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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ – ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΣΚΟΥΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα ασφάλιση αποτελεί νόμιμη σύμβαση. Σας παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι 

είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σας και ότι κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Εάν απαιτείται κάποια 

διόρθωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Μεσίτη Ασφαλίσεων ή κάθε άλλο διαμεσολαβητή που κατάρτισε το 

παρόν ασφαλιστήριο. Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή σας στην ειδοποίηση που αναγράφεται στην επόμενη σελίδα.  
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

Στόχος Μας είναι να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε 
Εσάς. Εάν η υπηρεσία Μας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες Σας, ή είστε 
δυσαρεστημένοι για οποιοδήποτε λόγο θα θέλαμε να γνωρίζουμε για αυτό, 
έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς. 

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής παράπονων, 
προκειμένου να επιλυθεί το παράπονό Σας αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:                                                                  
E-mail admin@soeasyinsurance.com.cy                                                                           
Τηλέφωνο 00357 24022022                                                                                                
Φαξ 00357 22 029 677                                                                                                   
Ταχυδρομικώς  SoEasy Insurance Brokers Ltd                                                                    
Τ. Θ. 55193, 3820 Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης:                                                                                                                      
Εάν παραμείνετε δυσαρεστημένος και επιθυμείτε να προωθήσετε περαιτέρω 
το θέμα μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αναφερθείτε στην Υπηρεσία του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου 
 

  Η διεύθυνση είναι:  

  Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης        

  Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία  Τ.Θ. 25735, 1311 Λευκωσία 

  Τηλέφωνο: +357 22 848 900  

  Φαξ: +357 22 660 584 

  Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.org.cy  

  Email: enquiries@financialombudsman.org.cy  
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΥΠΟΥ « CLAIMS MADE AND 

CIRCUMSTANCE NOTIFIED» 
( Κάλυψη απαιτήσεων που αναφέρονται σε χρόνο ισχύος του 

ασφαλιστηρίου) 
 

Εφόσον ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ έχει υποβάλλει γραπτή πρόταση 
στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ με την ημερομηνία που αναγράφεται στον 
ΠΙΝΑΚΑ που περιέχει τα στοιχεία και τις δηλώσεις που με το 
παρόν συμφωνείται ότι αποτελούν τη βάση του παρόντος 
ασφαλιστηρίου και θεωρείται ότι ενσωματώνονται στο παρόν, και 
έχοντας υπόψη ότι ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ έχει συμφωνήσει να 
καταβάλει το ασφάλιστρο που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ, οι 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  συμφωνούν  να  αποζημιώνουν  τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις 
εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

 

1.1 Διάταξη Ασφάλισης  
Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ αποζημιώνουν τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, έως το 
ΌΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, για το ποσό κάθε απαίτησης 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εξόδων που έγιναν 
πρώτα έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κοινοποιήθηκαν στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  αναφορικά 
με κάθε αθέτηση καθήκοντος λόγω οιασδήποτε πράξης αμέλειας, 
σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας που προκύπτει 
από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

1.2 Έξοδα Υπεράσπισης  
Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ αποζημιώνουν επίσης τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 
για τυχόν ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ εφόσον έχουν προκύψει 
τέτοια έξοδα με γραπτή προηγηθείσα συναίνεση των 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. Αυτά τα ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ δεν είναι 
επιπρόσθετα στο ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και θα υπόκεινται σε 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 

Παρέχονται οι ακόλουθες επεκτάσεις στα πλαίσια του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις 
εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

 

2.1 Απώλεια ή Ζημιά σε ΕΓΓΡΑΦΑ  
Σε περίπτωση φυσική απώλειας ή ζημιάς σε ΕΓΓΡΑΦΑ και 
ειδοποίησης των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ εντός της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αποζημιώνεται για κάθε 
απαίτηση ή εύλογα και απαραίτητα έξοδα και έξοδα που 
προκαλούνται για την αντικατάσταση, την ανάκτηση ή την  
επαναφορά οποιωνδήποτε ΕΓΓΡΑΦΩΝ τα οποία αποτελούν 
ιδιοκτησία του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ή βρίσκονται υπό τη  
φροντίδα, τη φύλαξη ή τον έλεγχο του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

Το μέγιστο πληρωτέο ποσό από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ είναι ΕΥΡΩ 
50.000 σωρευτικά. Ισχύει ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 3.000 για 
κάθε απαίτηση. Εάν το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που αναγράφεται 
στον ΠΙΝΑΚΑ είναι λιγότερο από ΕΥΡΩ 3.000 για κάθε απαίτηση 
τότε ισχύει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που αναγράφεται στον 
ΠΙΝΑΚΑ. 

