
Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης
Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης



Περιεχόμενα

01 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών  .......................................................................................04 
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων  ...................................................................06
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών  ...........................................................................07
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Νοσοκομείων & Κλινικών  .......................................................08
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών  ............................................................................................09 

02 Νομική Προστασία
Νομική Προστασία Ιατρών  ...................................................................................................................11 
Νομική Προστασία Εκμισθωτή Ακινήτων ........................................................................................12
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων ......................................................................................................13
Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής .............................................................................................16

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

32



2
3

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

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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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 Ν.4583/2018, 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.

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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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

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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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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Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης
Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

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


