ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ‘ΟΡΟΙ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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ΓΕΝΙΚΟΙ ‘ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1.ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι όπου χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν μόνο την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- κάθε χρηματική αξίωση ή διεκδίκηση χρηματικού δικαιώματος εναντίον του Ασφαλισμένου, η οποία
κοινοποιείται στον Ασφαλισμένο
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ- είναι οι νόμιμες δαπάνες και έξοδα που πραγματοποιούνται από τον ή για λογαριασμό του
Ασφαλισμένου με την προηγούμενη γραπτή και ισχύουσα συγκατάθεση του Ασφαλιστή. Δεν περιλαμβάνει τις
δαπάνες και τα έξοδα του ίδιου του Ασφαλισμένου ή τις δαπάνες και τα έξοδα για κάθε εργασία οποιουδήποτε
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου του Ασφαλισμένου.
ΑΠΙΣΤΙΑ- Κάθε ανέντιμη πράξη, ανέντιμο σφάλμα, ανέντιμη παράλειψη.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- Κάθε πρόσωπο που δεν είναι εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλισμένου, το
οποίο απασχολείται με σύμβαση εργασίας από τον Ασφαλισμένο, ή με οποιαδήποτε άλλη εργασιακή σχέση, για όσο
διάστημα εργάζεται ή απασχολείται υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα του Ασφαλισμένου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ- Είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ- Το φυσικό πρόσωπο, η επιχείρηση (-εις) ή εταιρεία (-ες) που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ- Το ανώτατο ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ασφαλιστής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
απαιτήσεων ή/και τον αριθμό των διεκδικούντων.
ΑΜΕΛΕΙΑ- Κάθε πράξη, σφάλμα ή παράλειψη από αμέλεια.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- Η αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο διάρκεια ασφάλισης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ- Το αναγραφόμενο στο Ασφαλιστήριο ποσό.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- Η πρόταση προς ασφάλιση του Ασφαλισμένου μαζί με τις γραπτές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται σε αυτή και που φέρει την ημερομηνία που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο μαζί με κάθε άλλη
πληροφορία που παρέχεται στον Ασφαλιστή.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ- Η προσδιοριζόμενη στο αντίστοιχο τμήμα του Ασφαλιστηρίου ημερομηνία.
ΕΓΓΡΑΦΑ-Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιημένων δεδομένων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει
οιοδήποτε νόμισμα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών.
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο
και μόνο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση καλύπτονται οι δαπάνες, που προέρχονται άμεσα, από την απόκρουση
και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, οι οποίες
γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του και αφορούν τις καλυπτόμενες δραστηριότητες .
ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην
αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία από την Δανία «QUDOS INSURANCE A/S» (που στο εξής θα λέγεται «Εταιρία»)
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις
έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται
ανάλογα. Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή
στοιχείο δεν δηλώθηκε στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 Ν. 2496/97.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε
πριν την αποδοχή ή τη μεταβολή του.
ΑΡΘΡΟ 4. IΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου καθορίζονται από:
• Την Πρόταση Ασφάλισης
• Το Ασφαλιστήριο
• Τους γενικούς και Ειδικούς Όρους
Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις
της Ασφαλιστικής Σύμβασης.
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Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της σύμβασης δεν ισχύει.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών.
Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Αποδείξεις εξόφλησης ασφαλίστρων
δεν ισχύουν, εάν δε φέρουν τη χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την
Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
1. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα που συμφωνήθηκαν και αναγράφονται στο
λογαριασμό ασφαλίστρων του παρόντος σε μετρητά, είτε εφάπαξ, είτε με τμηματικές καταβολές, εφόσον έχει
συμφωνηθεί. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης
δόσης της τμηματικής καταβολής.
2. Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει
τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο 1 (ενός) μηνός από τη
γνωστοποίηση, τη λύση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Η συνολική ευθύνη του Ασφαλιστή σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα υπερβαίνει τα ασφαλιστικά ποσά
(Όρια Αποζημίωσης) που ορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων αναφορικά με όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες ηγέρθησαν
για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου και αναγγέλθηκαν στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής
Περιόδου ανεξάρτητα από την συνολική αξία των απαιτήσεων.
Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που κατεβλήθησαν για τη διερεύνηση, την αντίκρουση
ή το διακανονισμό των απαιτήσεων, τόκους υπερημερίας, καθώς και τυχόν επιδικασθείσα χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
Τα Όρια Αποζημίωσης μειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής έγινε βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση εξάντλησης των Ορίων Αποζημίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να:
αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή
αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για τις Δαπάνες υπεράσπισης που συνδέονται
με τέτοια Απαίτηση, και/ή
να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές
έχουν προηγουμένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου στα πλαίσια του
διακανονισμού Απαίτησης ή εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου αναφορικά με Απαίτηση.
Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών προς τον Ασφαλισμένο αναφορικά με την εξάντληση των Συνολικών Ορίων
Αποζημίωσης, ο Ασφαλισμένος και/ή ο Εργαζόμενος θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους
με δικές τους δαπάνες.
Τα Όρια Αποζημίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή μερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν
καταβολής βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόμενοι ή νομικά πρόσωπα ή
εγείρονται αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δεν θα αυξάνει τα Όρια
Αποζημίωσης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η εδαφική περιοχή που ισχύει το παρόν Ασφαλιστήριο είναι η Ελληνική Επικράτεια.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφαλιστική σύμβαση δαρκεί για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο και με την
προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο διάστημα. Το ασφαλιστήριο δεν
ανανεώνεται αυτόματα, αλλά απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου μαζί
με την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για το μέρος της εκάστοτε Απαίτησης και του εκάστοτε προβάλλοντα την Απαίτηση, το
οποίο εκτείνεται πέραν του ποσού της Απαλλαγής που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
Για τους σκοπούς του παρόντος όρου με τον όρο «Απαίτηση» νοείται κάθε αξίωση που αποδίδεται ή απορρέει από
την ίδια αιτία ή γεγονός. Αν οποιαδήποτε δαπάνη καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, η οποία σύμφωνα με τον παρόντα
όρο βαρύνει τον Ασφαλισμένο, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή άμεσα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να
δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο
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ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε,
δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη
σύμβαση ή να ζητήσει τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο
4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να
καταγγελθεί από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο που αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε τεχνικές ανάγκες της
Εταιρείας, αλλαγή πολιτικής της σε σχέση με συγκεκριμένο κίνδυνο, ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης
ή/και ο ασφαλιζόμενος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες.
Μπορεί να λυθεί και σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου ή/και
του ασφαλιζόμενου ή εάν αυτός τέθηκε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση.
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η Εταιρία
κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της
στοιχείων.
Όταν η καταγγελία γίνεται από την Εταιρεία, ασκείται εγγράφως και τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να επέλθουν
πριν τη πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον
ασφαλιζόμενο.Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της
ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο,
παίρνοντας σχετική απόδειξη.
Εάν η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, η Εταιρία
επιστρέφει ασφάλιστρα, από τον επόμενο της λύσης μήνα.
Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία, καθώς και ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα
οφείλονται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν
εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις
είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων
ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν
καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται σε περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων
ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημία
που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις
Ασφαλιστικές Εταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις
ολόκληρων. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.2496/97.
Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή
συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σε
αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου, η Εταιρία, ο
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει
αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και
στον ασφαλισμένο.
Η εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας
ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα
είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους εάν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη
δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει
εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή.
ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια
κάποιου από τα παρακάτω:
1. Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των
προσώπων που έχουν προσκτηθεί από αυτούς .
2. Πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις,
τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και
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παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ή
άλλες ακτινοβολίες, καθώς και κάθε είδους πεδία, όπως ηλεκτρομαγνητικά, ραδιενεργό μόλυνση,
οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο, καθώς και από τη
χρήση ή κατοχή ραδίου ή άλλων ραδιενεργών ουσιών.
3. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων,
επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, αερίων και/ή αερίων υπό
πίεση σε δοχεία ( η εξαίρεση δεν ισχύει για αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρμογές)
ή τοξικών ουσιών.4
4. Από σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα. Από ελαττωματική
αποχέτευση, ρύπανση ή κάθε είδους μόλυνση μέσα ή επάνω στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα ή σε
οποιαδήποτε υδάτινη οδό ή υδάτινο σώμα, καθώς και από δηλητηρίαση οποιασδήποτε φύσης.
5. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένηση των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων ακινήτων ή από καθιζήσεις
που σχετίζονται με την καλυπτόμενη ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου.
6. Από ζώα, από αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους αυτοκινούμενα οχήματα,
θαλάσσια σκάφη, πλωτά μέσα και αεροσκάφη παντός είδους, από ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα,
μηχανήματα έργων άνω των 5 τόνων και γερανούς. Από τη φόρτωση, μεταφορά εκφόρτωση, παραλαβή ή
και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων πραγμάτων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο.
7. Από πυρκαγιά ανεξάρτητα από την αιτία της, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα.
8. Ατυχήματα ή ζημιές σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και το δεύτερο βαθμό εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το
χρόνο του ζημιογόνου γεγονότος. Εφόσον ο ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται οι
ζημιές που προκαλούνται στους εταίρους, στα μέλη της οικογένειας τους και στα πρόσωπα που έχουν
προστεθεί από το ασφαλιζόμενο νομικό πρόσωπο.
