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01 Ασφάλιση Γραφείων & Ιατρείων
Δημιουργήθηκαν τα προγράμματα Office & Electro Safe, που καλύπτουν κάθε είδους ζημία
που μπορεί να προκληθεί σε ένα γραφείο ή ιατρείο.
Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται κάθε είδους ευθύνη που απορρέει
από τη λειτουργία ενός γραφείου ή ιατρείου και με τη Νομική Προστασία καλύπτονται
οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των
εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου,

01.1 OFFICE
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης
Γραφείων και Ιατρείων
Το ειδικά μελετημένο πρόγραμμα OFFICE σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει αποτελεσματική
προστασία στον επιχειρηματία, από όλους τους κινδύνους, απρόβλεπτους και μη.
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές γραφείων. Tο κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι
η εξασφάλιση πλήθους καλύψεων, ενώ το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό του κόστος το καθιστά
προσιτό σε κάθε επιχειρηματία.
Επιπλέον, με το πρόγραμμα παρέχονται και συμπληρωματικές προαιρετικές καλύψεις,
ώστε ο επιχειρηματίας να είναι προστατευμένος από κάθε κίνδυνο π.χ. ζημίες στον
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό του γραφείου κ.λπ.
Το πρόγραμμα αφορά γραφεία όπως:
Ασφαλιστικά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστηριακά, Λογιστικά - Φοροτεχνικά,
Συμβολαιογραφικά, Μεσιτικά, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Δικηγορικά, Πολιτικών
Μηχανικών, Σχολών Οδηγών, Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων, Αρχιτεκτόνων,
Κτηματολογικά, Αντιπροσωπειών, Ιατρεία Πάσης Φύσεως

Καλύψεις Προγράμματος

• Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Πυρκαγιά από Δάσος
• Βραχυκύκλωμα σε Α΄(πρώτο) Κίνδυνο μέχρι 1.500€
• Ευρεία Έκρηξη
• Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες
• Κακόβουλες Βλάβες
• Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
• Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών
• Έξοδα Κατασβέσεως μέχρι 3.000€
• Αποκομιδή Ερειπίων 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο τις 30.000€
• Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 3.000€
• Διακοπή Εργασιών 100€ ημερησίως για 2 μήνες
• Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Καλυπτόμενους Κινδύνους μέχρι το 10% του
Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο τις 30.000€
• Κλοπή με Διάρρηξη, Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 5.000€
• Ληστεία Ταμείου (Ηold up) μέχρι 1.500€
• Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.000€
• Κάλυψη Ζημιών Φωτεινών Επιγραφών συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 1.500€
• Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας
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Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Κατηγορίες Κινδύνου

Κτίριο

Με απαλλαγή*
0,80€
Χωρίς απαλλαγή
0,90€
Ελάχιστα Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα 150€

Περιεχόμενο
1,60€
2,40€

Κλοπή
Περιεχομένου
0,50€
0,50€

Απαλλαγές

• Κλοπή το 10% με ελάχιστο όριο τα 500€
• Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
10% με ελάχιστο όριο τα 1.500€
• Ζημίες κατά την απόπειρα της κλοπής, Βραχυκύκλωμα καθώς
και Θραύση Κρυστάλλων 150€
• Απώλεια Κερδών οι 5 πρώτες ημέρες.
• Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας με απαλλαγή 10% για κάθε
ζημία με ελάχιστο ποσό τα 750 € για το ισόγειο και 1.500 € για το υπόγειο
• Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες,
Κακόβουλες Βλάβες, 10% με ελάχιστο όριο τα 1.000€ (αφορά ισόγεια γραφεία)

Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Γενική Αστική Ευθύνη
(όχι επαγγελματική, μόνο ατυχήματα εντός του γραφείου)
Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του γραφείου
Κάλυψη κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Γραφείων
με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι 10.000€ και απαλλαγή 500€ σε
κάθε ζημία (ασφαλίζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές,
τηλεφωνικά κέντρα, fax, κλιματιστικά μηχανήματα και ιονιστές,
παλαιότητας έως 5 έτη

