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Επαγγελματικι Αςτικι Ευκφνθ Δικθγόρου 

Με τθν αςφάλιςθ τθσ Επαγγελματικισ Αςτικισ Ευκφνθσ Δικθγόρων, ο Αςφαλιςτισ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τον Αςφαλιςμζνο για τθν επαγγελματικι αςτικι του ευκφνθ ζναντι τρίτων, 

και δθ για κάκε Οικονομικι Αξίωςθ Τρίτου και μζχρι των ορίων ευκφνθσ που ςυμφωνοφνται με τθν 

Αςφαλιςτικι Σφμβαςθ, για τθν οποία, αναλόγωσ και των επιλογϊν των ςυμβαλλομζνων ωσ προσ τα 

αναφερόμενα κατωτζρω ςθμεία ii και iii, είκιςται να τθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ : 

i. θ Αξίωςθ του Τρίτου κατά του Αςφαλιςμζνου να οφείλεται ςε εξ αμελείασ πράξθ, λάκοσ ι παράλειψθ 

του Αςφαλιςμζνου (Ζθμιογόνο Γεγονόσ ι Συμβάν) που λαμβάνει χϊρα εντόσ των Γεωγραφικϊν ορίων που 

ςυμφωνοφνται ςτθν Αςφαλιςτικι Σφμβαςθ, 

ii. θ Αξίωςθ του Τρίτου κατά του Αςφαλιςμζνου να ζχει εγερκεί για πρϊτθ φορά εντόσ τθσ Αςφαλιςτικισ 

Περιόδου τθσ Αςφαλιςτικισ Σφμβαςθσ κακϊσ και να ζχει αναγγελκεί εγγράφωσ από τον Αςφαλιςμζνο 

ςτον Αςφαλιςτι εντόσ τθσ Αςφαλιςτικισ Περιόδου ι και τθσ Εκτεταμζνθσ Περιόδου Αναγγελίασ 

Απαιτιςεων / Διλωςθσ Απαιτιςεων, εφόςον ζχει ςυμφωνθκεί εκτεταμζνθ περίοδοσ αναγγελίασ 

απαιτιςεων και ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, 

iii. το Ζθμιογόνο Γεγονόσ ι Συμβάν (εξ αμελείασ πράξθ ι παράλειψθ του Αςφαλιςμζνου) το οποίο ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ ηθμία του Τρίτου να ζχει λάβει χϊρα εντόσ τθσ Αςφαλιςτικισ Περιόδου τθσ Αςφαλιςτικισ 

Σφμβαςθσ ι, εφόςον ζχει ςυμφωνθκεί αναδρομικι ιςχφσ τθσ κάλυψθσ, μετά τθν Ημερομθνία 

Αναδρομικισ Ιςχφοσ τθσ Κάλυψθσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ 

Αςφαλιςτικισ Περιόδου τθσ Αςφαλιςτικισ Σφμβαςθσ, 

iv. θ Αξίωςθ του Τρίτου να προζρχεται από τθν κατά τθ ςυνικθ πορεία των πραγμάτων εκτζλεςθ των 

επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων του Αςφαλιςμζνου ωσ Δικθγόρου. 

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ηθμιών 

Για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω, παρατίκενται οριςμζνα ενδεικτικά παραδείγματα ηθμιϊν 

που μποροφν να καλφπτονται από τθν εν λόγω αςφάλιςθ υπό τθν αυτονόθτθ προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ 

των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων που προβλζπονται από τθν εκάςτοτε ςυναφκείςα μεταξφ 

αςφαλιςτι και αςφαλιςμζνου αςφαλιςτικι ςφμβαςθ : 

 

 

 

ανκαςμζνθ επαγγελματικι ςυμβουλι 

 

 

 

Ειδικότερεσ Εξαιρζςεισ για τθν Επαγγελματικι Αςτικι Ευκφνθ Δικθγόρου 

Πζραν των εξαιρζςεων που αναφζρονται ςτο λιμμα «Εξαιρζςεισ Αςφαλίςεων Αςτικισ Ευκφνθσ που 

ςυνάπτονται για λόγουσ επαγγελματικοφσ» του Ερμθνευτικοφ Λεξικοφ και αφοροφν ςτθν αςφάλιςθ 

επαγγελματικϊν ευκυνϊν, από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ Επαγγελματικισ Αςτικισ Ευκφνθσ Δικθγόρων 

εξαιροφνται συνήθως και τα ακόλουθα : 
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1. Τιρθςθ Κανονιςμών 

Οποιαδιποτε ευκφνθ αφορά Ζθμιογόνα Γεγονότα που ςυνδζονται με τθ μθ τιρθςθ και ςυμμόρφωςθ με 

νομοκετικζσ διατάξεισ – κανονιςμοφσ – κϊδικεσ και κανόνεσ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ 

του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ, κακϊσ και τθν επιςτιμθ του Δικθγόρου. 

2. Παραβίαςθ πνευματικών δικαιωμάτων 

Οποιαδιποτε ευκφνθ ςχετίηεται με τθν παραβίαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

3. Υπθρεςίεσ / Δραςτθριότθτεσ πζραν του πεδίου των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων 

Αξιϊςεισ που οφείλονται ςε αμζλεια, λάκοσ ι παράλειψθ για υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ πζραν του 

πεδίου επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων του Δικθγόρου και μόνο. 

4. Επενδυτικζσ Υπθρεςίεσ και Συμβουλζσ 

Aπαιτιςεισ που άμεςα ι ζμμεςα ςχετίηονται, οφείλονται ι αποδίδονται ςε υποτίμθςθ ι αφξθςθ τθσ αξίασ 

ι απόδοςθσ χρθματοπιςτωτικών μζςων (ςυμπεριλαμβανομζνων εμπορευμάτων και νομιςμάτων) ι το 

αποτζλεςμα κάκε επικαλοφμενθσ, εγγφθςθσ, υπόςχεςθσ ι ςυμβουλισ που παρζχεται από ι για 

λογαριαςμό του Αςφαλιςμζνου ςχετικά με τθν απόδοςθ τζτοιων μζςων. 

 

 


