
Lloyd’s Insurance 

Company S.A.

Πιστοποιητικό

Για την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστής είναι η Lloyd’s

Insurance Company S.A.

Το παρόν Πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Ανταποκριτή (Coverholder) που 

αναφέρεται στο παρόν Πιστοποιητικό σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που 

έχει λάβει ο Ανταποκριτής δυνάμει της Σύμβασης Διορισμού Ανταποκριτή με 

τον Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς που αναγράφεται στο παρόν 

Πιστοποιητικό.

LBS0002J (01/01/ 2019) - Lloyd’s Insurance Company S.A. Τυποποιημένο Εξώφυλλο Πιστοποιητικού

Η Lloyd’s Insurance Company S.A είναι μία βελγική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ανώνυμη εταιρεία) με έδρα στη διεύθυνση Bastion 

Tower, Marsveldplein 5, 1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο, και εγγεγραμμένη στο φορέα Banque -Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van 

Ondernemingen με αριθμό μητρώου 682.594.839 RLE (Βρυξέλλες). Είναι ασφαλιστική εταιρεία που τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής 

Τράπεζας Βελγίου. Ο Αριθμός(-οι) Μητρώου Εταιρείας και άλλα στοιχεία της είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.nbb.be 

Ιστοσελίδα: www.lloyds.com/brussels  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com 

Στοιχεία τράπεζας: Citibank Europe plc, Υποκατάστημα Βελγίου, Boulevard General Jacques 263G, Βρυξέλλες 1050, Βέλγιο - 

BE46570135225536.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

1. Να προσπαθείτε να εφαρμόζετε σωστές πρακτικές, γνωρίζοντας σε βάθος τις υποχρεώσεις σας ως 

Επαγγελματίες Σύμβουλοι. 

2. Να προσπαθείτε να κατανοείτε τις πραγματικές ανάγκες των πελατών σας, που συχνά μπορεί να είναι 

διαφορετικές από αυτές που οι ίδιοι νομίζουν και να τους εξηγείτε ποιες είναι ασφαλίσιμες και ποιες όχι .

3. Να κρατάτε γραπτό αρχείο των συμβουλών σας, οι οποίες πρέπει να έχουν πάντοτε μία τυποποιημένη 

μορφή, να είναι σαφείς και ακριβείς και να τις ελέγχετε καλά πριν τις στείλετε στον πελάτη σας, ώστε να μην 

υπάρχει πιθανότητα ασάφειας και παρερμηνείας.  Ποτέ μη γράφετε πράγματα που δε θα θέλατε να 

διαβαστούν δημοσίως.

4. Να διατυπώνετε επίσης γραπτά τα συμφωνηθέντα/εντολές του πελάτη σας με τη μορφή π.χ. πρακτικών 

συνάντησης /επικοινωνίας, προς αποφυγή παρανοήσεων.

5. Να προσέχετε από ο,τιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις εις βάρος σας.  Aν δε γνωρίζετε κάτι, μην 

απαντάτε μαντεύοντας - επινοώντας την απάντηση. Κρατήστε επιφύλαξη να απαντήσετε κάποια άλλη στιγμή.  

Ένα λάθος μπορεί να σας κοστίσει σε χρόνο, χρήμα, φήμη & πελατεία.

6. Οι προσδοκίες των πελατών σας είναι συχνά μεγαλύτερες από όσο φαντάζεστε.  Εξηγείστε τους τι δεν είναι 

στη φιλοσοφία της ασφάλισης να καλύπτεται, ώστε να μην έχουν προσδοκίες που δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. 

7. Πάντα να εξηγείτε το εύρος της κάλυψης, τις εξαιρέσεις και τις συνέπειες της μη τήρησης / ισχύος των 

προϋποθέσεων κάλυψης. 

8. Να ζητάτε τη γνώμη συναδέλφων σας που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ή εξειδίκευση σε κάποιο γνωστικό 

αντικείμενο με το οποίο ενδεχομένως εσείς δεν έχετε μεγάλη εξοικείωση. 

9. Να προσέχετε τις «παγίδες» που οδηγούν σε υπασφάλιση ή υπερασφάλιση, όπως το να υπολογίζετε εσείς 

τις προς ασφάλιση αξίες παγίων και διακοπής εργασιών. 

10. Ποτέ μην περιμένετε να γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι είναι «ουσιώδες στοιχείο» για την ασφάλιση που θα 

πρέπει να σας αναφέρει.  Εσείς πρέπει να τον ρωτάτε σχετικά και να του επισημάνετε τη σπουδαιότητά του 

στο να είστε έγκαιρα ενήμεροι.