 

2.2 Αποζημίωση Υπαλλήλων, Πρώην Υπαλλήλων  ή  
και Συμβούλων  
Οι υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
αποζημιώνονται για κάθε απαίτηση για παράβαση καθήκοντος 
λόγω πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ 
αμελείας που ασκείται εναντίον τους και κοινοποιείται στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, που 
προκύπτει από την άσκηση και τη διεξαγωγή της 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Οι πρώην συνέταιροι, πρώην διευθυντές ή πρώην υπάλληλοι του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ που συνέχισαν ως σύμβουλοι του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κάθε άτομο που ήταν προηγουμένως 
σύμβουλος του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ αποζημιώνονται αναφορικά 
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με κάθε απαίτηση λόγω παράβασης καθήκοντος που οφείλεται σε 
πράξη αμέλειας, σφάλμα εξ αμελείας ή παράλειψη εξ αμελείας  
που ασκείται εναντίον τους και κοινοποιείται στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, που 
προκύπτει από την άσκηση ή τη διεξαγωγή της 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

2.3 Δυσφήμηση, Διασυρμός και Συκοφαντία  
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αποζημιώνεται για κάθε απαίτηση που 
ασκείται εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και  κοινοποιείται 
στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ως 
άμεση συνέπεια δυσφήμησης, διασυρμού ή συκοφαντίας από τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ που προκύπτει από την άσκηση και τη 
διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Το μέγιστο πληρωτέο ποσό από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ είναι ΕΥΡΩ 
50.000 σωρευτικά. Ισχύει ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 3.000 για 
κάθε απαίτηση, εκτός εάν το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που 
αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ είναι λιγότερο από ΕΥΡΩ 3.000 για 
κάθε απαίτηση και στην περίπτωση αυτή ισχύει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ 
ΠΟΣΟ που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
αξιώσεων: 

 

3.1 Προϋποθέσεις  Ευθύνης  
Όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω (3.2 – 3.5  
συμπεριλαμβανομένου) θεωρούνται προϋποθέσεις για την ευθύνη 
των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

 

3.2 Ανακάλυψη Απαίτησης ή Γεγονότος  
3.2.1 Εάν κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ λάβει ειδοποίηση για κάποια απαίτηση 
αποζημίωσης δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου, ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ειδοποιεί (σύμφωνα με τη προϋπόθεση 3.3) 
τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ μόλις είναι εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, 
πριν από την εκπνοή της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

 

3.2.2 Εάν κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αντιληφθεί κάποιο ΓΕΓΟΝΟΣ ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ειδοποιεί (σύμφωνα με την προϋπόθεση 3.3) 
τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ για αυτό το ΓΕΓΟΝΟΣ μόλις είναι εφικτό  
αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκπνοή της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν ότι κάθε  
ΓΕΓΟΝΟΣ που τους κοινοποιείται κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και στη συνέχεια επισύρει απαίτηση μετά την 
εκπνοή του παρόντος ασφαλιστηρίου θα θεωρείται ως απαίτηση 
που ασκήθηκε για πρώτη φορά κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

 

3.3 Κοινοποίηση  
Η  κοινοποίηση  στους  ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  δυνάμει  της προϋπόθεσης 
3.2   δεν   ισχύει   εκτός   εάν   λαμβάνεται   εγγράφως   από   την 
KLPP Insurance and Reinsurance Company Ltd. 

 

3.4 Παραδοχή  Ευθύνης   
Σε περίπτωση απαίτησης ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
δεν παραδέχεται ευθύνη και δεν προβαίνει σε παραδοχή, 
προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή δίχως την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

 

3.5 Διεξαγωγή  Απαιτήσεων   
Μετά από την κοινοποίηση απαίτησης ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, οι  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δικαιούνται να αναλάβουν και να διεξάγουν την 
έρευνα, την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση κάθε ζητήματος στο 
όνομα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ και παρέχει κάθε βοήθεια που  εύλογα  
απαιτούν οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι ακόλουθες γενικές 
προϋποθέσεις: 

4.1 Αναδρομική  Ημερομηνία  
Εκτός εάν η αναδρομική ημερομηνία στον ΠΙΝΑΚΑ ορίζει το 
αντίθετο, το παρόν ασφαλιστήριο δεν αποζημιώνει τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ για απαίτηση που κοινοποιείται στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ και προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή 
της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που έλαβε 
χώρα πέντε (5) χρόνια ή περισσότερα από την ημερομηνία 
κατάρτισης του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

 

4.2 Παράταση Χρόνου Αναγγελίας Ζημίας  
Καθίσταται σαφές και συμφωνείται ότι ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
δικαιούται ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ 5 
ετών η οποία θα εφαρμόζεται ως ακολούθως: 

 

4.2.1. Όταν το ασφαλιστήριο ακυρώνεται λόγω πώλησης, 
συγχώνευσης ή εξαγοράς της ασφαλισμένης επιχείρησης από άλλη 
εταιρεία, ή 
4.2.2 Στην περίπτωση θανάτου, μόνιμης ανικανότητας ή 
συνταξιοδότησης του κύριου κατόχου ή μετόχου της 
ασφαλισμένης επιχείρησης. 