9. Ατυχήματα ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον
ασφαλιζόμενο με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση ή σχέση εργασίας, ή έργου ή εταιρική σχέση, κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν.
10. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων που έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί στον
ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του.
11. Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται ως συνέπεια συμβατικής υποχρέωσης του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του ασφαλιζόμενου.
12. Που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμηση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως
αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
13. Που προκαλούνται από εμπορεύματα ή προϊόντα μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα οποία είτε ο
ασφαλιζόμενος είτε τρίτος για λογαριασμό του, πούλησε, προμήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε,
συντήρησε, μεταποίησε ή επεξεργάστηκε.
14. Που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου, κυρίως
από διάγνωση, συμβουλή, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών, ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή
υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
15. Από πρόστιμα, ποινές προς παραδειγματισμό, τιμωρητέες ζημίες και έξοδα αποφυγής παρόμοιου
γεγονότος.
ΑΡΘΡΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο
γεγονός.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το
ζημιογόνο γεγονός, να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή
τον περιορισμό της ζημιάς, καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές
συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα εφόσον
δικαιολογούνται από τις περιστάσεις βαρύνουν την Εταιρία και περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό,
εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς
λόγους.
Σε περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει
μόνο ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός εάν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της
οδηγίες.
3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους
πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος, την εκτίμηση των ζημιών, τα αίτια της
ζημιάς και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε
άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου και να ζητήσει
από αυτόν να προσκομίσει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονες της κάθε αποδεικτικό μέσο που
είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς.
4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Εταιρίας.
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5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που
να περιλαμβάνει:
• Την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για την ζημιά ή απώλεια,
• Λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν
• Τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των
μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν.
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την
υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρία.
6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης
τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης.
Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά, όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό
της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η
Εταιρία.
7. Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την
επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
8. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η
Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του
αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε
αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη
διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό
οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε
πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν και δεν
αποκαλύπτει σε κανέναν την ύπαρξη του παρόντος ασφαλιστηρίου χωρίς την συγκατάθεση της εταιρίας. Η
υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών τους
παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω πώλησης,
συγχώνευσης ή εξαγοράς της επιχείρησης, θανάτου ή συνταξιοδότησης ή για οιονδήποτε άλλο λόγο,
εξαιρουμένης της παύσης εξαιτίας οιασδήποτε ανέντιμης, δόλιας ή εγκληματικής πράξης ή παράλειψης,
παραχωρείται στον Ασφαλισμένο βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου Παράταση Χρόνου Αναγγελίας ζημίας
κατ’ ανώτατο όριο πέντε ετών από την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητάς του.
Η παράταση του χρόνου αναγγελίας ζημίας δεν θα παραχωρηθεί βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε
περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης της παρούσας ασφάλισης με άλλον Ασφαλιστή.
Όμως, αυτή η επέκταση της κάλυψης που παραχωρείται βάσει του παρόντος θα εφαρμοστεί μόνο σε
απαιτήσεις ή περιστάσεις σε βάρος του Ασφαλισμένου, οι οποίες προκύπτουν από αμέλεια, σφάλμα ή
παράλειψη που διέπραξε ή εικάζεται ότι διέπραξε ο Ασφαλισμένος κατά την ή κατόπιν της ημερομηνίας
αναδρομικής ισχύος ή ακύρωσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
απαιτήσεις ή περιστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και κοινοποιούνται όπως προβλέπει το παρόν
ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο ποσό που θα καταβάλουν οι Ασφαλιστές δεν θα υπερβαίνει συνολικά το αναγραφόμενο στον
Πίνακα ποσό για ολόκληρη τη διάρκεια παράτασης του χρόνου αναγγελίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
απαιτήσεων ή / και τον αριθμό των απαιτούντων (ή τον αριθμό των αρχικών επενδυτών) ή / και τον αριθμό
των Ασφαλισμένων ή τον αριθμό των εφαρμοζόμενων ασφαλιστικών ρητρών.
Η παράταση της περιόδου αναγγελίας δεν επεκτείνει και την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δεν
νοείται ως νέο ασφαλιστήριο.
ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα,
κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η
τρέχουσα (πραγματική) ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς).
Η αποζημίωση (μερική ή ολική) θα καταβάλλεται σε ευρώ στα Γραφεία της Εταιρίας.
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η Εταιρία έχει το δικαίωμα:
Α) Είτε να αποζημιώσει το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη
ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι τρίτων
Β) Είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο λήπτης ή/και ο
ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωση της.
2. Η Εταιρία θα ευθύνεται για το υπερβάλλον της συμφωνηθείσας απαλλαγής ποσό.