Διευκρινίσεις

1,00€
5,00€

5,00€

• Η ασφάλιση ισογείων γραφείων με χρήση υπόγειων ή/και ημιυπόγειων χώρων γίνεται
σε συνεννόηση με την εταιρία
• Για ασφαλιζόμενα κεφάλαια άνω των 300.000€ παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα
αλλά πάντα σε συνεννόηση με την εταιρία
• Προϋπόθεση για την κάλυψη κλοπής αποτελεί η ύπαρξη συναγερμού ή και ρολών
ασφαλείας για ισόγεια γραφεία
• Για ζημίες που προκαλούνται από νερά σε υπόγεια εφαρμόζεται μεγαλύτερη απαλλαγή
από αυτή που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο «Απαλλαγές» και σε συνεννόηση
με την εταιρία
• Τα ποσά που αναφέρονται στα όρια αποζημιώσεων δεν προσαυξάνουν το συνολικό
ασφαλιστικό ποσό
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01.2 ELECTRO Safe
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Το πρόγραμμα ELECTRO Safe έχει ως αντικείμενο την «Κατά Παντός Κινδύνου» κάλυψη,
από οποιαδήποτε απρόοπτη, ξαφνική και αιφνίδια ζημία που μπορεί να προκληθεί στον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό της κάθε σύγχρονης επιχείρησης, μεγάλου, μεσαίου ή/και μικρού
μεγέθους.
Ο όρος «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» περιλαμβάνει όλα τα υπολογιστικά και λοιπά
ηλεκτρονικά συστήματα που κατά κανόνα χρειάζονται για την λειτουργία τους, χαμηλή ή/
και μέσης ισχύος τάση.
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να ασφαλιστεί είτε βρίσκεται σε λειτουργία είτε σε
αδράνεια, σε φάση αποσυναρμολόγησης ή συναρμολόγησης για λόγους συντήρησης ή
μεταφοράς μέσα στον χώρο λειτουργίας του.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία επίπεδα κάλυψης και περιλαμβάνει
τις παρακάτω ενότητες:
Τμήμα I - Υλικές Ζημίες
Αποζημιώνονται οι δαπάνες και τα έξοδα επισκευής και αποκατάστασης ζημιών ή
αντικατάστασης των ζημιωθέντων μερών στον ασφαλισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Τμήμα II - Εξωτερικοί Φορείς Δεδομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αποζημιώνονται οι υλικές ζημίες στους Εξωτερικούς Φορείς Πληροφοριών Η/Υ, σε
μαγνητικές ταινίες, δίσκους, κάρτες, δισκέτες και τα παρόμοια, τα έξοδα επανεγγραφής των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά κ.λ.π.
Τμήμα III - Αυξημένες Δαπάνες Λειτουργίας
Αποζημιώνονται οι αναπόφευκτες πρόσθετες δαπάνες που θα απαιτηθούν προκειμένου
να μην διακοπεί και να συνεχιστεί άμεσα, η απρόσκοπτη λειτουργία της ασφαλισμένης
επιχείρησης.
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Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτονται:
• Εξοπλισμός Γραφείων και Καταστημάτων
Fax, Φωτοτυπικά Μηχανήματα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Scanners,
Plotters, Οθόνες, Modem, Περιφερειακές Μονάδες, Εξωτερικοί Φορείς Πληροφοριών,