11. Το ασφαλιστικό προϊόν είναι τεχνικά ιδιαίτερα πολύπλοκο για το μέσο καταναλωτή και πρέπει να του 

αφιερώνετε χρόνο να του εξηγείτε καλά.

12. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αξίωση σε βάρος σας, θα 

πρέπει να το αναφέρετε στον ασφαλιστή σας το συντομότερο δυνατόν.  Όσο νωρίτερα εντοπιστεί και 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα / ζημιά, τόσο μικρότερο αντίκτυπο θα έχει για όλα τα μέρη.  Επίσης, έχει 

αποδειχτεί ότι συχνά προσπάθειες των διαμεσολαβητών να προσπαθήσουν μόνοι τους αρχικά να λύσουν το 

πρόβλημα / ζημιά, έχουν χειρότερα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι είστε επαγγελματίες του χώρου, θα πρέπει 

άμεσα να ενημερώσετε για οποιοδήποτε συμβάν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αξίωση, ακόμη 

κι αν πιστεύετε ότι είναι μέσα στην απαλλαγή.

13. Να διατηρείτε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Μοναδικός Κωδικός Αγοράς (UMR) της Εξουσιοδότησης Δέσμευσης :

Αριθμός Συμβολαίου :

Διεύθυνση Αλλ/φίας :

Τηλέφωνο :

Διάρκεια Ασφάλισης Από (12.00 μμ) : Έως (12.00 μμ) :

7385

Νομός : T.K.

ΔΟΥ: ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Αλλ/φίας :

ΔΟΥ:

T.K.Νομός :

31/12/2019 31/12/2020

 45891

 ΚΩΔ.:

 45891

 ΚΩΔ.:

Συμβαλλόμενος :

Ασφαλιζόμενος :

ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΕΣ

62046

2321074300

ΧΡΥΣΟ

62046

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

B0750RARSP1900609

044602820

044602820

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συνεργαζόμενος με την Cromar Insurance Brokers Ltd

137 / ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & / Α.Φ.Μ.: 998641893 / Αρ.Ειδικού Μητρώ

137 / ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & / Α.Φ.Μ.: 998641893 / Αρ.Ειδικού Μητρώ

Α.Φ.Μ. :

Α.Φ.Μ. :

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής σε άμεση επαφή με το Λήπτη της Aσφάλισης

Επαγγελματική Δραστηριότητα :

Όριο Αποζημίωσης Περιόδου Ασφάλισης : € 1.875.927,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Τρόπος Πληρωμής : Εφ άπαξ

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  € 31/12/2019 31/12/2020- ΔΟΣΗ ΑΠΟ  1 1

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΝΟΛΟ   Φ.A. 20 %

 129,13  0,00  19,37 0,00 0,00  148,50

19/02/2020ΑΘΗΝΑ

Φ.Α. 15%

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν Ασφαλιστήριο, βλέπετε αναλυτικά στην τελευταία σελίδα των όρων. 

Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τον Πίνακα Ασφάλισης και τους Γενικούς και Ειδικούς Ασφαλιστικούς Όρους, που

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Στο παρόν Ασφαλιστήριο έχουν εφαρμογή και οι υποχρεωτικές 

διατάξεις του Ν. 2496/97.

Αν το περιεχόμενο αυτού του Ασφαλιστήριου ή των Προσθέτων Πράξεων του δεν ανταποκρίνεται στις συμφωνίες που 

έγιναν, ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος, οφείλει να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση του μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη 

του, διαφορετικά θα θεωρείται ότι έχει εγκρίνει το περιεχόμενο του.

Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο είναι έγκυρο μόνον εφόσον φέρει την υπογραφή του Ανταποκριτή (Coverholder), για 

λογαριασμό της Lloyd's Insurance Company S.A.

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 3 of 51
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Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους ειδικούς όρους Αστικής Ευθύνης

Διαμεσολαβητών BEAZLEY και σύμφωνα με την από 03/02/2020 πρόταση Ασφάλισης του Ασφαλισμένου.

Ανώτατα όρια Αποζημίωσης 

- Για κάθε απαίτηση συμπεριλαμβανομένων δαπανών και εξόδων€ 1.250.618,00

- Συνολικά για όλες τις ανωτέρω καλύψεις και για όλη την ασφαλιστική περίοδο συμπεριλαμβανομένων δαπανών και 

 εξόδων € 1.875.927,00

Αντικείμενο Ασφάλισης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- Απώλεια Εγγράφων

- Απιστία Υπαλλήλων

Επεκτάσεις

- Παραβίαση Ιδιωτικότητας με υποόριο μέχρι € 15.000,00, Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος 31/12/2019, 

Προθεσμία Δήλωσης Θυγατρικών 31/12/2019, Παράταση Περιόδου Αναγγελίας: Δεν Ισχύει

Το ως άνω υποόριο συμπεριλαμβάνεται στα ανώτατα όρια αποζημίωσης.