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3. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το
ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.). Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα,
δεν έχει καμία υποχρέωση για αποθεματικές ζημιές ή ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του
αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ) ή για
μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Τα αίτια για το ατύχημα σε περίπτωση ζημιάς, το είδος, η έκταση και η αποζημίωση που πρέπει να
καταβληθεί, σε περίπτωση που τα μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να
προηγηθεί διαιτησία) με κοινή συμφωνία των μερών.
2. Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν έναν επιδιαιτητή. Όταν
διαφωνούν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας,
που εφαρμόζει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επόμενων, του Κώδικα
της Πολιτικής Δικονομίας.
3. Η διαδικασία της διαιτησίας, δεν ασχολείται ποτέ με θέματα ύπαρξης ή μη ευθύνης και υποχρέωσής της
Εταιρίας για την πληρωμή αποζημίωσης.
4. Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν έχει το
δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι απαράδεκτη. Στην
περίπτωση που γίνει δεκτή, δηλαδή μετά την απόφαση της διαιτησίας, τόκοι θα επιδικάζονται, από την
επίδοση της αγωγής, κατά τροποποίηση κάθε διάταξης νόμου, που τυχόν ορίζει διαφορετικά.
5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας, είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτησίας.
6. Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπου εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της Εταιρίας στη διεξαγωγή
της, δεν έχει σε καμία περίπτωση την έννοια, ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωση της για αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Εάν καταβληθεί βάσει της παρούσας ασφάλισης οποιαδήποτε πληρωμή για μια απαίτηση, ο Ασφαλιστής αποκτά όλα
τα δικαιώματα αναγωγής του Ασφαλισμένου σε σχέση με αυτήν. Εντούτοις ο Ασφαλιστής δεν ασκεί κανένα από αυτά
τα δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλισμένου.
ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ρητά
με το παρόν ότι κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διένεξη που ήθελε προκύψει βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου
υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Οποιαδήποτε δικόγραφα ή άλλα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν κατά του Ασφαλιστή για την κίνηση δικαστικών
διαδικασιών εναντίον του σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο επιδίδονται στο πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 22
του παρόντος, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του Ασφαλιστή και να
παρίσταται για λογαριασμό του Ασφαλιστή, καθώς και να υποβάλει στον Ασφαλισμένο κατόπιν σχετικού αιτήματος
του έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα παραστούν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση που ευδοκιμήσει αγωγή κατά ενός εκ των Ασφαλιστών ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, όλοι οι
Ασφαλιστές που υπογράφουν το παρόν συμφωνούν να δεσμεύονται από τη δικαστική απόφαση που εξέδωσε το ως
άνω δικαστήριο ή το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε δικαίωμα το οποίο προκύπτει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα.
ΑΡΘΡΟ 22. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Καμία ειδοποίηση σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο δεν ισχύει εάν δεν γίνει εγγράφως στα κατωτέρω γραφεία:
QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Νόμιμος, ειδικός και φορολογικός αντιπρόσωπος της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας από
την Δανία Qudos Insurance A/S.
Πίνδου 56-58, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι Αττικής
Οι επιδόσεις οποιωνδήποτε δικογράφων ή άλλων εγγράφων κατά του Ασφαλιστή για την κίνηση δικαστικών
διαδικασιών εναντίον του σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Ασφαλιστηρίου γίνονται σε πρόσωπο, το οποίο
είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του Ασφαλιστή στην εξής διεύθυνση:
QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Νόμιμος, ειδικός και φορολογικός αντιπρόσωπος της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας από
την Δανία Qudos Insurance A/S.
Πίνδου 56-58, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι Αττικής
Οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να παραλαμβάνουν τα δικόγραφα για λογαριασμό τους.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α) ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί
παρέκκλιση της από την Πρόταση Ασφάλισης ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της Ασφάλισης
έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης συμπλήρωση και
αποστολή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας του συνημμένου εντύπου Υποδείγματος Α’ Δήλωσης Εναντίωσης,
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση της Ασφαλιστικής Σύμβασης
σε αυτόν.
Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης:
1. Τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πληροφοριακά στοιχειά με έντυπο, κατά την υποβολή της Πρότασης
Ασφάλισης και
2. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά την παράδοση του Ασφαλιστηρίου
Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά δίνει στο Λήπτη της Ασφάλισης δικαίωμα εναντίωσης στην
Ασφαλιστική Σύμβαση, το οποίο ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και με βάση το
συνημμένο Υπόδειγμα Β’ μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της
Ασφαλιστικής Σύμβασης.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται για
λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
παράδοση του Ασφαλιστηρίου σε αυτόν. Το δικαίωμα ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης εγγραφή
δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μονό με συστημένη επιστολή προς τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας
«QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.».
