
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα προστασίας για τους λογιστές έναντι τρίτων (πελατών τους) για τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις από την άσκηση της Επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τι ασφαλίζεται;
Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου 
για τυχόν λάθη ή παραλείψεις από την άσκηση της 
Επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, καλύπτεται ο Ασφαλισμένος έναντι των 
χρηματικών ποσών που θα καταστεί ο ίδιος νομικά 
υπεύθυνος να καταβάλει αναφορικά με αποζημιώσεις, 
δαπάνες και λοιπά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία 
είναι αποτέλεσμα αξιώσεων που εγέρθηκαν κατά του 
Ασφαλισμένου, που αναγγέλθηκαν και γνωστοποιήθηκαν 
εντός της περιόδου ασφάλισης, οι οποίες προκλήθηκαν 
από αμελείς πράξεις, λάθη ή παραλείψεις εκ μέρους 
του Ασφαλιζομένου, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, από την έλευση 
ενός ή περισσοτέρους από τους αναφερόμενους 
κινδύνους.

Απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές, 
καθώς και σε Λογιστικά/Φοροτεχνικά Γραφεία (με 
συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων έως 
5 άτομα), των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των €100.000.

Βασικές καλύψεις: 
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Όριο ευθύνης 
ανά γεγονός 
και για όλη την 
ετήσια διάρκεια

€30.000 €50.000 €100.000

Προαιρετικές καλύψεις
Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου του 
γραφείου του ασφαλιζομένου 
Κάλυψη Απώλειας εγγράφων έως του ποσού των € 5.000 
ανά γεγονός και ετησίως

Τι δεν ασφαλίζεται;
Δεν παρέχεται κάλυψη από προαιρετικούς  κινδύνους 
(καλύψεις) που δεν έχουν επιλεγεί. 

Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις:
Ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές
Απαιτήσεις που σχετίζονται με την πτώχευση ή 
αφερεγγυότητα του ασφαλιζομένου 
Εξαιρούνται από την κάλυψη, απαιτήσεις που θα 
προκληθούν στα παρακάτω πρόσωπα (ή σε πράγματα 
αυτών) τα οποία δεν θεωρούνται Τρίτοι και ειδικότερα:
Στον  Λήπτη  της Ασφάλισης, τον Ασφαλισμένο ή συζύγους 
και  συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού. 
Σε  πρόσωπα  τα  οποία  συνδέονται  με  τον  Λήπτη  της 
Ασφάλισης ή τον  Ασφαλισμένο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, ή σχέση σύμβασης έργου,   εργολαβίας  ή  
υπεργολαβίας  και  εφόσον ο ασφαλιστικός κίνδυνος 
επήλθε  κατά την διάρκεια και σαν συνέπεια της σχέσης 
αυτής. 
Σε πράγματα ή περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα 
οποία τελούν υπό την  φύλαξη και/ή τον έλεγχο και/ή 
την μεσεγγύηση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του  
Ασφαλισμένου ή βρίσκονται με οποιοδήποτε τρόπο 
στην κατοχή ή χρήση από αυτούς ή από  τα ως άνω 
αναφερόμενα πρόσωπα

Επίσης, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη του Λήπτη της 
Ασφάλισης που οφείλονται και/ή προέρχονται:
Από δόλο 
Από την κυριότητα,  συντήρηση,  εκμετάλλευση ή 
χρήση αεροδρομίων, λιμένων, προβλητών, κάθε είδους, 
αυτοκινούμενων ή μη, χερσαίων οχημάτων και πλωτών ή 
εναέριων μέσων 
Από μηχανήματα κατασκευής έργων κάθε είδους και 
χρήσης 
Από  πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος ή τοξικών, ναρκωτικών και άλλων 
παραισθησιογόνων ουσιών 
Από  πυρκαγιά,  έκρηξη,  βραχυκύκλωμα,  ρήξη  λεβήτων  
ή  άλλων δοχείων πίεσης. 
Από  παραγωγή,  επεξεργασία,  μεταφορά,  αποθήκευση  
ή χρήση αμιάντου ή  προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 
Από κάθε είδους εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες ή αέρια 
υπό πίεση.  
Από ελαττωματική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης ή αποχέτευσης,  αναθυμιάσεις, μόλυνση ή/και 
ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου 
Από  δηλητηρίαση, συνεπεία κατανάλωσης κάθε είδους  
προϊόντος,  τροφίμου, ποτού τα οποία παράγονται, 
πωλούνται ή διατίθενται  από τον Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό τους. 
Από συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνες, προπονήσεις, 
διαγωνισμούς, συναγωνισμούς,  αθλητικές συναντήσεις, 
στοιχήματα,  καθώς και κατά  την διάρκεια των δοκιμών 
αυτών.