Χρόνος Παράτασης Περιόδου Αναγγελίας :  Πέντε (5) χρόνια.

Ημερομηνία Αναδρομικύς Ισχύος της Κάλυψης : 15/01/2005

Απαλλαγή

- Για κάθε απαίτηση συμπεριλαμβανομένων δαπανών και εξόδων € 1.000,00 κάθε ζημιάς

Γεωγραφικα Όρια : Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικός Όρος Ασφαλίστρων

- Τα ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 148,50 και υπολογίζονται βάσει των ετήσιων 

προβλεπόμενων ετησίων προμηθειών / αμοιβών που δηλώθηκαν.

Εκτιμώμενες ετήσιες προμήθειες / αμοιβές € 5.000,00

Τα ασφάλιστρα είναι καταβλητέα άμεσα με την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Δηλούται και Συμφωνείται ότι η παρούσα κάλυψη επεκτείνεται έτσι ώστε να καλύπτονται και τυχόν απαιτήσεις που

προέρχονται από έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων διά λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα πάντα με τους

επισυναπτόμενους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.

Ο/Η Ασφαλιζόμενος/η, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ , αποδέχεται και δηλώνει 

υπεύθυνα γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 22 του Ν. 1599-1986, ότι :

- Τα στοιχεία από / του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι αληθή και δεν έχω / έχουμε αποκρύψει ή τροποποιήσει οποιαδήποτε

- Ουδεμία αξίωση έχει εγερθεί κατά του προσώπου μου ή της Εταιρείας μου μέχρι σήμερα από λάθος ή παράλειψη κατά την

άσκηση της επαγγελματικής μου / μας δραστηριότητας ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ούτε γνωρίζω/ουμε περιστατικό

το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε έγερση απαιτήσεως/αξιώσεως εις βάρος μου / μας.

- Θα γνωστοποιήσω/ουμε στους ασφαλιστές οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων που θα συμβεί κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

από αυτά.

Ειδικές Συμφωνίες

Οι παρεχόμενες καλύψεις τελούν υπό τη ρητή προϋπόθεση της μη ύπαρξης ζημιάς ή περιστατικού που θα μπορούσε

να εγείρει αξίωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος συμβολαίου.

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 4 of 51
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Ειδικός Όρος Επέκτασης Κάλυψης Δυσφήμισης και Συκοφαντίας

Δηλούται και συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για ποσά

για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να καταβάλει σχετικά με απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον

του, συνέπεια οποιασδήποτε πράξης Δυσφήμισης ή Διαβολής, Συκοφαντίας ή Συκοφαντικής Δυσφήμισης που

εκτελέσθηκε από τον Ασφαλιζόμενο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή περιγράφεται

στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Ειδικός Όρος Επέκτασης Κάλυψης Απιστίας Υπαλλήλων

Οι Ασφαλιστές συμφωνούν να αποζημιώσουν τον Ασφαλιζόμενο έναντι οποιουδήποτε ποσού για το οποίο ο

Ασφαλιζόμενος θα καταστεί νομικά υπέυθυνος να καταβάλει, συνέπεια οποιασδήποτε ζημιάς ή ζημιών εναντίον του 

Ασφαλιζομένου κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης η οποία ζημιά ή ζημιές εγέρθηκαν ή συντελέσθησαν από 

οποιαδήποτε πράξη Απιστίας, Απάτης, Αξιόποινης ή Κακόβουλης Πράξης ή Παράλειψης οποιουδήποτε υπαλλήλου του

Ασφαλιζόμενου.

(Ο όρος "Υπάλληλος" δεν θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιδήποτε Συνέταιρο, Μέτοχο ή Διευθυντή του Ασφαλιζομένου.)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και αρμόδια είναι τα δικαστήρια

Αθηνών, σε περίπτωση διαφορών που πιθανόν προκύψουν αναφορικά με αυτό.

Εξαιρέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης

Από τις καλύψεις που παρέχονται με το παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στους

Γενικούς Όρους του παρόντος.

Ασφαλιστές

Για την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστής είναι η Lloyd’s Insurance Company S.A.