 

4.2.3 Παύση όλων των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από παύση λόγω ανέντιμης, δόλιας 
ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης. 
Παρόλα αυτά όρος για την παραχώρηση της ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ είναι ότι στην  περίπτωση 
που ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ανανεώσει την παρούσα Ασφάλιση 
Επαγγελματική Ευθύνης με άλλον Ασφαλιστή κατά τη λήξη της 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ή στο μέλλον, η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ δεν θα παραχωρείται. 

 

Το ανώτατο ποσό που θα καταβάλουν οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δεν 
πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το αναγραφόμενο στον ΠΙΝΑΚΑ 
ποσό για όλη τη διάρκεια της παράτασης του χρόνου αναγγελίας 
ζημιάς ανεξάρτητα από τον αριθμό των Απαιτήσεων ή/και τον 
αριθμό των απαιτούντων (ή/και τον αριθμό των περαιτέρω  
Επενδυτών) ή/και τον αριθμό των Ασφαλισμένων ή/και τον  
αριθμό των εφαρμοστέων ασφαλιστικών ρητρών. 

 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ οφείλει να ειδοποιήσει τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός θέτει εν ισχύ την ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία που συνέβη ή έγινε γνωστό το γεγονός. 

 
Οι υπόλοιποι όροι, προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και περιορισμοί 
παραμένουν αμετάβλητοι. 

 

4.3 Υποκατάσταση  
Εάν γίνει κάποια πληρωμή από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ, ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ παρέχει στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ όλα τα 
δικαιώματα είσπραξης έναντι οιωνδήποτε μερών από τα οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί είσπραξη και ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία  
αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν 
να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα είσπραξης έναντι κάθε  
υπαλλήλου του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ή πρώην υπαλλήλου, 
ελεύθερου επαγγελματία ή συμβούλου του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
εκτός εάν προκύπτει ευθύνη, πλήρης ή μερική, από κάποια πράξη 
ή παράλειψη εκ μέρους του ατόμου αυτού που είναι ανέντιμη, 
δόλια, εγκληματική ή κακόβουλη. 

 

4.4 Δικαιοδοσία / Ασφαλιστικές  Διαμάχες  
Η παρούσα ασφάλιση διέπεται και ερμηνεύεται βάσει του 
Ελληνικού Δικαίου. Οι ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
συμφωνούν με το παρόν ότι οποιαδήποτε διαμάχη ήθελε προκύψει 
βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε 
δικόγραφα ή άλλα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν απο πλευράς 
του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ για την εκκίνηση δικαστικών διαδικασιών 
εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σε σχέση με το παρόν 
ασφαλιστήριο θα επιδίδονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, το όνομα του οποίου αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΠΡΟΣ    ΤΟΝ    ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ.    Ο  νόμιμος 
εκπρόσωπος είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει επιδόσεις 
για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ και να παρίσταται σε 
δικαστικές διαμάχες για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ και να 
υποβάλει στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ κατόπιν σχετικού αιτήματός  του 
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έγγραφη επιβεβαίωση ότι θα παραστεί για λογαριασμό του  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Συμφωνείται ότι όλοι οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ που 
υπογράφουν το παρόν θα δεσμεύονται από δικαστική απόφαση  
εκδοθείσα από το αρμόδιο δικαστήριο ή απόφαση του Εφετείου  
σε κάθε περίπτωση. 

 

4.4.1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στον Αρμόδιο / Εξουσιοδοτημένο  
Οποιαδήποτε ειδοποίηση, αγωγή ή δικόγραφο εναντίον των 
Ασφαλιστών η οποία πρόκειται να εγείρει δικαστική  διαμάχη 
ενώπιον δικαστηρίων σχετική με  το  παρόν  ασφαλιστήριο  θα  
πρέπει να κοινοποιείται στον ακόλουθο: 
 
SoEasy Insurance Brokers Ltd 
2, Δέσποινας Παττίχη, 3071 Λεμεσός Κύπρος 
Τηλέφωνο:+357 2402 2022 
Email: info@soeasyinsurance.com.cy  
 

 

