Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Ασφαλιστική Εταιρεία: INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., Χαλάνδρι Αττικής Ελλάδα, Αρ. ΓΕΜΗ 7057801000
Εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.4364/2016)

Το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την κατά νόμο προσυμβατική ενημέρωση που παρέχεται με την πρόταση ασφάλισης, όπως παραδίδεται στον
ενδιαφερόμενο από τον ασφαλιστή του, ούτε τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (ΓΟ & ΕΟ) της
αντίστοιχης ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης ;

Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Λογιστή ή Λογιστικής Εταιρείας έναντι τρίτων, βάσει του νόμου, για ζημιές που προκαλούνται εξαιτίας
λαθών, πράξεων ή παραλείψεων, από αμέλεια , κατά την παροχή των λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών του/της, του ίδιου/της ίδιας
ή των υπαλλήλων του/της, συμπεριλαμβάνοντας δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης, καθώς και ασφάλιση πρόσθετων, λοιπών, καλύψεων
χωρίς πρόσθετο ασφάλιστρο. Καλύπτονται απαιτήσεις που εγείρονται εντός της περιόδου ασφάλισης, και απορρέουν από γεγονότα που
επήλθαν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, ή, αν και εφόσον οριστεί ημερομηνία αναδρομικής ισχύος, από την οριζόμενη αντίστοιχα
ημερομηνία και έπειτα (βάση claims-made). Ανάλογα με τα καλυπτόμενα όρια, ανά συμβάν και αθροιστικά κατ’ έτος, ο ενδιαφερόμενος
επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει μεταξύ 6 πακέτων ασφάλισης.

Τι ασφαλίζεται ;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Αποκλείονται της ασφάλισης :

Οικονομικές απώλειες του ασφαλισμένου, με όρια ευθύνης
ανά πακέτο ως εξής :
με το πακέτο καλύψεων 1, έως € 30.000 ανά συμβάν / έως €
60.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
με το πακέτο καλύψεων 2, έως € 50.000 ανά συμβάν / έως €
100.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
με το πακέτο καλύψεων 3, έως € 100.000 ανά συμβάν / έως
€ 200.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
με το πακέτο καλύψεων 4, έως € 200.000 ανά συμβάν / έως
€ 300.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
με το πακέτο καλύψεων 5, έως € 300.000 ανά συμβάν / έως
€ 300.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
με το πακέτο καλύψεων 6, έως € 500.000 ανά συμβάν / έως
€ 500.000 αθροιστικά κατ’ έτος,
Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10% του ανά
συμβάν ορίου ευθύνης, κάθε πακέτου ανάλογα
Δυσφήμιση και συκοφαντική Δυσφήμιση με υπο-όριο μέχρι
10% του ανά συμβάν ορίου ευθύνης, κάθε πακέτου ανάλογα
Eκτεταμένη περίοδος αναγγελίας 6 μήνες
Προαιρετικά, με πρόσθετο ασφάλιστρο, επιλέγοντας
οποιοδήποτε άνω πακέτο μπορεί να καλυφθεί Απιστία
Υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 20% του ανά συμβάν
ορίου ευθύνης, κάθε πακέτου ανάλογα

