
Ασφάλιση Επαγγελματικής  Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ      

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την  ιδιότητά του ως ιατρού, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν 
σε τρίτους από παράβαση καθήκοντος ή από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και των  μη ιατρών βοηθών του, κατά την εκτέλεση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Καλύπτονται και οι περιπτώσεις παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας που ενδεχομένως να αφορούν περιστατικά διάφορα με την εξειδίκευση 
(ειδικότητα) του ασφαλισμένου.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Βασικές Καλύψεις

Ανά συμβάν 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικής περιόδου 

Πρόσωπα που δεν  είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου επίσημα 
διπλώματος ή πτυχίου ιατρικής σχολής, τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας και νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Υπηρεσίες που παρέχονται πέραν του σκοπού των 
επαγγελματικών ιατρικών υπηρεσιών, συμβουλών που 
προσφέρονται με την ιδιότητα του ιατρού. 
Υπηρεσίες άλλες από εκείνες που είναι απαραίτητες 
για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους. Ειδικά σε 
επεμβάσεις αισθητικής ή πλαστικής χειρουργικής, η κάλυψη 
ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις επανορθωτικής χειρουργικής 
που κρίνεται ως αναγκαία συνέπεια ατυχήματος και/ή 
συγγενών ή γενετικών δυσμορφιών. 
Ραδιοθεραπείες, χρήση ραδίου, ραδιοϊσοτόπων και ατομικής 
ακτινοβολίας γενικά, με εξαίρεση τις διαθερμίες. 
Θεραπευτικές αγωγές/υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για 
την πρόκληση ή την αποφυγή μιας κύησης/τεκνοποιίας, 
συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων για 
την πρόκληση στείρωσης, εξωσωματικής εγκυμοσύνης και/ή 
έκτρωσης (εκτός αν η επέμβαση ενδείκνυται ιατρικά και 
τεκμηριώνεται εγγράφως). 
Σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
οδύνης ή της ψυχικής νόσου ή της φοβίας), ζημιά ή απώλεια 
η οποία στην πραγματικότητα προκλήθηκε ή φέρεται να 
υφίσταται ισχυρισμός ότι προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα 
εξαιτίας του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας (AIDS) ή από ηπατίτιδα. 
Τη λειτουργία τραπεζών αίματος εκτός των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες οι τράπεζες αυτές παρέχουν αποκλειστικά 

αίμα ή προϊόντα αίματος για τις ανάγκες των καλυπτόμενων 
με το παρόν ασφαλιστήριο περιπτώσεων ιατρικών 
επεμβάσεων. 
Τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση του σωματικού βάρους. 

Κλινικές δοκιμές, κλινικές δοκιμές φαρμάκων, από θεραπείες, 
ή επεμβάσεις που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, 
ή προέρχονται από ιατρική ή βιολογική έρευνα, ή από 
γενετικές βλάβες αποτέλεσμα τροποποίησης του γενετικού 
κώδικα (γενετική μηχανική). 

Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των χώρων στους οποίους 
λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, 
εξωτερικών επιγραφών και τεντών. Τέτοιες ευθύνες 
για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από 
τις αντίστοιχες καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής 
Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις 
δραστηριότητες του ασφαλισμένου. 

Αποφάσεις δικαστηρίων ξένων κρατών εκτός των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεγονότα που προϋπήρξαν της ασφάλισης. 

Οποιαδήποτε ζημιά εκτός από σωματική βλάβη ή υλική 
ζημιά (π.χ. οικονομική, ή άλλη παρούσα ή μελλοντική 
αποθετική ζημιά. 

Δόλο ή βαριά αμέλεια. 

Πόλεμο, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από οποιαδήποτε αιτία. 

Γενική αστική ευθύνη από τη λειτουργία χώρου και εγκαταστάσεων ιατρείου

Εργοδοτική ευθύνη 

Οι προαναφερόμενες καλύψεις δύναται να παρέχονται ως συμπληρωματικές καλύψεις της του Προϊόντος Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Η κάλυψη περιορίζεται και δεν περιλαμβάνει αξιώσεις που, άμεσα ή έμμεσα, προκλήθηκαν από ή σχετίζονται με:

Προϊόν: Επαγγελματική Ευθύνη 
Ιατρών/ Οδοντιάτρων



Πού είμαι καλυμμένος;
 Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης. 

• Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

• H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση. 

• Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος  
   αποζημίωσης. 

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που 
αυτά είναι απαιτητά, με τους εξής τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων. 

• Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας. 

• Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

• Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.  

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την 
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε 
στον, συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Εργοδοτική Ευθύνη.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος, Ανάκληση Προϊόντος και Εγγύηση 
Προϊόντος.

Παράνομες ή αξιόποινες πράξεις του λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του ασφαλισμένου όταν βρίσκεται υπό την επίδραση 
ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών. 

Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν δυσφήμιση ή έχουν 
σαν αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την 
παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τη μη τήρηση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης. 

Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα και ποινές. 

Ευθύνη διευθυντών, μελών διοικητικού συμβουλίου ή/και 
διοικούντων προσώπων. Αμίαντο ή παράγωγα αμιάντου ή 
υλικά ή προϊόντα που περιέχουν αμίαντο.

Οποιαδήποτε ψηφιακά δεδομένα ή ηλεκτρονικά αρχεία ή 
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συστημάτων. 

Ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή 
μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση 
ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες που 
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(ΕΜF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR). 

Ευθύνη για ασθένειες και επιδείνωση ασθενειών, παθήσεων, 
τραυμάτων και γενικά για σωματικές βλάβες ή/και υλικές 
ζημιές που οφείλονται σε ή σχετίζονται με προϊόντα καπνού, 
νικοτίνης ή παράγωγα αυτών.
Απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
τελούν υπό τη φύλαξη ή εποπτεία του ασφαλισμένου ή 
προστιθεμένων αυτού, ή παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο 
για να φορτωθούν, μεταφερθούν ή εκφορτωθούν. 
Αστική ευθύνη για κλοπή προσωπικών αντικειμένων 
πελατών.
Απώλεια ή ζημιά από ρύπανση/μόλυνση οποιασδήποτε 
μορφής ή αιτιολογίας της επιφανείας του εδάφους, του 
υπεδάφους, της ατμόσφαιρας ή των υδάτων.
Απώλεια ή ζημιά από την εκβολή και εκπομπή υγρών ή 
αερίων μαζών, διάχυση, διαφυγή καπνογόνων ουσιών, 
επιβλαβών αερίων, ατμών, αναθυμιάσεων και τοξικών 
ουσιών, καθώς και δηλητηρίαση οποιασδήποτε μορφής από 
ξένη και επιβλαβή ουσία σε τροφή, νερό ή ποτό. 
Ατυχήματα ή ζημιές που συνέβησαν από γεγονότα τα οποία 
συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς και από σεισμό, ηφαιστειακή 
έκρηξη, κατολίσθηση, καθίζηση, πλημμύρες, καταιγίδες, 
θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 
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