4.5 Διακανονισμός  Απαιτήσεων  
Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δύνανται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
καταβάλλουν στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ σε σχέση με κάποια 
απαίτηση ή απαιτήσεις το ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (μείον τυχόν 
ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί) ή μικρότερο ποσό με το οποίο 
δύναται να διευθετηθεί αυτή η απαίτηση ή απαιτήσεις και με την 
πληρωμή αυτή οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δεν φέρουν περαιτέρω ευθύνη 
αναφορικά με αυτή την απαίτηση ή τις απαιτήσεις εκτός απο τα 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ που προκλήθηκαν πριν από  τη  
πληρωμή αυτή με προηγηθείσα γραπτή συναίνεση των 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. 

 

4.6 Κοινοποίηση Ευθύνης εις Ολόκληρον  
Οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ δυνάμει 
ασφαλιστηρίων στα οποία συμμετέχουν είναι εις ολόκληρον και 
όχι αλληλέγγυες και περιορίζονται μόνο στο βαθμό των ατομικών 
συμμετοχών τους. Οι συμμετέχοντες ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δεν 
ευθύνονται για τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ που για οποιοδήποτε λόγο δε πληροί όλες ή μέρος 
των υποχρεώσεών του. 
4.7 Άρνηση Ευθύνης από τους  ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
δικαιούνται να αποφύγουν την παρούσα ασφάλιση ab initio λόγω 
κάποιας ουσιωδώς ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας 
που παρέχεται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ στη γραπτή πρόταση, ή 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που 
οδηγούν στην κατάρτιση του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή ως 
αποτέλεσμα της παράλειψης αποκάλυψης ουσιωδών γεγονότων 
πριν από την κατάρτιση του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή για 
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δύνανται με  
δική τους επιλογή αντί να αποφύγουν το παρόν ασφαλιστήριο ab 
initio να ενημερώσουν τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ πως θεωρούν ότι το 
παρόν ασφαλιστήριο είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Στην 
περίπτωση αυτής της επιλογής δεν παρέχεται αποζημίωση για 
απαιτήσεις που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από  
κάποιο ΓΕΓΟΝΟΣ που θα έπρεπε να είχε αποκαλυφθεί στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ στο γραπτό λόγο ή που προκύπτει από ουσιωδώς 
ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 

 

4.8 Ακύρωση  
Το παρόν ασφαλιστήριο δύναται να  ακυρωθεί  οποιαδήποτε 
στιγμή από ή για λογαριασμό των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ με 30 ημερών 
έγγραφη προειδοποίηση του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ στην τελευταία 
γνωστή διεύθυνση ή την έδρα (εάν πρόκειται για εταιρία) του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται σε 
αναλογική βάση. 

 

4.9 Συνδυασμένες  Απαιτήσεις  
Το μέγιστο ποσό πληρωτέο από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ σύμφωνα με 
τη διάταξη ασφάλισης 1.1, 1.2 και κάθε επέκταση(εις) δυνάμει του 
παρόντος ασφαλιστηρίου δεν υπερβαίνει το ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. 

 

4.10 Προϋπόθεση Πληρωμής Ασφαλίστρου  
Προϋπόθεση του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι η πληρωμή όλων 
των ασφαλίστρων που οφείλονται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δυνάμει 
του παρόντος ασφαλιστηρίου εντός 30 ημερών από την κατάρτισή 
του. 

Η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτή την προϋπόθεση μέχρι τα 
μεσάνυχτα της ημερομηνίας οφειλής καθιστά άκυρο το 
ασφαλιστήριο με ισχύ από την κατάρτισή του. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η παρούσα ασφάλιση δεν αποζημιώνει τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 
αναφορικά με οποιαδήποτε ευθύνη για, ή προκύπτουσα άμεσα ή 
έμμεσα από, ή που συνδέεται με οιονδήποτε τρόπο με τα εξής: 

 

5.1 Ευθύνη που συνδέεται με Μεταφορές ή 
Περιουσία που ανήκει στον Ασφαλισμένο  
Την κυριότητα, κατοχή ή χρήση από ή για λογαριασμό του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ οιουδήποτε αεροσκάφους, πλεόμενου, 
χόβερκραφτ, οχήματος ή ρυμούλκας ή οιουδήποτε κτηρίου, 
κατασκευών, χώρων ή γης ή το τμήμα μισθωμένου κτηρίου, 
κτηρίου που κατοικείται ή ενοικιάζεται από  τον  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή κάθε ακίνητο του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

