Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η ΕΘΝΙΚΗ»
ΑΦΜ: 094003849, Γ.Ε.Μ.Η: 224801000, Με έδρα στην Ελλάδα
Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό, Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος
Προϊόν: Επαγγελματική ευθύνη λογιστή
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών.
Επίσης το παρόν έντυπο δεν υποκαθιστά τις τυχόν επιπλέον προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατικές πληροφορίες, ούτε την
ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων για πράξεις, παραλείψεις ή αμέλεια που σχετίζονται
αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματος του.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Βασικές καλύψεις

 Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων συνεπεία αμέλειας,









σφάλματος ή παράλειψης κατά την άσκηση του επαγγέλματος
του.
Ελάχιστο όριο ευθύνης: € 20.000 ανά γεγονός και για όλη την
περίοδο ασφάλισης.
Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων για ατυχήματα που
προκλήθηκαν από τη λειτουργία του χώρου του λογιστικού
γραφείου. Τα όρια ευθύνης είναι ίδια με αυτά της Βασικής
κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης και λειτουργούν ως υπο-όρια
(όχι προσθετικά).
Kαλύπτεται ο ασφαλισμένος υπό την ιδιότητά του ως εργοδότης
και μόνο για τις υποχρεώσεις αυτού που προβλέπονται από τα
άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι
του έμμισθου εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του, το
οποίο απασχολείται στην ασφαλισμένη επιχείρηση και
ασφαλίζεται σε φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε
περιπτώσεις σωματικών βλαβών (ή θανάτου) που θα
προκληθούν αποκλειστικά και μόνον από ατύχημα κατά την
εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια
άλλη αιτία και που θα οφείλεται σε αμέλεια του ασφαλισμένου ή
των παρ’ αυτού προστηθέντων προσώπων. Τα όρια ευθύνης
είναι ίδια με αυτά της Βασικής κάλυψης Επαγγελματικής
Ευθύνης και λειτουργούν ως υπο-όρια (όχι προσθετικά).
Νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων ως συνέπεια της
καταστροφής ή απώλειας εγγράφων τρίτων που βρίσκονται υπό
τη φροντίδα ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου.
Ελάχιστο όριο ευθύνης: € 6.000 ανά γεγονός και για όλη την
περίοδο ασφάλισης. Τα όρια ευθύνης λειτουργούν ως υπο-όρια
(όχι προσθετικά) με αυτά της Βασικής κάλυψης Επαγγελματικής
Ευθύνης.
Στην κάλυψη παρέχεται εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας
αξιώσεων διάρκειας δύο (2) ετών από τη λήξη του
ασφαλιστηρίου.
Προαιρετικές καλύψεις
Επέκταση των γεωγραφικών ορίων κάλυψης σε: Παγκόσμια
κάλυψη εκτός ΗΠΑ και Καναδά.
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Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων για απαιτήσεις που
σχετίζονται με:
Οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από υπέρβαση
εκτιμήσεων κόστους ή/και πιστοληπτικής ικανότητας.
Λίβελο ή συκοφαντία.
Αφερεγγυότητα ή πτώχευση του.
Επενδυτικές υπηρεσίες ή συμβουλές καθώς και υπηρεσίες
ελεγκτή ή ορκωτού ελεγκτή.
Διαχείριση χρημάτων αξιόγραφων και εν γένει περιουσιακών
στοιχείων πελατών του.
Κάθε δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης σχετικά με λογισμικό,
συμβουλές για μηχανολογικό εξοπλισμό και επισκευή.
Παράνομη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών
σημάτων ή καταχωρηθέντος σχεδίου.
Ρύθμιση ή σύσταση ή συμβουλή σχετικά με πάσης φύσεως
οικονομικά θέματα ή θέματα ακίνητης περιουσίας ή άλλα θέματα
εμπορικής φύσης. Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε
περίπτωση που η αξίωση προέρχεται από λανθασμένη
συμβουλή για φορολογικά θέματα.
Στην κάλυψη απώλειας εγγράφων, δεν ασφαλίζεται η ευθύνη του
λογιστή για φυσική φθορά ή σταδιακή επιδείνωση. Επίσης δεν
καλύπτονται αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η αστική ευθύνη του λογιστή ως εργοδότη έναντι του
προσωπικού για:
Οποιεσδήποτε ασθένειες ακόμα και αν αυτές χαρακτηρισθούν
ατυχήματα κατά την εργασία ή συνεπεία αυτής και για ατυχήματα
που οφείλονται σε αναπηρία, επιληψία, φρενοβλάβεια,
νευρασθένεια και γενικά για οποιαδήποτε νόσο που μπορεί να
συντελέσει σε ατυχήματα κατά την εργασία.