Ταμειακές Μηχανές, Μικρά Τηλεφωνικά Κέντρα κ.λ.π.
• Εξοπλισμός Ιατρείων
Ιατρικά Μηχανήματα, Μονάδες Παραγωγής Ακτινών Χ, Ηλεκτροκαρδιογράφοι, Τεστ
Κοπώσεως, Υπέρηχοι, Ακτινολογικά Μηχανήματα, Αξονικοί και Μαγνητικοί τομογράφοι,
Ψηφιοποίηση Εικόνας και Αυτόματα Εμφανιστήρια, Συσκευές Ραδιοθεραπείας,
Υπερηχοτομογράφοι με Η/Υ, Τρίπλεξ, Οδοντιατρικά Μηχανήματα, Εξοπλισμός
Μικροβιολογικών και Βιοχημικών Εργαστηρίων, Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια κ.λ.π.
• Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις, Τηλεφωνικά Κέντρα και Συσκευές, Μηχανήματα
Ραδιοεπικοινωνιών, Εναέρια Συστήματα Επικοινωνίας, Τηλεοπτικά Τηλέφωνα,
Τηλεφωτοαντιγραφικοί Καταγραφείς κ.λ.π.
• Εξοπλισμός Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών, Studio κ.λπ.
Εξοπλισμός & Κεραίες Εκπομπής Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών, Στούντιο
Φωτογραφικά, Κινηματογραφικά και Τηλεοπτικά, Στούντιο Ηχογραφήσεων, Συστήματα
Προβολής, Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί κ.λ.π.
• Εξοπλισμός Τυπογραφείων & Εκτυπωτικών Μονάδων
Εκτυπωτικές Μηχανές, Εκτυπωτικοί Πύργοι, Μηχανές Παραγωγής Μηχανογραφικών
Εντύπων, Μηχανές Σύνθεσης Μηχανογραφικών Εντύπων κ.λ.π.
• Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Κλιματιστικές Μονάδες, Γεννήτριες, Ανεμογεννήτριες, Εξομοιωτές Πτήσεων και
Πλοήγησης, Συστήματα Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης, Συστήματα Ανίχνευσης
Καπνού, Συστήματα Συναγερμού κ.λ.π.
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Καλύψεις Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι «Κατά Παντός Κινδύνου».
Αυτό σημαίνει ότι στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι αλλά μόνο οι
εξαιρούμενοι. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους πιο πιθανούς, καλυπτόμενους κινδύνους.
• Πυρκαγιά, Θερμότητα, Κεραυνός, Έκρηξη
• Καπνός, Αιθάλη, Διαβρωτικά Αέρια
• Νερό, Υγρασία
• Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα
• Πτώση Αεροσκαφών, Πρόσκρουση Οχήματος
• Κλοπή συνεπεία Διάρρηξης, Ληστεία
• Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενής
• Βραχυκύκλωμα, Αυξομείωση Τάσης, άλλες Ηλεκτρικές Αιτίες, Μηχανικές Βλάβες
• Σφάλματα Σχεδιασμού, Κατασκευής ή/και Συναρμολόγησης
• Ελαττώματα στη Χύτευση Υλικών, Σφάλματα Εργαστηρίου, Κακοτεχνία
• Κακός Χειρισμός, Έλλειψη Ειδικότητας, Αμέλεια, Πτώση, Θραύση από Πτώση
• Κακόβουλες Ενέργειες Εργατών, Υπαλλήλων, Τρίτων, Χαλάζι, Παγετός, Θύελλα
• Κάλυψη Πλήρους Αξίας Αντικαταστάσεως
• Καθίζηση, Κατολίσθηση Εδάφους ή Βράχων, Χιονοστιβάδα και γενικά ότι δεν εξαιρείται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πρόσθετες Καλύψεις