Η Lloyd’s Insurance Company S.A είναι μία βελγική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ανώνυμη εταιρεία) με έδρα στη 

διεύθυνση Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο, και είναι εγγεγραμμένη στο φορέα Banque-Carrefour 

des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen με αριθμό μητρώου 682.594.839 RLE (Βρυξέλλες). Είναι ασφαλιστική 

εταιρεία που τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας Βελγίου. Ο Αριθμός Μητρώου Εταιρείας και άλλα στοιχεία της 

είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.nbb.be

Ιστοσελίδα: www.lloyds.com/brussels

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com  

Στοιχεία τράπεζας: Citibank Europe plc, Υποκατάστημα Βελγίου, Boulevard General Jacques 263G, Βρυξέλλες 1050, 

Βέλγιο - BE46570135225536.

Γενικός Αντιπρόσωπος της Lloyd's Insurance Company S.A.

Σωτήρης Γιούσιος

Γενικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα

Lloyd's Insurance Company S.A.

Grant Thornton Ελλάδα

Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 7280 000

Email: sotiris.gioussios@gr.gt.com

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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Επίδοση Δικαστικών Εγγράφων

Συμφωνείται ότι η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία και τις πρακτικές της Ελλάδος 

και τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στο πλαίσιο ή σε σχέση με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση θα υπόκεινται 

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου στην Αθήνα.

Η Lloyd’s Insurance Company S.A δια του παρόντος συμφωνεί ότι όλες οι κλητεύσεις, οι ειδοποιήσεις ή τα εντάλματα που θα 

πρέπει να επιδοθούν σε αυτήν με σκοπό την κίνηση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας εναντίον της σε σχέση με την παρούσα 

Ασφαλιστική Σύμβαση θα θεωρείται ότι επιδόθηκαν προσηκόντως αν απευθύνονται σε αυτήν και παραδίδονται υπ’ όψη του/της 

Cromar Insurance Brokers Ltd,

Αγίου Κωνσταντίνου 17 & Αγίων Αναργύρων,

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 802 8946

Fax :  + 30 210 802 9055

E-mail: info@cromar.gr

που σε αυτήν την περίπτωση έχει εξουσιοδοτηθεί να αποδέχεται την επίδοση για λογαριασμό της.

Με την ανωτέρω εξουσιοδότηση, η Lloyd’s Insurance Company S.A δεν παραιτείται από το δικαίωμά της για τυχόν ειδικές 

καθυστερήσεις ή προθεσμίες τις οποίες δικαιούται για την επίδοση τυχόν τέτοιων κλητεύσεων, ειδοποιήσεων ή ενταλμάτων λόγω 

της κατοικίας ή έδρας της στο Βέλγιο.

LBS0006

01/01/2019

Ανταποκριτής (Coverholder)

Η Εταιρία ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως Εξουσιοδοτημένος και

Αναγνωρισμένος Ανταποκριτής της Lloyd's Insurance Company S.A. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι δεν έχει την ιδιότητα του

Ασφαλιστή αλλά του Διαμεσολαβητή, η ευθύνη της περιορίζεται στην ακριβή τήρηση των εντολών που της έχουν δοθεί βάσει της 

Σύμβασης Διορισμού Ανταποκριτή με τον Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και δε φέρει 

καμία ποινική ή αστική ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από την ιδιότητα του Ασφαλιστή, 

ευθύνη την οποία φέρει η Lloyd's Insurance Company S.A.

Δήλωση Ζημιών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο,

παρακαλείσθε όπως την κοινοποιήσετε στους παρακάτω :

Τμήμα Ζημιών

Cromar Insurance Brokers Ltd,

Αγίου Κωνσταντίνου 17 & Αγίων Αναργύρων,

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 802 8946

Fax :  + 30 210 802 9055

E-mail: claims@cromar.gr

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 6 of 51

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

LMA3137S (20/10/2015)

Ανταποκριτές Lloyd's



e-mail: info@cromar.gr

http://www.cromar.gr

CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's
Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028
Tax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

Υποβολή Παραπόνων

Η δέσμευσή Μας προς Εσάς είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο εάν διαπιστώσετε

κάποια δυσλειτουργία ή θα θέλατε για οποιονδήποτε λόγο να παραπονεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον

Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραπόνων Μας:

Cromar Insurance Brokers Ltd,

Αγίου Κωνσταντίνου 17 & Αγίων Αναργύρων,

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 802 8946

Fax :  + 30 210 802 9055

E-mail: complaints@cromar.gr

Οι Ασφαλιστές ή το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω, στο οποίο έχει ανατεθεί να λειτουργεί για λογαριασμό τους, έχει

στόχο να Σας παρέχει την απόφασή του επί του παραπόνου Σας γραπτώς, μέσα σε 50 ημερολογιακές ημέρες από την

ημερομηνία παραλαβής του. 