5.2 Ευθύνη που προκύπτει από την Απασχόληση  
Κάθε τραυματισμό, ασθένεια, αρρώστια (συμπεριλαμβανομένης 
και της πνευματικής πίεσης) ή το θάνατο κάποιου υπαλλήλου 
δυνάμει συμβολαίου εργασίας με τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή κάθε 
απαίτηση που προκύπτει από οιαδήποτε αντιδικία μεταξύ του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κάθε σημερινού ή πρώην υπαλλήλου ή 
κάθε άτομο στο οποίο έχει προταθεί εργασία στον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. 
5.3 Προμήθεια  Αγαθών  
Την παραγωγή, κατασκευή, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση ή 
επεξεργασία αγαθών ή προϊόντων που πωλούνται, διανέμονται ή 
προμηθεύονται συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή και της 
προμήθειας υλισμικού (hardware) ή και λογισμικού από τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. 

 

5.4 Δόλος, Ανεντιμότητα ή Αξιόποινη πράξη 
Οποιαδήποτε πράξη, λάθος ή παράλειψη η οποία είναι ανέντιμη, 
δόλια ή κακόβουλη. 

 

5.5 Ελέγχουσα  Συμμετοχή  
Κάθε απαίτηση που εγείρεται έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ από 
είτε: 

 

5.5.1 κάποιο φορέα στον οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ασκεί 
ελέγχουσα συμμετοχή, ή 

 

5.5.2 κάποιο φορέα που ελέγχει τον  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ  
δυνάμει οικονομικού ή εκτελεστικού συμφέροντος στη 
δραστηριότητα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

 

εκτός εάν αυτή η απαίτηση εγείρεται έναντι του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ για αποζημίωση ή συνεισφορά αναφορικά με 
κάποια απαίτηση που εγείρεται από ανεξάρτητο μέρος έναντι των 
εν λόγω φορέων που περιγράφονται στα σημεία 5.5.1 ή 5.5.2 και 
προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

5.6 Ρευστοποιημένες  Ζημιές  
Κάθε απαίτηση αναφορικά με ρευστοποιημένες ζημιές ή ποινές 
λόγω ευθύνης που αναλαμβάνεται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 
δυνάμει κάποιου συμβολαίου ή συμφωνίας όπου αυτή η ευθύνη 
δεν θα υπήρχε διαφορετικά απουσία αυτού του συμβολαίου ή της 
συμφωνίας. 

 

5.7 Πυρηνικοί Κίνδυνοι 
Οποιοδήποτε από τα εξής: 

 

5.7.1 ιονίζουσα ακτινοβολία ή ραδιενεργός μόλυνση από 
πυρηνικά καύσιμα ή πυρηνικά απόβλητα από την καύση 
πυρηνικών καυσίμων, 

 

5.7.2 ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες 
ιδιότητες κάθε εκρηκτικού πυρηνικού μηχανισμού ή πυρηνικού 
εξαρτήματος αυτού. 

 

5.8 Πόλεμος  και Τρομοκρατία  
Οποιοδήποτε από τα εξής: 



5  

5.8.1 πόλεμος, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες (με 
ή χωρίς κήρυξη πολέμου), εμφύλιος πόλεμος εξέγερση, 
επανάσταση, στάση, ταραχή, εμφύλιες ταραχές, 

 

5.8.2 σφετερισμός εξουσίας, 
 

5.8.3 κατάσχεση ή κρατικοποίηση ή επίταξη ή καταστροφή ή 
ζημιά ή απώλεια περιουσίας, από ή κατόπιν εντολής κάποιας 
κυβέρνησης ή κρατικής ή τοπικής αρχής, 

 

5.8.4 κάθε πράξη ή πράξεις τρομοκρατίας, εξαναγκασμού ή 
βίας για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους σκοπούς που  
στοχεύουν στην ανατροπή ή τον επηρεασμό της κυβέρνησης, ή  
που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού, από οποιοδήποτε άτομο 
ή άτομα που ενεργούν μόνα τους ή μαζί ή για λογαριασμό ή σε  
σχέση με κάποια οργάνωση, 
5.8.5 κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται για τον έλεγχο, την 
πρόληψη, την καταστολή ή που σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με 
τα σημεία 5.8.1 ή/και 5.8.2 ή/και 5.8.4 παραπάνω. 

 

Το βάρος της απόδειξης ότι κάποια απαίτηση δεν εμπίπτει στην 
παρούσα εξαίρεση εναπόκειται στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

 

Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη 
σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη 
παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης 
αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή 
παράλειψης εξ αμελείας από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή  
οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

5.9 Πεδίο  Δραστηριοτήτων  
Κάθε εργασία ή δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

5.10 Δικαιοδοσία   
Κάθε προσφυγή (ή επιβολή οποιασδήποτε ετυμηγορίας ή 
απόφασης εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) εκτός των 
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

5.11 Πρόστιμα,  Κυρώσεις,  Κατασταλτικές, 
Πολλαπλές ή Παραδειγματικές  Ζημιές  
Πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες ή πρόστιμα, κυρώσεις, 
κατασταλτικές, πολλαπλές ή παραδειγματικές ζημιές, εκτός 
αναφορικά με δυσφήμηση, διασυρμό ή συκοφαντία. 