• Σεισμός
• Λαίλαπα, Κυκλώνας και Τυφώνας
• Βλάβη Κλιματιστικών Μηχανημάτων
• Κάλυψη Λυχνιών - Καθοδικών Σωλήνων
• Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
• Τρομοκρατικές Ενέργειες
• Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών και Αργιών
• Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου
• Κάλυψη Κινητού και Φορητού Εξοπλισμού εντός Ελλάδος
• Κάλυψη Προσθέτων Δαπανών για επαναπρογραμματισμό και μεταφορά δεδομένων

Εξαιρέσεις

• Πόλεμος, Πολεμικές Επιχειρήσεις, Κίνδυνοι Ραδιενέργειας - Ακτινοβολίας
• Ζημίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι τρίτοι είτε κατά τον νόμο, είτε με σύμβαση
• Έξοδα Συντήρησης, Φυσιολογική Φθορά
• Διακοπή Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
• Εσκεμμένη Ενέργεια του ασφαλιζομένου
• Αισθητικά Ελαττώματα
• Αποθετικές Ζημίες
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Διευκρινίσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κατά
Παντός Κινδύνου παρέχονται από τον Κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων της Εταιρίας.

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Ενδεικτικά ασφάλιστρα*
από 2,20€ έως 8,30€
*Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων, την ηλικία, την αξία, τις τυχόν
ιδιαιτερότητές τους, την αφαιρετέα απαλλαγή και τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται.

Κάλυψη Σεισμού
για Γραφεία και Ιατρεία
Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα OFFICE, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης σεισμού,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ασφαλίστρων.

ΣΕΙΣΜΟΣ 1
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Έτος άδειας κατασκευής οικοδομής

Ποσό

Έκδοση άδειας κατασκευής από 2000 και μετά
Έκδοση άδειας κατασκευής από 1990 έως 1999
Έκδοση άδειας κατασκευής από 1960 έως 1989

1,20€
1,40€
1,50€

Απαλλαγή (υποχρεωτική)

• 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό τα 1.000€

ΣΕΙΣΜΟΣ 2
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο
Έτος άδειας κατασκευής οικοδομής

Ποσό

Έκδοση άδειας κατασκευής από 2000 και μετά
Έκδοση άδειας κατασκευής από 1990 έως 1999
Έκδοση άδειας κατασκευής από 1960 έως 1989

1,00€
1,20€
1,30€

Απαλλαγή (υποχρεωτική)

• 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό τα 5.000€
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02 Αστική Ευθύνη

02.1 Αστική Ευθύνη Ανέγερσης
Οικοδομών & Τεχνικών Έργων
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, ο
επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος της οικοδομής, για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο ή/και
Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους όπως σε επισκέπτες,
περαστικούς κ.λ.π., κατά τη διάρκεια ανέγερσης της οικοδομής.

Καλύψεις Προγράμματος
Παρεχόμενες Καλύψεις
Σωματικές βλάβες ή θάνατος
κατά άτομο
Υλικές ζημιές κατά ατύχημα
Ομαδικό ατύχημα
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

Όρια Κάλυψης σε €
Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

12.500

25.000

50.000

100.000

6.250
20.000

12.500
40.000

25.000
80.000

50.000
150.000

25.000

50.000

100.000

200.000

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €

Οι συντελεστές εφαρμόζονται επί του πραγματικού προϋπολογισμού της αξίας του έργου

Για Έργα με Πραγματικό
Προϋπολογισμό έως 500.000€
Για Έργα με Πραγματικό
Προϋπολογισμό άνω των 500.000€
Ελάχιστα Ασφάλιστρα

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

0,80‰

0,90‰

1,40‰

2,20‰

0,70‰

0,80‰

1,20‰

2,00‰

100€

150€

200€

300€

Επασφάλιστρα
Επασφάλιστρα

Οι συντελεστές εφαρμόζονται επί των ασφαλίστρων που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό

Καλύψεις
Επασφάλιστρο για την Κάλυψη της Κατεδάφισης επιπλέον
Επασφάλιστρο για την Κάλυψη
της Πρόκλησης Ζημιών σε Όμορα Κτίρια επιπλέον
Επασφάλιστρο για την Κάλυψη της Εκσκαφής επιπλέον
Επασφάλιστρο για την Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης
Εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ Απαιτήσεις