Εάν παραμένετε δυσαρεστημένος με την απάντησή Μας σχετικά με το παράπονό Σας ή εάν έχουν παρέλθει 50

ημερολογιακές ημέρες και δεν έχετε λάβει την τοποθέτησή Μας, εάν επιθυμείτε έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε το

παράπονό Σας σε έναν από τους παρακάτω οργανισμούς: 

Τράπεζα της Ελλάδος 

Ελ. Βενιζέλου 21,

Αθήνα 102 50

Τηλ.: + 30 210 320 1111  Fax :  + 30 210 323 2239/2816

E-mail: complaints@bankofgreece.gr

Ελληνικός Συνήγορος Καταναλωτή

Λ. Αλεξάνδρας 144,

Αθήνα 114 71

Τηλ.: + 30 210 646 0862  Fax :  + 30 210 646 0414  

E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Παράπονα που απευθύνονται στον Ελληνικό Συνήγορο του Καταναλωτή θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτόν εντός 3 (τριών)

μηνών από την ημερομηνία που αντιληφθήκατε το λάθος ή παράλειψη.

Γενική Γραμματεία Υποθέσεων Καταναλωτή 

Πλατεία Κάνιγγος,

Αθήνα 101 81

Τηλ.: + 30 210 646 0862  Fax :  + 30 210 646 0414

E-mail: info@efpolis.gr

Εφόσον έχετε προβεί σε διαδικτυακή (on-line) αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου έχετε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε 

παράπονο μέσω της διαδικτυακής (on-line) ODR πλατφόρμας της ευρωπαϊκής ένωσης στην παρακάτω ιστοσελίδα 

www.ec.europa.eu/odr

Η παραπάνω διαδικασία διαχείρισης παραπόνων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά Σας. 

LBS0036

01/01/2019
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Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω Περιορισμών ή Κυρώσεων (Sanction Clause)

Συμφωνείται ρητά ότι οι Ασφαλιστές δε θα παρέχουν Ασφαλιστική κάλυψη και σε κάθε περίπτωση δε θα προβούν σε 

καταβολή αποζημίωσης ή παροχής οποιασδήποτε μορφής, σε περίπτωση και στο βαθμό που η παροχή της Ασφαλιστικής

κάλυψης ή της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης ή της παροχής εκθέτει ή είναι πιθανό να εκθέσει τους Ασφαλιστές σε 

οποιασδήποτε μορφής κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που έχει επιβληθεί απο αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή εν 

γένει εμπορικούς ή οικονομικούς περιορισμούς ή νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

LMA 3100 (15.09.2010)

Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης

Πρώτο Δικαίωμα Εναντίωσης

Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα (εξαιρέσεις, απαλλαγές, προϋποθέσεις κάλυψης, παρεκκλίσεις) και για κάθε άλλη τυχόν

παρέκκλιση του παρόντος Ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης,

συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) Δήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται

στο παρόν Ασφαλιστήριο με συστημένο ταχυδρομείο, μέσα σε ένα μήνα απο την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν, του

Ασφαλιστηρίου. Εάν δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα έγκαιρα, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και 

ότι έχουν εγκριθεί απο την αρχή.

Δεύτερο Δικαίωμα Εναντίωσης

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες που

προβλέπονται απο το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση Η του Ν. 4364/2016 κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για 

ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει

δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) Δήλωσης Εναντίωσης

που επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο με συστημένο ταχυδρομέιο, μέσα σε 14 ημέρες απο την ημερομηνία παράδοσης 

σ' αυτόν, του Ασφαλιστηρίου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται για  λόγους, ανεξάρτητους

από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), να υπαναχωρήσει απο την παρούσα σύμβαση, 

αποστέλλοντας στην Εταιρία Συστημένη Επιστολή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ'αυτόν του 

Ασφαλιστηρίου.
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Κεφάλαιο 1 -Ορισμοί
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1.  Αντικείμενο της ασφάλισης
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4.  Παράταση περιόδου αναγγελίας

5.  Όρια αποζημίωσης

6.  Απαλλαγή Ασφαλιστών

7.  Γεωγραφικά όρια κάλυψης και δικαιοδοσία
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6.  Ασφάλιστρο 

7.  Παραγραφή
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Κεφάλαιο 4 - Απαιτήσεις

1.  Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου

2.  Αποδοχή αστικής ευθύνης

3.  Νομική εκπροσώπηση

4.  Διακανονισμός απαιτήσεων

5.  Υποκατάσταση

Κεφάλαιο 5 - Εξαιρέσεις

Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες προς τον Λήπτη της Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κεφάλαιο 1 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου νοούνται ως: 

«Άδικη Πράξη»: κάθε συντελεσθείσα ή επικαλεσθείσα 

- εξ αμελείας πράξη, λάθος, παράλειψη, λανθασμένη δήλωση, παραπλανητική δήλωση, ή

- παράλειψη τήρησης ή παραβίαση υποχρέωσης, καθήκοντος, καθήκοντος πίστης, ή επαγγελματικού καθήκοντος, ή

- άνευ δόλου παραβίαση καθήκοντος εμπιστευτικότητας, ή

- συκοφαντική δυσφήμιση, διασυρμός, δυσφήμιση ή επιζήμια διάδοση ψευδών στοιχείων ή ειδήσεων είτε εγγράφως είτε 

προφορικώς, ή

- απώλεια εγγράφων,

που προέρχονται από την ασφαλισμένη δραστηριότητα. 