Δ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η’ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή
Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξη της, αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία
παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου της Εναντίωσης και
θεωρείται σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν, μέχρι την περιέλευση στα
κεντρικά γραφεία της εταιρίας «QUDOS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημία βάσει του
Ασφαλιστηρίου, για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.
Η παραλαβή της Ασφαλιστικής Σύμβασης, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά, τεκμαίρεται από την πληρωμή των
ασφαλίστρων.

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε
τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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ΕΙΔΙΚΟΙ ‘ΟΡΟΙ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου από την άσκηση της δραστηριότητας του ως
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στην έκταση που προβλέπεται από το παρόν ασφαλιστήριο και σύμφωνα με τους
όρους αυτού μέχρι τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Καλύψεων ασφαλιστικά ποσά.
Ο Ασφαλιστής συμφωνεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις που θα
εγερθούν για πρώτη φορά εναντίον του και θα αναγγελθούν στον Ασφαλιστή κατά την διάρκεια της Ασφαλιστικής
Περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και για τις οποίες θα υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω
παράβασης καθήκοντος ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που θα οφείλεται σε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη,
οποτεδήποτε ή οπουδήποτε διαπραχθεί ή υποστηρίζεται ότι διαπράχτηκε από:
α) τον Ασφαλισμένο
β) τους προκατόχους του στην επιχείρηση (εκτός εάν ο Ασφαλισμένος ή οι προκάτοχοι του ήταν εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία)
γ) οποιοδήποτε πρόσωπο που απασχολήθηκε οποιαδήποτε χρονική περίοδο από τον Ασφαλισμένο ή τους
προκατόχους του στην επιχείρηση, κατά την άσκηση, από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου ή των
προκατόχων του, οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητα τους ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές.
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο Ασφαλιστής συμφωνεί να καταβάλλει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με την έγγραφη
σύμφωνη γνώμη του για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε Απαίτησης, ως ανωτέρω.
Β. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
(1) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α) Περιεχόμενο κάλυψης:
Συμφωνείται με το παρόν ότι εάν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο, ο Ασφαλισμένος ανακαλύψει ότι οποιαδήποτε
έγγραφα (όπως ορίζονται στη συνέχεια) τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του ή του έχουν δοθεί για φύλαξη
σήμερα ή και για το μέλλον ή βρίσκονται ή εικάζεται ή πιστεύεται ότι βρίσκονται στη φροντίδα του ιδίου ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο ο Ασφαλισμένος τα έχει εμπιστευθεί, υποβάλει ή καταθέσει κατά τη
συνήθη άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, έχουν καταστραφεί ή υποστεί φθορά ή χαθεί ή
εγκαταλειφθεί από αμέλεια και δεν είναι δυνατό να βρεθούν μετά από ενδελεχή έρευνα, ο Ασφαλιστής θα
αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για:
i.την αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτου συνέπεια της καταστροφής, φθοράς ή απώλειας των
εγγράφων,
ii.τις δαπάνες και έξοδα που κατεβλήθησαν με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Ασφαλιστή για τη διερεύνηση,
την αντίκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.
β) Ορισμός «εγγράφων»:
Στην παρούσα επέκταση της κάλυψης, με τον όρο «Έγγραφα» νοούνται οι συμβολαιογραφικές πράξεις, διαθήκες,
συμφωνίες, χάρτες, σχέδια, μητρώα, βιβλία, επιστολές, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πληροφορίες
αποθηκευμένες, εγγεγραμμένες ή αποτυπωμένες σε κάρτα ή μαγνητική ταινία ή σε μαγνητικούς δίσκους ή σε άλλους
υποδοχείς μηνυμάτων, καθώς και έγγραφα οιασδήποτε φύσης, γραπτά, τυπωμένα ή αναπαραχθέντα με
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (εκτός από ομόλογα στον κομιστή, κουπόνια, τραπεζογραμμάτια, επιταγές και
διαπραγματεύσιμους τίτλους).

γ) Εξαιρέσεις:
Πέραν των γενικών εξαιρέσεων του άρθρου 14 των Γενικών Όρων του παρόντος, η παρούσα Επέκταση δεν καλύπτει
τον Ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη, δαπάνες ή έξοδα.
Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη αποζημίωσης του Ασφαλισμένου για οποιαδήποτε Απαίτηση ή
Απαιτήσεις που θα εγερθούν εναντίον του και οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, προκαλούνται ή είναι αποτέλεσμα:
1. Α) Χρεοκοπίας, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του Ασφαλισμένου
Β) Χρεοκοπίας, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης οιασδήποτε Ασφαλιστικής εταιρίας, Συνδικάτου Ασφαλιστών
Lloyd’s, στεγαστικής τράπεζας, τράπεζας (ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), διαχειριστή επενδύσεων,
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χρηματιστή, επενδυτικού διαμεσολαβητή ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς εταιρίας με την οποία ο
Ασφαλισμένος έχει συνάψει άμεσα ή έμμεσα συμβάσεις ασφάλισης, επενδύσεων ή καταθέσεων.