Διευκρινίσεις

Ποσοστό
20%
20%
20%
15%

• Ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε υλική ζημία ποσοστό 5% επί του ποσού της
ζημίας με ελάχιστο όριο τα 300€
• Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τον πραγματικό προϋπολογισμό του έργου
• Για τον προϋπολογισμό του έργου ως ελάχιστο όριο λαμβάνεται το ποσό των 600€ ανά
τετραγωνικό μέτρο κατασκευής εφόσον πρόκειται για κτίριο κατοικιών ή γραφείων. Για
άλλες χρήσεις σε συνεννόηση με την Εταιρία
• Εξαιρούνται ζημίες σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, υπόγειες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
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02.2 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 Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Ασφάλιστρα
ΣΧΕΔΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ετήσιο)
20.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
500.000

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
260€
407€
586€
900€
1.000€
1.067€
1.133€
1.193€
1.507€

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

Διευκρινίσεις

• 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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02.3 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

Καλύψεις Προγράμματος
Παρεχόμενες Καλύψεις

Όρια Κάλυψης σε €

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

1.250.618 €
1.875.927 €

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
σύμφωνα με τα Ετήσια Μικτά Κέρδη του Διαμεσολαβητή (προμήθειες)

Ετήσια Μικτά Κέρδη σε €
Έως 5.000
Από 5.001 έως 15.000
Από 15.001 έως 30.000
Από 30.001 έως 45.000
Από 45.001 έως 60.000
Από 60.001 έως 80.000
Από 80.001 έως 100.000
Από 100.001 έως 120.000
Από 120.001 έως 140.000
Από 140.001 έως 160.000
Από 160.001 έως 180.000
Από 180.001 έως 200.000
Άνω των 200.000

Διευκρινίσεις

Ασφάλιστρα
120€
250€
300€
400€
500€
580€
650€
720€
820€
1.000€
1.200€
1.400€
Συνεννόηση με την εταιρία

• 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.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

02.4 Αστική Ευθύνη Ιατρών
Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ
Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ιατρού στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ιατρού 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 τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού
Όρια κάλυψης
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
ανά γεγονός
ανά Κατηγορία Ειδικότητας σε €
και ετησίως
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
50.000€
157,00
179,00
314,00
814,00
75.000€
179,00
214,00
371,00
957,00
100.000€
200,00
236,00
414,00
1.057,00
Κατηγορίες Ειδικοτήτων
Κατηγορία 1
Καρδιολόγοι, Νευρολόγοι, Παθολόγοι, Παιδίατροι, Γενική Ιατρική
Κατηγορία 2
Οδοντίατροι
Κατηγορία 3
Αναισθησιολόγοι, Δερματολόγοι, Ογκολόγοι, Οφθαλμίατροι, ΩΡΛ
Κατηγορία 4
Γενικοί Χειρουργοί, Γυναικολόγοι, Νευροχειρουργοί, Ορθοπεδικοί
Β. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ιατρού για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία προκληθεί σε
πελάτη-ασθενή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου. Οι καλύψεις που
παρέχονται είναι οι εξής.
Παρεχόμενες Καλύψεις

Όρια Κάλυψης σε €

Σχέδιο 1
Σχέδιο 2
Σωματικές βλάβες
5.000
10.000
Υλικές ζημιές
1.000
2.000
Ομαδικό ατύχημα
25.000
50.000
Ανώτατο όριο αποζημίωσης
25.000
50.000
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Σχέδιο 1
Σχέδιο 2
25,00
50,00

Διευκρινίσεις

Σχέδιο 3
15.000
3.000
75.000
75.000
Σχέδιο 3
75,00

• Εξαιρείται η αστική ευθύνη φυσιοθεραπευτών, ραδιολόγων, πλαστικών χειρουργών
• Εξαιρείται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά
• 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
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03 Νομική Προστασία

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

03.1 Νομική Προστασία
Λογιστών Φοροτεχνικών
Από το 2011 με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/123 της ΕΕ,
όλοι οι λογιστές έχουν ποινικές ευθύνες έναντι των πελατών τους και θα είναι υπόλογοι
απέναντι στον νόμο (Ν3842/2010).
Από τη σχετική Νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις:
• διοικητικές (πρόστιμα έως 30.000€)
• πειθαρχικές (αφαίρεση άδειας, κλείσιμο γραφείου)
• ποινικές (φυλάκιση έως 10 έτη)