 

5.12 Απώλεια Εγγράφων – Μαγνητικά ή Ηλεκτρικά 
Μέσα  
Η φυσική απώλεια ή ζημιά σε ΕΓΓΡΑΦΑ τα οποία είναι 
αποθηκευμένα σε μαγνητικά ή ηλεκτρικά μέσα εκτός εάν αυτά τα 
ΕΓΓΡΑΦΑ έχουν αντιγραφεί σε μαγνητικά ή ηλεκτρικά μέσα με 
στόχο, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, να χρησιμοποιηθεί το  
αντίγραφο ως βάση για την επαναφορά των ΕΓΓΡΑΦΩΝ στην 
αρχική τους κατάσταση. 

 

5.13 Ρύπανση  
Κάθε απαίτηση που προκύπτει από ΡΥΠΑΝΣΗ. 

 

Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη 
σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη 
παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης 
αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψη εξ αμελείας από 
τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που 
ενεργούν για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

5.14 Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών  
Κάθε απαίτηση που προκύπτει από την ιδιότητα του διευθυντή, 
στελέχους ή διαχειριστή του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (σε αντίθεση με 
τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται με στόχο την 
προαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ή 
από την αποδοχή οιασδήποτε θέσης διευθυντή ή διαχειριστή σε 
κάποια άλλη εταιρία που δεν αποτελεί μέρος του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

5.15 Άλλη Ασφάλεια  
Κάθε απαίτηση όπου ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  δικαιούται 
αποζημίωση από άλλη ασφάλεια ή ασφάλειες εκτός αναφορικά με 

οιοδήποτε ποσό για το οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  θα 
δικαιούνταν αποζημίωσης δυνάμει της παρούσας  ασφάλισης 
πέραν του ποσού για το οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ δικαιούται  
αποζημίωση βάσει αυτής της άλλης ασφάλισης. 

 

5.16 Προηγούμενες Απαιτήσεις και Γεγονότα  
Κάθε απαίτηση ή γεγονός που ενδέχεται να επισύρει απαίτηση που 
έχει κοινοποιηθεί και γίνει αποδεκτή από τους ασφαλιστές 
αναφορικά με κάθε άλλη ασφάλιση πριν από την κατάρτιση της 
παρούσας ασφάλισης ή όπως αποκαλύπτεται ως ουσιώδες γεγονός 
στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ που δημιούργησε τη βάση της παρούσας  
ασφάλισης ή κάθε απαίτηση ή γεγονός που επέσυρε μια απαίτηση 
την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ γνώριζε ή όφειλε να  γνωρίζει 
πριν από την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης. 

 

5.17 Εμπορικές  Ζημιές  
Κάθε εμπορική ζημιά ή εμπορικές ευθύνες που προκύπτουν από 
οιαδήποτε επιχείρηση που διαχειρίζεται ή διεξάγει ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κάποιου 
λογαριασμού πελάτη ή επιχείρησης. 

 

5.18 Αμίαντος  
Κάθε απαίτηση που αφορά τον αμίαντο. 

 

Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη 
σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη 
παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης 
αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας από 
τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που 
ενεργούν για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 

 

5.19 Επενδυτικές  Συμβουλές  
Κάθε απαίτηση που αφορά ή σχετίζεται με: 

 

5.19.1 κάθε επενδυτική συμβουλή που παρέχεται ή υπηρεσίες 
που εκτελούνται, 

 

5.19.2 την οικονομική απόδοση κάθε επένδυσης ή η υποτίμηση 
ή απώλεια επενδύσεων όταν αυτή η υποτίμηση ή απώλεια είναι 
αποτέλεσμα φυσιολογικών ή μη φυσιολογικών διακυμάνσεων σε 
οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική αγορά, χρηματιστήριο, αγορά 
εμπορευμάτων ή άλλες αγορές που δεν επηρεάζονται από τον 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. 

