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Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν   
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 
Ιατρού 

Εταιρεία: ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/8  

Γ.Ε.Μ.Η.: 6097501000 

Έδρα: Ελλάδα     

 

Προϊόν: ERGO My Business Liability - Ιατρού 

 
Ρητά δηλώνεται ότι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν του κλάδου ασφάλισης ζημιών παρέχονται στον 
πελάτη σε άλλα έγγραφα. 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου από την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
Το πρόγραμμα ERGO My Business Liability - Ιατρού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Simple, 
Advanced Plus, Total Plus και Superior Plus. 

  

 

Τι ασφαλίζεται;  

 

Τι δεν ασφαλίζεται;  

Η ευθύνη του ασφαλισμένου με Ανώτατα όρια Αποζημίωσης 
τα πιο κάτω ποσά: 
 
Το πρόγραμμα καλύψεων Simple : 
 Σωματικές βλάβες/Απώλεια ζωής ανά απαίτηση έως 

100.000€ 
 Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια 

της ασφάλισης έως 200.000€ 
 

Το πρόγραμμα καλύψεων Advanced Plus : 
 Σωματικές βλάβες/Απώλεια ζωής ανά απαίτηση έως 

150.000€ 
 Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της 

ασφάλισης έως 300.000€ 
 
Το πρόγραμμα καλύψεων Total Plus : 
 Σωματικές βλάβες/Απώλεια ζωής ανά απαίτηση έως 

300.000€ 
 Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της 

ασφάλισης έως 300.000€ 
 
Το πρόγραμμα καλύψεων Superior Plus : 
 Σωματικές βλάβες/Απώλεια ζωής ανά απαίτηση έως 

400.000€ 
 Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της 

ασφάλισης έως 400.000€ 
 

 
 

 Οποιαδήποτε ιατρική πράξη (όπως υπηρεσία, 
θεραπεία, συμβουλή ) γίνεται πέρα από την ιατρική 
δεοντολογία και η οποία δεν υπόκειται στη νομοθεσία 
ή είναι αντίθετη στους κανόνες, στα ήθη και έθιμα της 
κοινωνίας. 

 Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κλινικές μελέτες ή 
δοκιμές, με την ιδιότητα του ερευνητή ή/και χορηγού.  

 Ιατρικές υπηρεσίες πέρα από αυτές που παρέχονται 
για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους. 

 
 

 

 

 
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

Οι κυριότεροι περιορισμοί αφορούν ζημιές που 
προκαλούνται ή πηγάζουν από: 
 

! επίδραση κακόβουλου λογισμικού, ή  από 
κυβερνοεπιθέσεις οποιουδήποτε είδους 

! Πόλεμο, εξεγέρσεις. 
! Πυρηνικά υλικά, πυρηνική  ακτινοβολία. 
! Δόλο, κακόβουλη ή  παράνομη ενέργεια του 

ασφαλισμένου. 
! Παράνομη πράξη, ή διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης 

άδικης επίθεσης από τον ασφαλισμένο. 
! Παράνομες επεμβάσεις / χρήση μη εγκεκριμένων από 

τον ΕΟΦ φαρμάκων και μεθόδων. 
! Παροχή ιατρικών συμβουλών ή συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε διαδικασία με σκοπό την εθελουσία 
ευθανασία του ασθενούς. 

! Κατά τη διάρκεια που ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε 
κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών 
ουσιών. 

! Γενετικές βλάβες/ Γενετικές παρεμβάσεις-μεθοδεύσεις.  
! Επεμβάσεις ή/και Χρήση φαρμάκων για απώλεια 

βάρους.  
! Θεραπείες και υπηρεσίες που παρέχονται για να 

προκαλέσουν ή αποτρέψουν εγκυμοσύνη ή 
αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων 
στείρωσης, τεχνητής γονιμοποίησης (In vitro) και 
επακόλουθες οικονομικές απώλειες προερχόμενες 
από τέτοιες δραστηριότητες. 