«Αίτηση ασφάλισης»: η αίτηση ασφάλισης για τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία φέρει την 

ημερομηνία που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, και λοιπές 

πληροφορίες που επισυνάπτονται στο παρόν ή έχουν χορηγηθεί στους Ασφαλιστές.
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«Απαίτηση»: έγγραφο αίτημα εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή οποιουδήποτε Εργαζομένου του για την καταβολή χρημάτων,

παροχή υπηρεσιών ή άλλου είδους αποκατάσταση της ζημίας τρίτου. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε 

δικόγραφα ή έγγραφα για την έναρξη διαδικασιών ενώπιον δικαστικής ή διαιτητικής αρχής εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή 

οποιουδήποτε Εργαζομένου. 

Η επίσημη ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Ασφαλισμένος για πρώτη φορά έλαβε

γνώση ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει την Απαίτηση εναντίον του ή τις περιστάσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε έγερση

Απαίτησης.

«Aπαλλαγή Ασφαλιστών»: το ποσό του ασφαλίσματος με το οποίο θα βαρύνεται ο Ασφαλισμένος αναφορικά με κάθε απαίτηση 

συμπεριλαμβανομένων των Ζημιών και των Δαπανών υπεράσπισης. Η απαλλαγή εφαρμόζεται χωριστά ανά συμβάν και ανά

απαίτηση,  δηλαδή σε κάθε απαίτηση τρίτου για κάθε λάθος ή παράλειψη του ασφαλισμένου.

«Ασφαλισμένος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες 

γενικοί όροι, και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο προσδιορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης και στο μετοχικό κεφάλαιο του 

οποίου συμμετέχει ο Ασφαλισμένος με ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

«Λήπτης της Ασφάλισης» : Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το 

πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της ασφάλισης

βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από την φύση τους 

πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

«Ασφαλιστές»: Η Lloyd’s Insurance Company S.A. όπως αυτή πλήρως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης αυτού του

«Ασφαλιστική Περίοδος»: η χρονική περίοδος μεταξύ της Ημερομηνίας Έναρξης όπως αυτή αναγράφεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι και της Ημερομηνίας λήξης ή ακύρωσης του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου· ρητώς εξαιρείται της ασφαλιστικής περιόδου κάθε παράταση της περιόδου αναγγελίας που παρέχεται με το 

παρόν.

«Όριο Αποζημίωσης»: Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζημίωση για όλη την Ασφαλιστική περίοδο και 

συνεπεία επέλευσης ενός ή περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό όριο 

αποζημίωσης όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου.

«Δαπάνες υπεράσπισης»: κάθε εύλογη και αναγκαία δαπάνη και κόστος για την διερεύνηση, ρύθμιση, εκτίμηση, απόκρουση, 

αμοιβή δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, έξοδα διαιτησίας, έξοδα διαμεσολάβησης (mediation), και κάθε σχετική αμοιβή και δαπάνη 

που έχει καταβληθεί ή αναληφθεί από τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο με την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση των Ασφαλιστών, ή οι δαπάνες ή τα έξοδα που αναλήφθηκαν από τους Ασφαλιστές στα πλαίσια του εξωδικαστικού 

διακανονισμού, της δικαστικής διαδικασίας, της διαμεσολάβησης (mediation), ή της διαιτησίας επί Απαιτήσεως που καλύπτεται

από το παρόν Ασφαλιστήριο, υπό τον όρο ότι οι Δαπάνες υπεράσπισης ουδέποτε περιλαμβάνουν: (1) μισθούς ή αμοιβές των 

Εργαζομένων ή στελεχών του Ασφαλισμένου ή του συγκεκριμένου Εργαζομένου, ή (2) αμοιβές ή μισθούς ή διοικητικές ή 

λειτουργικές δαπάνες ή πάσης φύσεως δαπάνες  ή έξοδα που αποδίδονται σε εσωτερικό νομικό σύμβουλο ή μόνιμο εξωτερικό 

νομικό συνεργάτη του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου.