 

5.20 Σωματική Βλάβη ή/και Ζημιά σε Περιουσία  
Κάθε απαίτηση που προκύπτει από τραυματισμό, ασθένεια, 
αρρώστια (συμπεριλαμβανομένης και της πνευματικής πίεσης) ή 
θάνατος ατόμου ή ατόμων ή απώλεια ή ζημιά σε περιουσία (εκτός 
όπως προβλέπεται από την Επέκταση 2.1) εκτός εάν αυτή η 
απαίτηση προκύπτει άμεσα από κάποια αθέτηση καθήκοντος  
λόγω πράξης αμέλειας, σφάλμα εξ αμελείας ή παράλειψη εξ 
αμελείας του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ που προκύπτει από την άσκηση 
και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

5.21 Αφερεγγυότητα  
Κάθε απαίτηση που προκύπτει από: 

 

5.21.1 την αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση, χρεοκοπία, 
εκκαθάριση ή οικονομική ανικανότητα του  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
να πληρώσει, 

 

5.21.2 την αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση, χρεοκοπία, 
εκκαθάριση ή οικονομική ανικανότητα πληρωμής κάποιας 
ασφαλιστικής εταιρίας, αντασφαλιστικής εταιρίας, ασφαλιστή, 
συνδικάτου, πράκτορα, μεσίτη ή διαμεσολαβητή, πρόγραμμα 
παροχών, πρόγραμμα αυτασφάλισης, ασφαλιστικό όμιλο, ομάδα 
παρακράτησης ρίσκου ή κάθε άλλη εταιρία με την οποία ή μέσω 
της οποίας συνάπτεται ή εξασφαλίζεται ασφαλιστική κάλυψη, 

 

5.21.3 την παράλειψη λογοδοσίας για χρήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων και των φόρων, 
5.21.4 απώλεια ή ζημιά σε Αρχεία Υπολογιστικών Συστημάτων. 

 

5.22 Καταλληλότητα του Ασφαλιστή  
Κάθε απαίτηση που προκύπτει από συμβουλές του 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σχετικά με την καταλληλότητα (έκφραση 
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που, δίχως προκατάληψη για τη γενικότητα αυτού του όρου, 
περιλαμβάνει την οικονομική επιφάνεια) κάθε ασφαλιστή με τον 
οποίο συνάπτεται οποιαδήποτε ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης 
και της αντασφάλισης). 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Οι τίτλοι και οι σημειώσεις παρέχονται για ενημερωτικούς 
σκοπούς μόνο και δεν ερμηνεύονται ως τμήμα της παρούσας 
ασφάλισης. Οι διάφορες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα ασφάλιση και όποτε εμφανίζονται με κεφαλαία 
γράμματα, είτε χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό είτε στον ενικό, 
θεωρείται ότι έχουν την έννοια που περιγράφεται παρακάτω: 

 

6.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ   
Ο εταιρικός φορέας ή οι φορείς που καλούνται  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ στον ΠΙΝΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και 
των παρακάτω: 

 

6.1.1 κάθε αρχικό δικαιούχο στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

 

6.1.2 κάθε επιχείρηση για την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  
είναι νομικά υπεύθυνος ως συνέπεια της κτήσης αυτής της 
επιχείρησης από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (μερικά ή άλλη) πριν από 
την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης εφόσον οι  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ έχουν ενημερωθεί εγγράφως σχετικά με την 
ύπαρξης της άλλης επιχείρησης και δεν έχουν αρνηθεί να την 
ασφαλίσουν, 

 

6.1.3 κάθε γραφείο ή τμήμα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ εκτός εάν 
δηλώνεται ρητά διαφορετικά, 

 

6.1.4 κάθε Διορισμένο Αντιπρόσωπο που αποκαλύπτεται από 
τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ και συμφωνείται από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

 

6.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Οι συμβουλές και οι υπηρεσίες που παρέχονται από ή για  
λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ως Αδειοδοτημένου 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Όταν ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ είναι 
υπεύθυνος για κάποιον διορισμένο πράκτορα ή διορισμένο υπο- 
πράκτορα, ο ορισμός της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει κάθε 
επαγγελματική δραστηριότητα του διορισμένου πράκτορα ή του 
διορισμένου υπο-πράκτορα για τον οποίο ευθύνεται ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. 

 

6.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  
Θα αναφέρεται στην 
KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd. 

 

6.4 ΠΙΝΑΚΑΣ   
Το έγγραφο με τίτλο (ΠΙΝΑΚΑΣ) που αφορά την παρούσα 
ασφάλιση. 