Οι γενικές κατά νόμο εξαιρέσεις (πόλεμος, στάση, λαϊκές
ταραχές κ.ά.)
Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο ή
πρόθεση του λήπτη ασφάλισης ή και του ασφαλιζόμενου κάθε
φορά προσώπου.
Πρόστιμα που επιβάλλονται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο,
κυρώσεις, χρηματικές ποινές κ.ά.
Αξιώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές καθώς
και οι αποθετικές ζημιές συνεπεία αυτών
Συμβατικές υποχρεώσεις
Αφερεγγυότητα, χρεοκοπία ή πτώχευση του Ασφαλισμένου
ή άλλη συναφή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
Cyber Liability.
Ευθύνη D&O
Εργασίες που παρέχει ο ασφαλισμένος με σχέση έμμισθης
ή εξαρτημένης εργασίας
Δραστηριότητα (υπηρεσία ή συμβουλή) πέραν του
πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος λογιστή, ως ορίζεται
από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, σχετικού
κώδικα δεοντολογίας και γενικά τους κανόνες και τις αρχές
αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Ανάλογα με το επιλεγόμενο πακέτο κάλυψης ισχύουν
τα παραπλεύρως αναφερόμενα όρια ευθύνης της
ασφαλιστικής εταιρείας και ποσοστά επί των ορίων.
Ισχύει απαλλαγή ανά απαίτηση, το ύψος της οποίας
συμφωνείται με τον λήπτη ασφάλισης/ασφαλιζόμενο στην
αίτηση.

Εξαιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες ειδικότερα
περιορίζουν την κάλυψη και την ευθύνη της εταιρείας
ορίζονται αναλυτικά στους ΓΟ, ή/και ΕΟ, ασφάλισης
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του ανωτέρω προϊόντος.
Ενδεικτικά προβλέπονται περιορισμοί ως εξής:
Δεν θα παρέχεται η κάλυψη εφόσον δεν τηρείται επαρκές
σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης υποχρεώσεων και
τήρησης προθεσμιών
Δεν καλύπτονται απώλειες λόγω κλοπής.
Η κάλυψη στην εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας δεν
θα ισχύει όταν ο ασφαλισμένος καλύπτεται την εν λόγω
περίοδο από ασφαλιστήριο άλλης ασφαλιστικής εταιρείας.
Δεν θα καλύπτονται απαιτήσεις που σχετίζονται με
υπηρεσίες προς διεθνείς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά
/ χρηματοοικονομικά ιδρύματα, εταιρίες εισηγμένες σε
χρηματιστήρια, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και με υπηρεσίες
ορκωτού ελεγκτή, εκκαθαριστή, σύνδικου πτώχευσης,
διαχειριστή αφερρεγυότητας, ή με υπηρεσίες σχετικά με
συγχωνεύσεις ή / και εξαγορές, εάν πριν την ανάληψη
της αντίστοιχης υπηρεσίας ή του αντίστοιχου έργου, δεν
γνωστοποιηθεί αυτό και γίνει αποδεκτό στην/ από την
ασφαλιστική εταιρεία.

Που είμαι καλυμμένος;
Εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Εμπρόθεσμη, πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καταβολή του ασφαλίστρου, ολόκληρου ή κάθε τυχόν συμφωνημένης δόσης του.
• Γραπτή ενημέρωση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου κάθε αλλαγής στα αρχικά δηλούμενα στοιχεία.
• Έγκαιρη γνωστοποίηση προς την Εταιρεία της επέλευσης περιστατικού ζημιάς ή επίτασης του κινδύνου, καθώς και τυχόν πρόσθετων ασφαλίσεων
κάλυψης της ίδιας ευθύνης.
• Επίδειξη απαιτούμενης επιμέλειας με σκοπό τον περιορισμό ζημίας, όπως εάν δεν υπήρχε ασφάλιση, αποχή από ομολογία, ανάληψη κάθε
υποχρέωσης και καταβολής αποζημίωσης χωρίς συναίνεση της Εταιρείας.
• Παροχή στην Εταιρεία όλων των στοιχείων που ζητήσει.

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται με τη σύναψη της σύμβασης, και πάντως πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ΕΛΤΑ με ταχυπληρωμή, με e-banking με κωδικό πληρωμής ή μεταφορά χρημάτων, με πιστωτική κάρτα
ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η έναρξη της κάλυψης ξεκινάει με την καταβολή των ασφαλίστρων. Η διάρκεια της ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και είναι
ετήσια.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την σύμβαση;
Με δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο ή με έγγραφη καταγγελία της
σύμβασης. Τα παραπάνω πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία με συστημένη επιστολή.