Γ) Αθέτηση πληρωμής
Δ) Απώλειας ή φθοράς στα αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών
2. Της αποδοχής κινδύνων από τον Ασφαλισμένο βάσει οποιασδήποτε Σύμβασης ή Εξουσιοδότησης σε αυτόν, η
οποία δεν απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ασφαλιστή για την αποδοχή του κάθε κινδύνου, πλην
των προσωρινών ασφαλιστηρίων (Cover Notes), εκτός εάν αυτό εγκρίνεται ειδικά από το παρόν.
3. Της ανέντιμης, δόλιας, εγκληματικής ή κακόβουλης πράξης ή παράλειψης εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή των
προκατόχων του στην επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ι.Α. στοιχείο β) των παρόντων όρων του
ασφαλιστηρίου.
4. Οποιουδήποτε Ασφαλιστή ή Ασφαλιστικής Εταιρίας, εξαιτίας αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης που
διαπράττεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ως Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εκτός εάν ο
Ασφαλιστής ή η Ασφαλιστική Εταιρία έχει επιτύχει την έκδοση καταδικαστικής απόφασης αρμοδίου δικαστηρίου
κατά του Ασφαλισμένου.
5. Των περιστάσεων, τις οποίες γνώριζε ο Ασφαλισμένος πριν από την έναρξη της παρούσας Ασφάλισης.
6. Για τις οποίες ο Ασφαλισμένος δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση βάσει άλλης ασφάλισης.
7. Έχουν προκληθεί από ή οφείλονται σε:
(Α) ιονίζουσες ακτινοβολίες ή ραδιενεργή μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόβλητο
προερχόμενο από την καύση πυρηνικού καυσίμου.
(Β) ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες κάθε πυρηνικής συγκέντρωσης ή πυρηνικού
συστατικού αυτής.
8. Οποιασδήποτε πράξης, σφάλματος ή παράλειψης που διαπράχθηκε ή υποστηρίζεται ότι διαπράχτηκε πριν από
την αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος.
9. Οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει
ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην ύπαρξη της ζημίας:
(Α) Πολέμου, εισβολής, δράσης εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών (ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει κηρυχθεί
πόλεμος), εμφυλίου πολέμου, στάσης, επανάστασης, εξέγερσης, πολιτικής ταραχής που λαμβάνει διαστάσεις.
(Β) Οποιασδήποτε τρομοκρατικής ενέργειας.
Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης, ως «τρομοκρατική ενέργεια» νοείται οποιαδήποτε ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της χρήσης δύναμης ή βίας και/ή της απειλής για χρήση δύναμης ή βίας, που
διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα (ομάδες) προσώπων, είτε ενεργώντας για λογαριασμό ή σε
συνεργασία με οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση, για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους
λόγους συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού της κυβέρνησης ή του εκφοβισμού του κοινού ή
μέρους αυτού.
Το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρεί επίσης τη ζημία, φθορά, δαπάνες ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα, οφείλονται ή συνδέονται με οποιαδήποτε πράξη, η οποία διαπράχθηκε για να
ελέγξει, να εμποδίσει ή να καταστείλει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τα αναφερόμενα ανωτέρω στις
περιπτώσεις (α) ή/και (β).
Σε περίπτωση που ένα μέρος της παρούσας εξαίρεσης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το υπόλοιπο εξακολουθεί να
ισχύει και να εφαρμόζεται πλήρως.
10. Οποιασδήποτε Απαίτησης που προκύπτει από την παράβαση του καθήκοντος του Ασφαλισμένου να ενημερώσει
για την καταλληλότητα (αυτός ο όρος περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη της γενικότερης σημασίας του, και την
χρηματοοικονομική κατάσταση) οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας, πράκτορα ή Ασφαλιστή στον ή με τον
οποίο τοποθετεί ασφάλιση ή αντασφάλιση.
11. Οποιασδήποτε Συνδεδεμένης, Μητρικής ή Θυγατρικής εταιρείας ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
έχει οικονομικό ή εκτελεστικό συμφέρον στην επιχείρηση του Ασφαλισμένου, εκτός εάν η εν λόγω Απαίτηση
αφορά αποζημίωση ή συνεισφορά σε σχέση με απαίτηση που έχει υποβληθεί από τρίτο εναντίον της
προαναφερόμενης Συνδεδεμένης, Μητρικής ή Θυγατρικής εταιρείας, του φυσικού ή νομικού προσώπου και
προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών από τον Ασφαλισμένο.
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12. Οποιασδήποτε δαπάνης ή εξόδων που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση αμιάντου ή υλικών που
περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.