 

6.5 ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ   
Το ποσό που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ το οποίο  είναι 
διαθέσιμο για  την αποζημίωση του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
αναφορικά με κάθε απαίτηση εφόσον όλες οι απαιτήσεις είναι 
πληρωτέες  δυνάμει  της παρούσας ασφάλισης 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ δεν 
υπερβαίνουν συνολικά το όριο που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ. 
6.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Η διάρκεια που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ συν τυχόν  
επεκτάσεις της διάρκειας που τυχόν παρέχουν οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 

 

6.7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  
Όλα τα κόστη και έξοδα που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση, 
υπεράσπιση ή το διακανονισμό οιασδήποτε απαίτησης ή 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ που κοινοποιείται δυνάμει των όρων της παρούσας 
ασφάλισης ή και το κόστος εκπροσώπησης σε κάθε έρευνα ή άλλη 
διαδικασία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διερεύνηση, την 
υπεράσπιση ή το διακανονισμό οιουδήποτε ζητήματος που 
κοινοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ασφάλισης. 

 

6.8 ΓΕΓΟΝΟΣ  
Πληροφορίες ή γεγονότα ή θέματα για τα οποία έχει γνώση ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και τα οποία δύνανται να επισύρουν 

απαίτηση έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ την οποία ο 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ θα έχει νομική ευθύνη να πληρώσει και που 
προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

6.9 ΕΓΓΡΑΦΑ  
Μοντέλα ή παρουσιάσεις έργων, πράξεις, διαθήκες, συμφωνητικά, 
χάρτες, σχέδια, αρχεία, φωτογραφίες ή αρνητικά, γραπτά ή  
τυπωμένα βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά ή γραπτά ή τυπωμένα 
έγγραφα οιασδήποτε φύσης, καθώς και λογισμικό και αρχεία 
συστημάτων (για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, τα 
ηλεκτρονικά δεδομένα θεωρείται ότι αποτελούν φυσική 
περιουσία). Ο παρόν ορισμός αποκλείει τις ομολογίες στον 
κομιστή, τα τοκομερίδια, τα χαρτονομίσματα ή τραπεζογραμμάτια 
ή άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους. 

 

6.10 ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ  
Το ποσό που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ εκτός εάν δηλώνεται 
διαφορετικά στην παρούσα ασφάλιση και είναι το πρώτο ποσό 
κάθε απαίτησης που είναι πληρωτέο από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ   
το οποίο δεν αποζημιώνεται από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. Ωστόσο, 
όταν εγείρεται παραπάνω από μία απαίτηση κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που προκύπτει από την ίδια αρχική αιτία  τότε 
ισχύει μόνο ένα ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ αναφορικά με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. 

 

6.11 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
Σημαίνει ότι ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: 

 

6.11.1 βοηθά τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ και τους δεόντως 
διορισμένους εκπροσώπους αυτών να υπερασπιστούν μια 
απαίτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός των διαθέσιμων 
χρονικών περιορισμών, 

 

6.11.2 διαθέτει κατάλληλα εσωτερικά συστήματα τα οποία 
επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες, 

 

6.11.3 ανά πάσα στιγμή και με δικό του κόστος, παρέχει στους 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ή τους δεόντως διορισμένους εκπροσώπους αυτών 
τις πληροφορίες, βοήθεια, υπογεγραμμένες δηλώσεις ή καταθέσεις 
που απαιτούνται κατάλληλα για τη διευκόλυνση  της 
συμμόρφωσης με όλους τους Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας, 
Οδηγίες Πρακτικής και Pre-Action Πρωτόκολλα και εισπράξεις, 

 

6.11.4 καταβάλλει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ μετά από  αίτημα 
των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ή των δεόντως διορισμένων εκπροσώπων 
αυτών για τη συμμόρφωση με κάθε διακανονισμό που 
συμφωνείται με τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 

 

 

6.12 ΡΥΠΑΝΣΗ   
Ένα από ή συνδυασμός των εξής: απελευθέρωση, εκπομπή, 
απόρριψη, διάχυση, διάθεση, διαρροή ουσιών, που δύνανται να 
προκαλέσουν ΒΛΑΒΗ σε άτομα ή ζωντανούς οργανισμούς,  
επάνω ή μέσα σε ύδατα, το έδαφος ή την ατμόσφαιρα. 

 

6.13 ΒΛΑΒΗ   
Κάθε βλάβη στην υγεία ζωντανού οργανισμού ή παρεμβολή στα 
οικολογικά συστήματα των οποίων αποτελούν μέρος και, στην 
περίπτωση ατόμου, περιλαμβάνει την προσβολή οιασδήποτε εκ 
των αισθήσεων αυτού. 

 

6.14 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ   
Αναφέρεται στην παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά την οποία  
ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ μπορεί να αναφέρει απαιτήσεις ή 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ(ΕΙΣ) που προέκυψαν από αμέλεια, σφάλμα ή 
παράλειψη διαπραχθείσα σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε προηγούμενης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ για 

την οποία σύνηψε ασφαλιστήριο ο εν λόγω ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ. 