Προϊόν: Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 
Λογιστών

Εταιρεία: ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ έχει έδρα στην 
Ελλάδα, Φιλελλήνων 25, 10557 Αθήνα, Αρ.ΓΕΜΗ: 000857301000 και 
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος



Τι ασφαλίζεται; (συνέχεια) Τι δεν ασφαλίζεται; (συνέχεια)
Από καθίζηση, κλονισμό, μετακίνηση, επέμβαση, 
δόνηση, ή εξασθένηση του  υπεδάφους ή των θεμελίων 
οποιουδήποτε  κτίσματος ή εδάφους. 
Από πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες, σεισμούς ή άλλα 
φυσικά φαινόμενα
Από  πόλεμο,  εισβολή  εξωτερικού  εχθρού , εχθροπραξίες,  
εμφύλιο  πόλεμο,  στάση, επανάσταση,  κίνημα,  ανταρσία, 
απεργία, ανταπεργία, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές 
ενέργειες και άλλα συναφή γεγονότα.
Από πυρηνική ενέργεια, πυρηνική ακτινοβολία, 
ραδιενεργό μόλυνση και από τις συνέπειες 
μετασχηματισμού ατομικού πυρήνα
Από συκοφαντική δυσφήμηση ή παραβίαση πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Από  μη  τήρηση  συμβατικών υποχρεώσεων  
Από Επαγγελματική Ευθύνη ή Ευθύνη Προϊόντος. 
Από τη  μη  τήρηση  τεχνικών και επιστημονικών 
προδιαγραφών, ασφάλειας και συντήρησης 
εγκαταστάσεων ή τη μη ύπαρξη σε ισχύ αδειών 
λειτουργίας. 
Από απώλεια ή καταστροφή οποιονδήποτε αντικειμένων, 
νομισμάτων, χαρτονομισμάτων, και κάθε είδους 
εγγράφων και χρεογράφων
Από ληστεία, κλοπή ή απώλεια αντικειμένων ή 
περιουσιακών στοιχείων τρίτων που συνέβη στις  
εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου. 

Δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης 
και/ή του Ασφαλισμένου, για απαιτήσεις Τρίτων που 
αφορούν:
Υλικές ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, αγροκαλλιέργειες, δάση, 
ή  αρχαιολογικά ευρήματα, 
Αμιγώς οικονομικές απώλειες οποιουδήποτε είδους ή 
προέλευσης, πρόστιμα, ποινές κ.τ.ό. 
Αποθετικές μη επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους 
και μορφής.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Καθαρό ιστορικό ζημιών, νόμιμη επαγγελματική 

άδεια, άσκηση επαγγέλματος τουλάχιστον 2 έτη από 
την ημερομηνία της ασφάλισης και να μην υπάρχουν 
κυρώσεις από Κρατικό ή Επαγγελματικό φορέα 
Απαλλαγές πακέτου σύμφωνα με τα κάτωθι όρια 

ασφάλισης: 

Όρια Ασφάλισης Απαλλαγή ανά απαίτηση

€30.000 €500

€50.000 €650

€100.000 €750



Πού είμαι καλυμμένος;
Στην Ελλάδα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να καταβάλετε εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα
• Να απαντήσετε σωστά, ολοκληρωμένα και με προσοχή τα ερωτήματα της αίτησης ασφάλισης
• Να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα αποφυγής ζημίας ή ατυχήματος
• Να μας ειδοποιήσετε σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής του κινδύνου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης
• Να μας ειδοποιήσετε, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από τότε που συνέβη το γεγονός 
• Να διευκολύνετε τους εκπρόσωπους ή τους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για την διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των 

ζημιών
• Να  μας ενημερώσετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας σας

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλιστηρίου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας στους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρίας, με μετρητά ή μέσω 
κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης γίνεται με την καταβολή του ασφαλίστρου, είτε τμηματικά είτε με την εφάπαξ καταβολή του συνολικού 
ασφαλίστρου. Η διάρκεια της ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια και λήγει μετά την πάροδο του 
συμφωνημένου χρονικού διαστήματος.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Ευρώπη Ασφαλιστική εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του 
ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε 
περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης: 

Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ασφάλισης αποστέλλοντας 
συστημένη επιστολή στην Εταιρία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα 
σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα. 

Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης: 

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας οποιαδήποτε στιγμή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρίας. 

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της 
περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.