13. Πειθαρχικών ερευνών, διαδικασιών ή προστίμων, χρηματικών ποινών, ποινικών, πειθαρχικών, παραδειγματικών
αποζημιώσεων, επανορθωτικών ή επιβαρυμένων αποζημιώσεων για λόγους τιμωρίας.
14. Αγωγής αποζημιώσεως που ασκείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου εκτός της Ελλάδος ή η άσκηση αγωγής
ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε. για την εφαρμογή απόφασης δικαστηρίου αλλοδαπής βάσει
συμφωνίας Αμοιβαιότητας ή με άλλο τρόπο.
15. Για εργασία που αφορά σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16. Οποιασδήποτε μείωσης της αξίας ή απώλειας επενδύσεων, όταν η εν λόγω μείωση της αξίας ή απώλεια είναι
αποτέλεσμα φυσιολογικών ή ασυνήθιστων τάσεων ή διακυμάνσεων σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά ή
χρηματιστήριο εμπορευμάτων ή σε άλλη αγορά, τα οποία βρίσκονται εκτός της επιρροής ή του ελέγχου του
Ασφαλισμένου.
17. (Α) Οποιωνδήποτε εξόδων για Απαίτηση ή Απαιτήσεις οι οποίες, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα οφείλονται,
βασίζονται σε, αφορούν ή προκύπτουν από:
i) Την πραγματική, δυνητική, εικαζόμενη ή απειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, αποδέσμευση ή
διασπορά μυκήτων, μούχλας, σπόρων ή μυκοτοξινών κάθε είδους, ή
ii) οποιασδήποτε δράσης αναλαμβάνει ο οποιοσδήποτε για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματική, δυνητική,
εικαζόμενη ή απειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, αποδέσμευση ή διασπορά μυκήτων, μούχλας,
σπόρων ή μυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία δράση περιλαμβάνει τη διερεύνηση, τη διενέργεια δοκιμών, την
ανίχνευση, παρακολούθηση, επεξεργασία, αποκατάσταση ή απομάκρυνση αυτών των μυκήτων, της μούχλας, των
σπόρων ή μυκοτοξινών.
(Β) οποιασδήποτε διαταγής, απαίτησης, οδηγίας, εντολής ή διατάγματος κάθε κυβερνητικής ή ρυθμιστικής αρχής
να λάβει μέτρα ο οποιοσδήποτε για να αντιμετωπιστεί η πραγματική, δυνητική, εικαζόμενη ή απειλούμενη
δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, αποδέσμευση ή διασπορά μυκήτων, μούχλας, σπόρων ή μυκοτοξινών κάθε
είδους, η οποία δράση περιλαμβάνει τη διερεύνηση, τη διενέργεια δοκιμών, την ανίχνευση, παρακολούθηση,
επεξεργασία, αποκατάσταση ή απομάκρυνση αυτών των μυκήτων, της μούχλας, των σπόρων ή μυκοτοξινών.
Ο ασφαλιστής δεν οφείλει ούτε υποχρεούται να υπερασπιστεί κανένα Ασφαλισμένο έναντι οποιασδήποτε απαίτησης
ή οποιασδήποτε διαταγής, απαίτησης, οδηγίας, εντολής ή διατάγματος κάθε κυβερνητικής ή ρυθμιστικής αρχής, η
οποία εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, αφορά, βασίζεται σε ή προκύπτει από την πραγματική, δυνητική,
εικαζόμενη ή απειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, αποδέσμευση ή διασπορά μυκήτων, μούχλας, σπόρων
ή μυκοτοξινών κάθε είδους.
18. Διακρίσεις κατά την πρόσληψη. Κάθε πράξη που συνδέεται, θεμελιώνεται ή μπορεί να αποδοθεί σε α)
πραγματική ή εν εξελίξει πρόσληψη με βάσει πρακτικές παρενόχλησης ή διάκρισης ή β) σε εκ προθέσεως ή με
βάση τη συστηματική πρακτική, παρενόχληση ή διάκριση.
δ) Προϋποθέσεις κάλυψης Απώλειας Εγγράφων:
1. Ο Ασφαλισμένος δεν θα αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε Απαίτηση, ούτε θα ικανοποιεί καμία Απαίτηση ούτε
θα καταβάλλει οποιεσδήποτε δαπάνες ή έξοδα σε σχέση με αυτήν χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του
Ασφαλιστή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αναλάβει και να ασκήσει εξ’ ονόματος του
Ασφαλισμένου την αντίκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε Απαίτησης.
2. Προϋπόθεση για να έχει ο Ασφαλισμένος το δικαίωμα να αποζημιωθεί βάσει της παρούσας Επέκτασης του
Ασφαλιστηρίου είναι να ενημερώσει εγγράφως αμέσως τον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής
Περιόδου σχετικά με κάθε περιστατικό που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία έγερσης Απαίτησης βάσει του
παρόντος.