Υπάρχουν
κάλυψη;

περιορισμοί

στην

Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε ελεύθερους επαγγελματίες
λογιστές (οι οποίοι δεν εργάζονται σε κάποια λογιστική εταιρεία ή
γραφείο).
Η κάλυψη παρέχεται σε λογιστές των οποίων οι ετήσιες μικτές
αμοιβές δεν υπερβαίνουν τις € 100.000.
Η κάλυψη παρέχεται σε λογιστές που διαθέτουν νόμιμη
επαγγελματική άδεια και ασκούν το επάγγελμα αδιάκοπτα για
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
Η κάλυψη παρέχεται σε λογιστές που δεν έχουν υποστεί
κυρώσεις σχετικά με παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων
(είτε από φορείς του Δημοσίου ή από επαγγελματικά Σωματεία).
Η κάλυψη παρέχεται εφόσον υπάρχει καθαρό ιστορικό ζημιών
ή/και απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5)
ετών.
Εξαιρούνται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με εκούσια,
κακόβουλη ή παράνομη πράξη εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή
των υπαλλήλων του.
Εξαιρούνται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με πρόστιμα, του
λογιστή.
Εξαιρείται οποιαδήποτε ευθύνη έχει αναλάβει ο λογιστής
συμβατικά ή στα πλαίσια οποιασδήποτε συμφωνίας εκτός εάν
έφερε την ευθύνη ακόμη και άνευ της υπάρξεως τέτοιας
σύμβασης ή συμφωνίας.
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Εξαιρούνται οι απαιτήσεις που εγείρονται από τον λογιστή κατά
άλλου ασφαλισμένου στο ίδιο ασφαλιστήριο ή συγγενή του εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού
(συμπεριλαμβάνεται ο/η σύζυγος).
Εξαιρούνται οι απαιτήσεις συνεπεία ατυχήματος που οφείλεται
σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας ή σε πρόθεση
ή δόλο από τον ίδιο τον παθόντα.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων για πράξεις, παραλείψεις ή αμέλεια που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του
ισχύει για την Ελληνική επικράτεια.

 Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων για ατυχήματα που προκλήθηκαν από τη λειτουργία του χώρου του λογιστικού γραφείου ισχύει
για το χώρο εργασίας που θα δηλωθεί.

 Η κάλυψη εργοδοτικής ευθύνης ισχύει για την Ελληνική επικράτεια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
●

Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:
Nα δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία της ταυτότητάς του και να προσδιορίσει με ακρίβεια και πληρότητα το αντικείμενο ασφάλισης.
Nα δηλώσει εγγράφως κάθε περιστατικό ή/και στοιχείο που μπορεί να έχει σημασία για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου.
Να καταβάλλει ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο καθώς η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου
ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου.

●

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:
Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της πιθανής ζημιάς και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής
Ασφαλιστικής.
Να δηλώσει στην Εθνική Ασφαλιστική, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή
περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εθνική Ασφαλιστική το γνώριζε, δεν θα
είχε συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
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Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:
Να ειδοποιήσει την Εθνική Ασφαλιστική, εντός οχτώ (8) ημερών, από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής
περίπτωσης.
Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του
κινδύνου που του ζητάει η Εθνική Ασφαλιστική.

Πότε και πως πληρώνω;

Για την πληρωμή του ασφαλίστρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι:
-Πιστωτική/χρεωστική κάρτα
-Internet Banking
-Μετρητά
-Phone Banking
-ATM (μόνο ΕΤΕ)
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εθνικής Ασφαλιστικής www.ethniki-asfalistiki.gr

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η
πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς να πρέπει να δηλώσει λόγο, εγγράφως με την
κοινοποίηση της σχετικής δήλωσης στην Εθνική Ασφαλιστική.

