,00 300,00

β. Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ιατρού για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία προκληθεί 
σε πελάτη - ασθενή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου. 

Παρεχόμενες Καλύψεις Όρια Κάλυψης σε €

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3
Σωματικές βλάβες 5.000 10.000 15.000

Υλικές ζημιές 1.000 2.000 3.000
Ομαδικό ατύχημα 25.000 50.000 75.000

Ανώτατο όριο αποζημίωσης 25.000 50.000 75.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

25,00 50,00 75,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη χειρουργών, αναισθησιολόγων, φυσιοθεραπευτών, 
 γυναικολόγων, ραδιολόγων
• Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάλυψη επαγγελματικής νομικής προστασίας, 
 ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν συνεπεία των παραπάνω 
 περιπτώσεων π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ.
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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Νομική Προστασία
Ένας από τους νεότερους ασφαλιστικούς κλάδους διεθνώς είναι ο Κλάδος της Νομικής 
Προστασίας. Με τα προγράμματα του κλάδου καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες 
δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων 
του ασφαλιζομένου, όπως είναι π.χ. οι αμοιβές δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι 
αποζημιώσεις μαρτύρων, οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, τα έξοδα δικαστικών 
επιμελητών, οι αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, οι δικαστικές δαπάνες του 
αντιδίκου, τα έξοδα προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών και πολλά άλλα που πρέπει 
να πληρωθούν προκειμένου να βρει κανείς το δίκαιο του. 

Με τα μέτρα, τους περιορισμούς και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα γύρω μας 
είναι προφανές ότι δημιουργείται μια τεράστια ανάγκη στον καθένα για υπεράσπιση των 
εννόμων συμφερόντων του. Η νομική προστασία της INTERLIFE περιλαμβάνει το σύνολο 
της οικονομικής δραστηριότητας όπως την τροχαία κίνηση, την εργασία, την ιδιωτική ζωή, 
την κατοικία και την επαγγελματική δραστηριότητα.
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Νομική Προστασία Ιατρών
Καλύπτεται η ποινική Νομική Προστασία του Ιατρού για την υπεράσπισή του σε ποινικά 
δικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ́  αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2
Κάλυψη ανά γεγονός 10.000 20.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € ανά Ειδικότητα
Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Χειρούργοι, Γυναικολόγοι,
Ορθοπεδικοί, Ραδιολόγοι

80,00 100,00

Λοιπές Ειδικότητες 70,00 90,00
Για κάθε Βοηθό 10,00 12,00

Οδηγίες Ανάληψης
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, συνεννόηση με την Εταιρία
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Νομική Προστασία
Εκμισθωτή Ακινήτων
Καλύπτει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την διεκδίκηση των συμφερόντων του 
εκμισθωτή του ακινήτου, της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης.

Καλύψεις του Προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει την υπεράσπισή σας σε δικαστήρια με δικηγόρο της επιλογής σας, 
έξοδα αποζημίωσης από τρίτους, κάλυψη δικαστικών εξόδων, κ.λ.π. Αναλυτικότερα:
• Υπεράσπιση των συμφερόντων του εκμισθωτή από μισθωτική σύμβαση
• Υπεράσπιση του εκμισθωτή σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας 
 αδικήματος εξ́  αμελείας
• Διεκδίκηση ή απόκρουση από ενοχικές συμβάσεις που αφορούν το ακίνητο, 
 όπως π.χ. διαφορές με συνεργεία επισκευών κ.ά.
• Διεκδικήσεις από ή διαφορές με ασφαλιστικές εταιρίες

Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2
Κάλυψη ανά Γεγονός 10.000 20.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Κατοικίες
Τετραγωνικά Μέτρα

Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Κατοικίες μέχρι 75 τ.μ. 68,00 97,00
Κατοικίες από 76 τ.μ. μέχρι 100 τ.μ. 72,00 103,00

Κατοικίες από 101 τ.μ. μέχρι 125 τ.μ. 80,00 115,00
Κατοικίες από 126 τ.μ. και άνω 94,00 134,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Επαγγελματική Στέγη
Εισπραττόμενο Μηνιαίο Ενοίκιο

Καταστήματος ή Γραφείου Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Μέχρι 500€ 80,00 115,00
Από 501€ μέχρι 1.000€ 90,00 128,00

Από 1.001€ μέχρι 1.500€ 105,00 152,00
Από 1.501 μέχρι 2.000€ 130,00 188,00

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την Εταιρία
• Για απαιτήσεις μέχρι 500€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική επικράτεια
• Για ποσά άνω των 2.000€ μηνιαίως σε συνεννόηση με την Εταιρία
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Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας δημιουργήθηκε με σκοπό να 
καλύψει τον ασφαλιζόμενο επιχειρηματία ή επιτηδευματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, τα 
μέλη της οικογενείας του καθώς και τους υπαλλήλους, τους εργάτες ή τους τεχνίτες στο 
σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
σας δραστηριότητας μπορούν να συμβούν διάφορα περιστατικά, διάφορα ατυχήματα ή να 
προκύψουν διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία, με ιδιοκτήτες ή/και με υπαλλήλους. 