3. Η συνολική ευθύνη του Ασφαλιστή βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν θα αυξάνεται λόγω αυτής της
Επέκτασης.
4. Προϋπόθεση για να έχει ο Ασφαλισμένος το δικαίωμα να αποζημιωθεί βάσει της παρούσας Επέκτασης είναι να
φυλάσσονται όλα τα έγγραφα σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο εκτός των ωρών συνήθους λειτουργίας της
επιχείρησης και να διατηρούνται εκτός της εγκατάστασης αντίγραφα όλως των ηλεκτρονικών αρχείων.
ε) Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας εγγράφων:
Το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό που μπορεί να εισπραχθεί βάσει της παρούσας επέκτασης για Απώλεια Εγγράφων
κατά την προσδιοριζόμενη στο Ασφαλιστήριο Ασφαλιστική Περίοδο είναι:
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50.000€ συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εξόδων, με την επιφύλαξη Απαλλαγής ποσού
1.000€ για κάθε μία απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εξόδων .
Το ποσό της χορηγούμενης αποζημίωσης βάσει της παρούσας Επέκτασης περιλαμβάνεται και δεν προστίθεται στα
ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων (Όριο Αποζημίωσης).
(2) ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Περιεχόμενο κάλυψης: Κατά παρέκκλιση παντός αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συμφωνείται ότι το
ασφαλιστήριο επεκτείνεται για να αποζημιωθεί ο Ασφαλισμένος για Δυσφήμιση και/ή Συκοφαντική Δυσφήμιση η
οποία διαπράττεται χωρίς δόλο, λεκτικώς, εγγράφως ή προφορικώς από τον Ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε υπάλληλο
του κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση έγερσης απαίτησης λόγω Δυσφήμισης ή Συκοφαντικής
Δυσφήμισης, ο Ασφαλισμένος οφείλει (πέραν των υποχρεώσεων του βάσει του παρόντος), εάν το ζητήσει εύλογα ο
Ασφαλιστής, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και να εκφράσει τη λύπη του, με τρόπο και περιεχόμενο που θα έχει
εγκριθεί από τον Ασφαλιστή, και θα αφορά στις λέξεις εξαιτίας των οποίων εγέρθηκε η Απαίτηση, με στόχο να
περιοριστούν οι δαπάνες ή οι αποζημιώσεις. Εάν, παρά το αίτημα του Ασφαλιστή, ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να
ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και να εκφράσει τη λύπη του, ο Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον
Ασφαλισμένο για οιαδήποτε δαπάνη που θα καταβληθεί και/ή αποζημίωση που θα επιβληθεί μετά την ημερομηνία
αυτής της άρνησης.
(3) ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Περιεχόμενο κάλυψης: Ο Ασφαλιστής συμφωνεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο μέχρι το αναγραφόμενο στον
Πίνακα Καλύψεων ασφαλιστικό ποσό (Όριο Αποζημίωσης) για τα ποσά που ο Ασφαλισμένος θα υποχρεωθεί να
καταβάλει νομίμως συνεπεία Απαίτησης ή Απαιτήσεων που εγέρθηκαν εναντίον του κατά τη διάρκεια της
Ασφαλιστικής Περιόδου και οι οποίες οφείλονταν σε απιστία ή παράλειψη οποιουδήποτε υπαλλήλου του
Ασφαλισμένου.
Ο όρος «υπάλληλος» δεν καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Εταίρους του Ασφαλισμένου.
(4) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Ασφαλιστής συμφωνεί, εάν δεν προβλέπεται το αντίθετο στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις της
παρούσας Ασφάλισης, να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για Απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον του κατά την
αναγραφόμενη στο Ασφαλιστήριο Ασφαλιστική Περίοδο εξαιτίας ακούσιας παραβίασης της εμπιστευτικότητας.
(5) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Περιεχόμενο κάλυψης: Ο Ασφαλιστής συμφωνεί, με την επιφύλαξη των όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων της
παρούσας Ασφάλισης, να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για όλα τα ποσά, τα οποία θα υποχρεωθεί βάσει του νόμου
να καταβάλει ως αποζημίωση, δαπάνες και έξοδα συνεπεία Απαίτησης ή Απαιτήσεων που θα εγερθούν εναντίον του
και θα αναγγελθούν στον Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή κατοχυρωμένου σχεδίου η οποία διαπράχθηκε καλόπιστα από:
I.Τον Ασφαλισμένο
II.Υπάλληλο του Ασφαλισμένου, ή
III.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλισμένου
Κατά την άσκηση ή σε σχέση με την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου, όπως αυτές
ορίζονται στο Ασφαλιστήριο.

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε
τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας.©
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