! Γενετικές βλάβες/ Γενετικές παρεμβάσεις-μεθοδεύσεις.  
! Λειτουργία τραπεζών αίματος. 
! Από τη χρήση, αποθήκευση, αποκομιδή υλικών που 

ρυπαίνουν ή μολύνουν το περιβάλλον. 
! Σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένου 

συναισθηματικού άγχους ή διανοητικού τραύματος ή 
φοβίας), θάνατο, απώλεια ή ζημιά η οποία οφείλεται ή 
σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το σύνδρομο 
επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) ή 
παθογενετικούς παράγοντες ή Ηπατίτιδα. 

! Απώλεια στοιχείων ιατρικού φακέλου, όπως εγγράφων 
ή διαγνωστικών εξετάσεων. 

! Εφαρμογή από οδοντιάτρους ή χειρουργούς 
οδοντιάτρους γενικής αναισθησίας 

! Έκθεση κινδύνου σε ΗΠΑ/Καναδά και κτήσεις αυτών. 
 
Ειδικές συμφωνίες: 
! Σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν  

Ειδικές Συμφωνίες  που  αποτυπώνονται  στο 
Ασφαλιστήριο η οποίες τροποποιούν την ασφαλιστική 
κάλυψη προκειμένου να διευκρινίζονται ιδιαιτερότητες 
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της συγκεκριμένης ασφάλισης.    
 

 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 

 Στη διεύθυνση και στο ακίνητο που περιγράφονται  στο Ασφαλιστήριο.  
 

 
 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  
 

 Να δηλώνετε πριν την ασφάλιση κάθε στοιχείο ή περιστατικά που γνωρίζετε το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση 
του κινδύνου και τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, όπως ενδεικτικά την ιατρική ειδικότητα, την ύπαρξη άδειας άσκησης 
επαγγέλματος και το ιστορικό ζημιών.  

 Να δηλώνετε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, μέσα σε 14 μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει αύξηση του κινδύνου.  

 Να λαμβάνετε τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας σας και να ειδοποιείτε τις Αρμόδιες αρχές σε 
περίπτωση ζημιογόνων γεγονότων 

 Να ειδοποιήσετε την Εταιρεία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από τότε που λάβατε γνώση  
ζημιάς. 

 Να κάνετε κάθε δυνατή  ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς. 

 Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του 
ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 

 Να διατηρείτε τον ζημιωθέντα χώρο αναλλοίωτο μέχρι την επίσκεψη του πραγματογνώμονα και να ακολουθείτε τις οδηγίες του. 

 Να μην προβαίνετε όταν υπάρχουν  απαιτήσεις Τρίτων σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή 
αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό τους  χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. 

 

  

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβληθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ασφαλιστηρίου ή της έναρξης της 
ασφάλισης, όποια είναι μεταγενέστερη, εκτός αν η διάρκεια της  ασφάλισης είναι μικρότερη των 90 ημερών οπότε θα πρέπει να 
καταβληθούν  άμεσα με τη παράδοση του ασφαλιστηρίου. 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει, με τους τρόπους που αναφέρονται στην πρόταση ασφάλισης, ανάλογα με την επιλογή 
σας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά με ηλεκτρονική συναλλαγή διαμέσου Τράπεζας, ή ΕΛ.ΤΑ, ή με μετρητά ή 
μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόμιμους εντολοδόχους είσπραξης. 
 

  

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Η διάρκεια του 
συμβολαίου, αναφέρεται στο ασφαλιστήριο σας, και μετά το πέρας αυτής επέρχεται η λήξη του. 
 

  

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς της ή και με έγγραφη καταγγελία εκ μέρους του λήπτη της 
ασφάλισης (συμβαλλόμενου), στις περιπτώσεις έλλειψης του κινδύνου, σπουδαίου λόγου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 2496/97, περιλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης εκ μέρους του λήπτη της 
ασφάλισης. 

 