Καλύψεις Προγράμματος

• Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά
και της σχετικής νομοθεσίας, που αφορά στην ασφαλισμένη δραστηριότητα.
• Παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που
εποπτεύουν τη δραστηριότητά του.
• Προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας που καλύπτει την αστική ευθύνη.
• Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις
ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και αποτελούν εξ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης
• Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €
Ατομικό
Εταιρία

63,90€
189,90€
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03.2 Νομική Προστασία
Ιατρού - Φαρμακοποιού
Χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο,
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

Καλύψεις του Προγράμματος

• Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών
συμβουλίων, για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική
του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε:
• Εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας
• Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας
• Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών
πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
• Αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος
• Ανθρωποκτονία από αμέλεια
• Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις
• Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
• Άρνηση εκτέλεσης εργασιών
• Εσφαλμένη διάγνωση με την ευρεία έννοια
• Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί
• Υποβολή Μήνυσης
σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, δυσφήμισης
• Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.
• Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων
τρίτων εναντίον του.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης
• Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €
Για κάθε Γιατρό - Φαρμακοποιό

70,20€
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03.3 Πλήρης Νομική
Προστασία Ιατρών
Χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας - με ιατρείο

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο,
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

Καλύψεις του Προγράμματος
• Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών
συμβουλίων, για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του
δραστηριότητα:
• Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, διάγνωσης επέμβασης, αναισθησίας
• Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών
πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
• Ανθρωποκτονία από αμέλεια, αισθητική παραμόρφωση ή ατελούς αποτελέσματος
• Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
• Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
• Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί
• Υποβολή Μήνυσης
σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, δυσφήμισης
• Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό
του ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου
του. Επίσης καλύπτονται οι αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία πολιτικών
δικαστηρίων καθώς και προσφυγές διοικητικών δικαστηρίων.
• Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό
που απασχολεί νομίμως, όπως υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης,
άδειες κ.λπ.
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• Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική του στέγη, όπως
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λπ.
• Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνταξης και Περίθαλψης
• Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια
που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής κ.λπ.
• Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων
τρίτων εναντίον του.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης
• Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €
Για κάθε Γιατρό

122,40€
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03.4 Πλήρης Νομική
Προστασία Ιατρών

και με εξαρτημένη σχέση εργασίας - νοσοκομειακοί γιατροί με ιατρείο
Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο,
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

Καλύψεις του Προγράμματος
• Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών
συμβουλίων, για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του
δραστηριότητα:
• Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, διάγνωσης επέμβασης, αναισθησίας
• Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών
πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
• Ανθρωποκτονία από αμέλεια, αισθητική παραμόρφωση ή ατελούς αποτελέσματος
• Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
• Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
• Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί
• Υποβολή Μήνυσης
σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, δυσφήμισης
• Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό
του ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου
του. Επίσης καλύπτονται οι αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία πολιτικών
δικαστηρίων καθώς και προσφυγές διοικητικών δικαστηρίων.
• Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό
που απασχολεί νομίμως, όπως υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης,
άδειες κ.λπ.
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• Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική του στέγη, όπως
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λπ.
• Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνταξης και Περίθαλψης
• Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια
που αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής κ.λπ.
• Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων
τρίτων εναντίον του.
• Διαφορές από εξαρτημένη εργασία
Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των ασφαλισμένου ιατρού, που παρέχει
τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του,
περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης
ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης
• Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €
Για κάθε Γιατρό

159,30€
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Κλάδος Περιουσίας

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων
Office, Electro Safe, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

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
ΚΡΗΤΗ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410
info@interlife.gr

www.interlife.gr

και στα Social Media:

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