Τι μπορεί να σας συμβεί; Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: 
• Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον σας για εξ’ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο και αφορά 
 την ασφαλισμένη επαγγελματική σας δραστηριότητα
• Απολύετε έναν συνεργάτη σας για επανειλημμένες καθυστερήσεις και αυτός 
 προσφεύγει στα δικαστήρια
• Πελάτης σας σπάζει το πόδι του από πτώση μέσα στο χώρο σας και διώκεστε ποινικώς
• Φορτηγό καταστρέφει την τέντα ή την βιτρίνα του καταστήματός σας
• Σπάει η αποχέτευση του κτιρίου που έχετε την επαγγελματική σας στέγη και σας 
 προκαλούνται ζημιές
• Ανταγωνιστής δυσφημίζει τα προϊόντα σας και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά Προγράμματος 
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη νομική προστασία σε όλες τις δυσκολίες που 
μπορεί να συναντήσει στην καθημερινή του ζωή ως επαγγελματίας, προσφέροντας έναν 
καλό δικηγόρο στο πλευρό του και πληρώνοντας τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις 
των κλητευθέντων μαρτύρων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, τα 
έξοδα προσφυγών ενώπιον των διοικητικών αρχών και άλλα πολλά τα οποία πρέπει να 
πληρωθούν προκειμένου να βρει κανείς το δίκαιο του. 

Καλύψεις Προγράμματος 
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σας καλύπτει όταν:
• Κάποιος προκαλέσει ζημία στην επιχείρηση ή στο γραφείο σας και αρνείται να σας 
 αποζημιώσει
• Κάποιος συνεργάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή έχετε άλλου είδους 
 επαγγελματικές διαφορές
• Κατηγορείστε για κάποιο ποινικό αδίκημα, π.χ. εργατικό ατύχημα που συνέβη κατά την 
 ώρα ενάσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για μία αγορανομική παράβαση
• Προκύψουν μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του οικήματος
• Έχετε διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο
• Χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις κληρονομικού και 
 φορολογικού δικαίου
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Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο επίπεδα κάλυψης. Το πρώτο επίπεδο καλύπτει 
την επιχειρηματική νομική προστασία ενώ το δεύτερο τις χρηματικές διεκδικήσεις του 
ασφαλιζομένου από τρίτους.

1ο Επίπεδο Κάλυψης: Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
ΣΧΕΔΙΟ 1: Κάλυψη ανά Γεγονός 10.000€

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά Διαμέρισμα σε €

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Α

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Β

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Γ
Βασικό Ασφάλιστρο 50,00 60,00 70,00
Για κάθε απασχολούμενο άτομο 5,00 6,00 7,00

ΣΧΕΔΙΟ 2: Κάλυψη ανά Γεγονός 20.000€

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά Διαμέρισμα σε €

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Α

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Β

Κατηγορία 
Επαγγέλματος

Γ
Βασικό Ασφάλιστρο 75,00 90,00 105,00
Για κάθε απασχολούμενο άτομο 7,50 9,00 10,50

2ο Επίπεδο Κάλυψης: Χρηματικές Διεκδικήσεις (Plafon)
Με τον όρο «Χρηματικές Διεκδικήσεις» εννοούμε τις συμβάσεις του ασφαλιζομένου με 
τρίτους, πελάτες, προμηθευτές για αξιώσεις από διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, 
ακάλυπτες επιταγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς, διαφορές από υπερημερίες 
προμηθευτών, αμφισβητήσεις ποιότητας εμπορευμάτων, υπαναχωρήσεις προμηθευτών ή 
πελατών κ.τ.λ.

Επασφάλιστρα

Οι συντελεστές εφαρμόζανται επί του κεφαλαίου της κάλυψης των χρηματικών διακδικήσεων

Για μέχρι ποσού χρηματικών διεκδικήσεων 10.000€ 10%
Από 10.000€ μέχρι 20.000€ 8%
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Διαχωρισμός των Καταστημάτων
Ο διαχωρισμός των καταστημάτων έχει γίνει σύμφωνα με την επικινδυνότητα που 
παρουσιάζουν αυτά για εμπλοκή σε νομικές διαδικασίες για την κάλυψη των χρηματικών 
διεκδικήσεων, δηλαδή για διεκδικήσεις ή αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις, όπως π.χ. 
ανείσπρακτα τιμολόγια, απλήρωτες συναλλαγματικές, επιταγές, κ.ά.

Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ

Επιχειρήσεις Χαμηλής 
Επικινδυνότητας

Επιχειρήσεις Μεσαίας 
Επικινδυνότητας

Επιχειρήσεις Υψηλής 
Επικινδυνότητας

Αρχιτέκτονες Αρτοπωλεία Εισαγωγές-Εξαγωγές
Εμπορικά Καταστήματα Γαλακτοπωλεία Εστιατόρια

Κλινικές
Ενοικιάσεις 

Μοτοποδηλάτων 
Θαλάσσης, κ.ά.

Ζαχαροπλαστεία

Κομμωτήρια Κάβες Κέντρα Διασκεδάσεως

ΠΡΟ-ΠΟ Κινητή Τηλεφωνία
Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις

Συνεργεία Αυτοκινήτων Οικοδομικές Εργασίες Πάρκινγκ
Σχολεία Πρατήρια Καυσίμων κ.ά.

Φαρμακεία κ.ά. Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλιζόμενος με την ιδιότητά του ως 
 επιτηδευματίας ή/και ως ελεύθερος επαγγελματίας για την επαγγελματική 
 δραστηριότητά του, όπως αυτή αναφέρεται στο ασφαλιστήριο
• Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται στους εργατοϋπαλλήλους και στα μέλη της 
 οικογένειας του ασφαλιζομένου, εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας για την 
 επαγγελματική αυτή δραστηριότητά τους
• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει 
 την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει την 
 παρέμβαση της Εταιρίας, βάσει του ασφαλιστηρίου
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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Νομική Προστασία Σκαφών
Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής, προσανατολιζόμενο στην 
άμεση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ασφαλιζομένου, δημιουργήθηκε για να 
καλύψει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον επιβαίνοντα ενός σκάφους αναψυχής, με σκοπό 
να τον προστατεύει από διάφορες κατηγορίες, απαιτήσεις τρίτων, από διαφορές που 
μπορεί να έχει για την επισκευή του σκάφους, για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την 
ναυσιπλοΐα κ.ά. προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

Καλύψεις Προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει την νομική προστασία σκαφών αναψυχής, ιστιοφόρων και 
μηχανοκίνητων, με εξαιρετικά προσιτό κόστος αν σκεφτεί κανείς πόσο εύκολο είναι να 
συμβούν διάφορα περιστατικά, τα οποία για να λυθούν πρέπει να επέμβει ο νόμος. 
Αναλυτικότερα, σας καλύπτει όταν:
• Κατηγορείστε για τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου με το σκάφος
• Κατηγορείστε για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη σωστικών 
 και γενικά για τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τον 
 ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.λ.π. 
 η INTERLIFE αναλαμβάνει να σας υπερασπίσει στα ποινικά δικαστήρια
• Έχετε απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε εσάς ή στους 
 συνεπιβαίνοντες
• Έχετε απαιτήσεις εναντίον τρίτων ή της ασφαλιστικής τους εταιρίας για ζημίες που 
 προκάλεσαν στο σκάφος σας
• Έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας Εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το 
 σκάφος σας
• Έχετε διαφορές εναντίον επισκευαστικής εταιρίας ή από μη καταβολή συμφωνηθέντος 
 ναύλου κ.τ.λ.

Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός

Σχέδιο 1 Σχέδιο 2
Κάλυψη ανά γεγονός 10.000 20.000



Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Μηχανοκίνητα Σκάφη 
Μηχανοκίνητα με Ιπποδύναμη Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Μέχρι 25 HP 30,00 45,00
Από 25 HP έως 50 ΗΡ 35,00 55,00
Από 51 HP έως 100 ΗΡ 40,00 60,00
Από 101 HP έως 150 ΗΡ 45,00 70,00

Από 151 HP και άνω / Jet Ski 50,00 75,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Ιστιοφόρα Σκάφη
Ιστιοφόρα Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Με ολικό μήκος μέχρι 6 μέτρα 25,00 40,00
Με ολικό μήκος από 7 έως 10 μέτρα 30,00 45,00

Με ολικό μήκος από 11 μέτρα και άνω 40,00 60,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Περιηγητικά - Τουριστικά Σκάφη
Επιβάτες Σχέδιο 1 Σχέδιο 2

Μέχρι 200 επιβάτες 50,00 75,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις
• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει 
 την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει την 
 παρέμβαση της εταιρίας, βάσει του ασφαλιστηρίου
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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www.interlife.gr
info@interlife.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυμάκη 27, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρ. Σμύρνης 2, 62 123 Σέρρες
Τηλ.: 23210 52760, Fax: 23210 52753

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία, 55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473

Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
και Νομικής Προστασίας


