
                
 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 
Πραγματογνώμονες 

 

Έγγραφο Πληροφοριών Ασφαλιστικού Προγράμματος 
 
 

Εταιρία: Karavias Underwriting Agency - Coverholder at LLOYD’S 
Εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. ΑΡ.ΓΕΜΗ: 345121 

Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 4364/2016) 

 

Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Eπαγγελματικής Αστικής 
Ευθύνης Πραγματογνωμόνων. 
 
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται στο πιστοποιητικό 
ασφάλισης, στον πίνακα παροχών, στις γενικές εξαιρέσεις και στους όρους του Συμβολαίου. 
 

 

Τι ασφαλίζεται; 

 

Τι δεν ασφαλίζεται; 

 
 
Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αποζημιώνει, σύμφωνα με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των όρων Συμβολαίου, σε 
περίπτωση που συμβεί απώλεια ή ζημία από : 
 
Ενδεικτικά καλύπτει:  

• Tις απαιτήσεις που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισµένου και 
κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο 
ασφάλισης. 

• Την αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, βάσει νόμου, λόγω αμέλειας, σφάλματος 
ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της 
επιχειρηματικής του δραστηριότητάς. 

• Έξοδα και δαπάνες του αιτούντος, ως αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται 
κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους.  

• Υψηλά όρια ασφάλισης. 

• Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών. 

• Κάλυψη διεθνών δραστηριοτήτων. 
 

Συνήθεις Επεκτάσεις 
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε κάποιες από τις ακόλουθες 
καλύψεις: 
 

• Εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση. 

• Άμεση εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την Επαγγελματική Αστική σας Ευθύνη. 

• Απώλεια Εγγράφων 

• Απιστία Υπαλλήλων  

• Παραβίαση της διάταξης περί του απορρήτου 

• Δυσφήμιση και Συκοφαντική δυσφήμιση 

• Ακούσια παραβίαση της Εμπιστευτικότητας  και της 
Ιδιωτικότητας. 

• Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ευρεσιτεχνίας ή κατοχυρωμένου σχεδίου η οποία 
διαπράχθηκε καλόπιστα από α) τον Ασφαλισμένο, ή β) 
υπάλληλο του ασφαλισμένου ή γ) μέλος του ΔΣ του 
Ασφαλισμένου 

• Αναδροµική κάλυψη ανά περίπτωση. 

• Δυνατότητα παγκόσμιας κάλυψης 

• Δωσιδικία Ελληνική (Διεθνείς εξετάζεται ανάλογα τις ανάγκες 
της προς ασφάλιση επιχείρησης) 

 
 
Ανατρέξτε στο Συμβόλαιο για τις πλήρεις παροχές που 
καλύπτονται: τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του 
ασφαλιστηρίου αυτού. 
 

 
 
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα των καταστάσεων που δεν 
καλύπτονται.  
Ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου σας για να δείτε όλες τις εξαιρέσεις. 
 

• Ευθύνη Εργοδοτών  

• Ανέντιμη, δόλια, κακόβουλη ή παράνομη πράξη ή παράλειψη του 
Ασφαλισμένου, 

• Παράβαση για εικαζόμενη παραβίαση δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας.  

• Συμβατική ευθύνη άμεση ή έμμεση από οποιαδήποτε ευθύνη την 
οποία αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος βάσει οποιουδήποτε όρου, 
συμφωνίας ή εγγύησης.  

• Προϊόντα που πωλούνται, προμηθεύονται, επισκευάζονται, 
τροποποιούνται, μεταποιούνται, εγκαθίστανται ή συντηρούνται 
από τον Ασφαλισμένο ή οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία ή από 
υπεργολάβους του Ασφαλισμένου,  

• Σωματική βλάβη, ασθένεια ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου ή 
απώλεια,  ή ζημία ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.  

• Αφερεγγυότητα / πτώχευση του Ασφαλισμένου,  

• Διαρροή, ρύπανση ή μόλυνση κάθε είδους.  

• Γνωστά περιστατικά κατά την έναρξη της ασφάλισης.  

• Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, σωφρονιστικές, επιβαρυντικές ή 
παραδειγματικές αποζημιώσεις . 



 
 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στις καλύψεις; 
 
Προκειμένου να μπορεί ο Ασφαλιζόμενος να έχει πλήρη κάλυψη θα πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως και 
ορθώς τα ακόλουθα κριτήρια:  

 
• Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας 

και της ζημίας. 

• Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. 

 
Τα παραπάνω είναι ορισμένα παραδείγματα περιορισμών.  Ανατρέξτε στο Συμβόλαιο για να ενημερωθείτε για 
τους πλήρεις περιορισμούς. 

 

 

Πού καλύπτεστε 
 

• Οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις σε 
σχέση με εργασίες που αφορούν συμβάσεις οι οποίες εκτελούνται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ε.Ο.Χ.  

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας 
 

• Ο έλεγχος των ποσών απαλλαγής, ώστε να γνωρίζετε τις πιθανές επιβαρύνσεις σας για ορισμένες ζημιές. 
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα ασφάλισης του συμβολαίου σας.  

• Ο έλεγχος του συμβολαίου σας μόλις το λάβετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την επιθυμητή κάλυψη.  
• Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων.   
• Η έγκυρη και πλήρης πληροφόρηση σχετικά με αυτή την ασφάλιση. Ενημερώστε μας άμεσα αν 

κάποιο στοιχείο έχει καταγραφεί λανθασμένα ή αν έχει προκύψει οτιδήποτε  που μπορεί να 
διαφοροποιεί/ επιτείνει τον κίνδυνο. 

 

 

Χρόνος και τρόπος πληρωμής  
 

• Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στους λογαριασμούς της Karavias Underwriting 
Agency, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (εφόσον το ποσό των ασφαλίστρων το επιτρέπει) στις ημερομηνίες 
που έχουν συμφωνηθεί (έναρξη της ασφάλισης ή πληρωμή δόσης). 

 

 

Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η ασφάλιση σας 
 

• Η κάλυψη ξεκινά με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων. 
Όπως προκύπτει και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες από την έναρξη του 
συμβολαίου ή της ανανέωσης αυτού, εκτός εάν ακυρωθεί από εσάς ή εμάς πρωτύτερα. Η κάλυψη αρχίζει 
και τελειώνει πάντα στις 12:00 το μεσημέρι των συμφωνημένων ημερομηνιών (έναρξη της ασφάλισης ή 
πληρωμή δόσης). 

 

 

Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο σας 
 

• Η ακύρωση του συμβολαίου σας, μπορεί να γίνει κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Karavias 
Underwriting Agency.  Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατούνται  τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 
Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ήδη ζημιά. 

• Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ανατρέξτε στους γενικούς όρους, περί ακύρωσης του συμβολαίου 
σας.  

 

 
Η Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Lloyd’s Insurance SA. 
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