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Επαγγελματικι Αςτικι Ευκφνθ Ιατροφ 

Με τθν αςφάλιςθ τθσ Επαγγελματικισ Αςτικισ Ευκφνθσ Ιατροφ, 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 ενεργοποίθςθ τθσ οποίασ, αναλόγωσ  και 

των επιλογϊν των ςυμβαλλομζνων ωσ προσ τα αναφερόμενα κατωτζρω ςθμεία  iv και v, 

ςυμφωνείται ςυνικωσ θ ςωρευτικι ςυνδρομι των ακόλουκων προχποκζςεων : 

i. θ αξίωςθ του τρίτου να αφορά Σωματικι Βλάβθ ι Απϊλεια Ηωισ οφειλόμενθ ςε εξ 

αμελείασ πράξθ ι παράλειψθ του Αςφαλιςμζνου, 

ii. θ αξίωςθ του τρίτου κατά του Αςφαλιςμζνου να οφείλεται ςε εξ αμελείασ πράξθ ι 

παράλειψθ του Αςφαλιςμζνου (Ηθμιογόνο Γεγονόσ ι Συμβάν), από πράξεισ ι παραλείψεισ που 

ςχετίηονται αποκλειςτικά και μόνο με τθν νόμιμθ άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

ςφμφωνα με τισ αναγνωριςμζνεσ ειδικότθτεσ από τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ για νόμιμεσ 

ιατρικζσ πράξεισ 

iii. θ αξίωςθ του τρίτου κατά του Αςφαλιςμζνου να οφείλεται ςε εξ αμελείασ πράξθ ι 

παράλειψθ του Αςφαλιςμζνου που να ςχετίηεται αποκλειςτικά και μόνο με ιατρικζσ 

πράξεισ ι γνωματεφςεισ ςτo πλαίςιo τθσ ειδικότθτασ του ιατροφ ι κατϋ εξαίρεςθ και 

εκτόσ αυτισ κατά τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν. 

iv. 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 μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εκτεταμζνθσ περιόδου αναγγελίασ / διλωςθσ 

απαιτιςεων (εφόςον ζχει ςυμφωνθκεί τζτοια και ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ και αφοροφν τθ 

ςυμφωνία αυτι) 

v. το ηθμιογόνο Γεγονόσ (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 Θμερομθνία Αναδρομικισ Ιςχφοσ τθσ Κάλυψθσ που ζχει ςυμφωνθκεί 

και μζχρι τθ λιξθ τθσ Αςφαλιςτικισ Περιόδου τθσ Αςφαλιςτικισ Σφμβαςθσ. 
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Επιςθμάνςεισ 

1. Με τθν αςφάλιςθ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ ιατροφ καλφπτεται κατά κανόνα θ 

ευκφνθ του ιατροφ για απαιτιςεισ οι οποίεσ μποροφν να περιλαμβάνουν : 

 θκικι βλάβθ προσ τον αςκενι για πρόκλθςθ ςωματικισ βλάβθσ 

 ψυχικι οδφνθ προσ τουσ ςυγγενείσ του αςκενοφσ για πρόκλθςθ κανάτου 

 ιατρικά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ του πακόντοσ 

 δικαςτικά ζξοδα απόκρουςθσ υπεράςπιςθσ ι διακανονιςμοφ ςτα Αςτικά Δικαςτιρια. 

2. Βαςικοί παράγοντεσ που υπολογίηονται κατά τθν εκτίμθςθ, τιμολόγθςθ και ανάλθψθ του 

κινδφνου είναι οι εξισ : 

 ιατρικι ειδικότθτα 

 εμπειρία 

 ιςτορικό απαιτιςεων / αποηθμιϊςεων 

 όριο αποηθμίωςθσ 

 εφαρμοςτζα απαλλαγι 

 επεκτάςεισ κάλυψθσ (αναδρομικι ιςχφσ, εκτεταμζνθ περίοδοσ αναγγελίασ) 
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Για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω, παρατίκενται ενδεικτικά παραδείγματα 

καλυπτόμενων ηθμιών και αποηθμιώςεων που ζχουν καταβλθκεί ανά περίπτωςθ είτε 

 

εξϊδικα είτε μετά από ζκδοςθ δικαςτικϊν αποφάςεων : 

 

Ειδικότερεσ Εξαιρζςεισ για τθν Επαγγελματικι Αςτικι Ευκφνθ Ιατροφ 

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 Ιατροφ εξαιροφνται ςυνικωσ και τα ακόλουκα:  

 Απαιτιςεισ από χριςθ μθ εγκεκριμζνων μεκόδων ι φαρμάκων από τον αςφαλιςμζνο 

ιατρό. 

 Απαιτιςεισ από Ιατρικζσ πράξεισ που ζχουν ςχζςθ με κλινικζσ δοκιμζσ ι φαρμακευτικά 

τεςτ. 

  Απαιτιςεισ από πράξεισ των αςφαλιςμζνων ιατρϊν εφόςον αυτοί ευρίςκονται υπό τθν 

επίδραςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ι οινοπνευματωδϊν ποτϊν. 

 Απαιτιςεισ ςχετιηόμενεσ με κλθρονομικοφσ παράγοντεσ που κα προκαλζςουν 

αςκζνειεσ  οι οποίεσ δεν είναι ανιχνεφςιμεσ με επιςτθμονικό τρόπο ςε πρϊιμο γενετικό 

ςτάδιο. 

  Ζκκεςθ ςε ακτινοβολία είτε για κεραπευτικοφσ είτε για διαγνωςτικοφσ λόγουσ θ οποία  

κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν δθμιουργία γενετικϊν ανωμαλιϊν ςε αγζννθτθ ηωι. 

 Απαιτιςεισ από τθν εν γζνει δραςτθριότθτα τράπεηασ αίματοσ. 

  Απαιτιςεισ από μετάδοςθ μολυςματικϊν νόςων. 

 