«Εργαζόμενος»

- ένα ή περισσότερα από τα στελέχη, υπαλλήλους του Ασφαλισμένου, καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο 

τακτικό προσωπικό του Ασφαλισμένου και απασχολούνται πλήρως για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του

Ασφαλισμένου και στα οποία ο Ασφαλισμένος καταβάλλει μισθό, ημερομίσθιο ή προμήθειες· φοιτητές και με απόσπαση

απασχολούμενοι υπάλληλοι ανεξάρτητα από το αν αμείβονται με μισθό, ημερομίσθιο ή προμήθειες ή όχι, τους οποίους ο

Ασφαλισμένος δικαιούται βάσει συμφωνίας να ελέγχει και καθοδηγεί κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και οι οποίοι ενεργούν

σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του Ασφαλισμένου,

- κάθε πρόσωπο που ανήκει στο έκτακτο προσωπικό του Ασφαλισμένου το οποίο παρέχει εργασία στον Ασφαλισμένο εντός

των εγκαταστάσεων του  Ασφαλισμένου επί τη βάσει προσωρινής ή μερικής απασχόλησης,

- κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στον Ασφαλισμένο και υπό την επίβλεψη 

αυτού.

«Έγγραφα»: σημαίνουν καταστατικά, συμβάσεις, διαθήκες, ιδιωτικά συμφωνητικά, χάρτες, πλάνα, αρχεία, βιβλία, επιστολές,

πιστοποιητικά, έγγραφα και φόρμες κάθε φύσης τα οποία έχουν γραφεί, τυπωθεί ή αναπαραχθεί με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο

(εκτός από ομόλογο, κουπόνι, επιταγές, τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα, συναλλαγματικές, χρεώγραφα και αρχεία

Ασφαλιστηρίου και την οποία δεσμεύει η ΚΡΟΜΑΡ.
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ηλεκτρονικών υπολογιστών).

«Απώλεια Εγγράφων»: Δηλούται και συμφωνείται ότι εάν εντός της ασφαλιστικής περιόδου όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, 

ο Ασφαλιζόμενος ανακαλύψει ότι οποιοδήποτε έγγραφο (όπως ορίζεται παρακάτω), ιδιοκτησίας του Ασφαλιζομένου ή τρίτου που 

του το έχει εμπιστευθεί προς κατοχή, το οποίο μπορεί σήμερα, ή στο μέλλον, ή προορίζεται να βρίσκεται στην κατοχή του 

Ασφαλιζομένου ή στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου που ο Ασφαλιζόμενος το έχει εμπιστευθεί και κατατεθέσει, σύμφωνα με 

τη συνήθη πρακτική των εργασιών του Ασφαλιζομένου, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά, ή χαθεί, ή δεν μπορεί να βρεθεί ακόμα και 

μετά από εκτεταμένη έρευνα, οι Ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον Ασφαλιζόμενο 

1. για:

1.1. νόμιμη ευθύνη οποιασδήποτε φύσης την οποία μπορεί να υποστεί ο Ασφαλιζόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

σε σχέση με τα έγγραφα αυτά που έχουν καταστραφεί, υποστεί ζημιά, ή χαθεί ή δεν μπορούν να βρεθούν και

1.2. έξοδα και δαπάνες οποιασδήποτε φύσης που θα υποστεί ο Ασφαλιζόμενος προκειμένου να αποκαταστήσει ή

αντικαταστήσει αυτά τα έγγραφα, και

2. για προσωπικά έξοδα και δαπάνες του Ασφαλιζομένου που θα υποστεί, κατόπιν συγκατάθεσης των Ασφαλιστών, προς

υπεράσπιση ή διακανονισμό οποιασδήποτε ζημιάς που έχει επιφέρει ευθύνη όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο

1-1.1.

 «Ζημίες»: τα χρηματικά ποσά που οφείλει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος σε ζημιωθέντες τρίτους σε εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και συμφωνιών συμβιβασμού, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία 

συμβιβασμού έχει γίνει εγγράφως αποδεκτή από τους Ασφαλιστές. Στις Ζημίες δεν περιλαμβάνονται εκείνες που: (1) αφορούν 

κινδύνους που δεν επιδέχονται ασφάλιση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, (2) αφορούν σε ποσά που επιδικάζονται ή κατά το 

μέρος που αυτά επιδικάζονται  ως χρηματική αποζημίωση σωφρονιστικού χαρακτήρα (punitive damages) και κάθε 

πολλαπλασιασμός, συμπεριλαμβανομένου τριπλασιασμού, των Ζημιών, ή (3) αφορούν κάθε είδους πρόστιμα που επιβάλλονται 

εκ του νόμου, ή φόρους. 

«Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος»: η ημερομηνία που αναγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι 

παρόντες γενικοί όροι.

Κεφάλαιο 2 - Αντικείμενο και Έκταση της Ασφάλισης

1. Αντικείμενο της Ασφάλισης

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει τον Ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί νόμιμα ο Ασφαλισμένος

και/ή Εργαζόμενός του να καταβάλει για Ζημίες και Δαπάνες υπεράσπισης κατόπιν Απαίτησης που ανέκυψε λόγω Άδικης

Πράξης η οποία συντελέσθηκε στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου. 

2. Ασφαλισμένη δραστηριότητα

Η ασφαλισμένη δραστηριότητα που καλύπτεται από το παρόν περιορίζεται στις δραστηριότητες ενός ασφαλιστικού ή/και

αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ως εξής:

- Την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης όπως ορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία.

3. Ασφαλιστική Περίοδος

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τις οικονομικές συνέπειες κάθε Απαίτησης που εγείρεται

για πρώτη φορά εγγράφως κατά του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, εφόσον 

η Απαίτηση αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές πριν τη λήξη του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας, όπως

ορίζεται κατωτέρω, και ανακύπτει από Άδικη Πράξη που συντελέσθηκε κατόπιν της Ημερομηνίας Αναδρομικής Ισχύος και πριν

από την λήξη ή ακύρωση του παρόντος Ασφαλιστηρίου.  

Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον Ασφαλισμένο για τις οικονομικές συνέπειες 

οποιασδήποτε Απαίτησης λόγω Άδικης Πράξης την οποία ο Ασφαλισμένος γνώριζε ήδη κατά τη σύναψη της παρούσας 

ασφαλιστικής σύμβασης.

4. Παράταση της Περιόδου Αναγγελίας

Η περίοδος αναγγελίας παρατείνεται για πέντε (5) χρόνια μετά την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου και αφορά την έγγραφη 

αναγγελία εκ μέρους του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου προς τους Ασφαλιστές των Απαιτήσεων που προκύπτουν από

Άδικη Πράξη που συντελέσθηκε κατά την ή κατόπιν της Ημερομηνίας Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη ή ακύρωση 
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του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Η παράταση της περιόδου αναγγελίας θα ισχύει μόνο στην περίπτωση :

- Παύσης της δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Η περίοδος αναγγελίας δεν παρατείνεται σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου εκ μέρους των Ασφαλιστών 

λόγω μη καταβολής του ασφαλίστρου ή λόγω παροχής ψευδών ή λανθασμένων πληροφοριών ή απόκρυψης στοιχείων από τον 

Ασφαλισμένο, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του Ασφαλισμένου λόγω άρνησης των Ασφαλιστών να

ικανοποιήσουν απαίτησή του.

Σε περίπτωση ανανέωσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή αντικατάστασής του από άλλο το οποίο παρέχει αναδρομική 

κάλυψη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε 

παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς θα εκπέσει αυτόματα και οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή μεταγενέστερες ζημιές θα 

θεωρούνται ότι αφορούν το ανανεωτήριο Συμβόλαιο ή το Ασφαλιστήριο που αντικατέστησε το παρόν.

Η ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις ζημιές που αναγγέλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης αναγγελίας θα είναι 

μέρος των Ορίων Αποζημίωσης και όχι πρόσθετο Όριο Αποζημίωσης όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Τα διαθέσιμα Όρια 

Αποζημίωσης κατά την περίοδο παράτασης αναγγελίας θα έχουν μειωθεί κατόπιν πληρωμών αποζημιώσεων κατά την περίοδο 

ασφάλισης, και οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης αναγγελίας θα μειώνει επίσης το 

διαθέσιμο Όριο Αποζημίωσης του Ασφαλιστηρίου.

Η παράταση της περιόδου αναγγελίας δεν επεκτείνει και τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και δε νοείται ως νέο 

Ασφαλιστήριο.

5. Όρια Αποζημίωσης

Η συνολική ευθύνη των Ασφαλιστών για όλες τις Απαιτήσεις που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και

κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης της περιόδου αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των Δαπανών για την υπεράσπιση και των 

τυχόν τόκων υπερημερίας και εξόδων,  περιορίζεται στα Όρια Αποζημίωσης, όπως ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, 

ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των Απαιτήσεων. 

Τα Όρια Αποζημίωσης μειώνονται κατά το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής έγινε βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε

περίπτωση εξάντλησης των Ορίων Αποζημίωσης, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να:

- αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για οποιαδήποτε Απαίτηση, και/ή

- αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο για τις Δαπάνες υπεράσπισης που συνδέονται με τέτοια 

Απαίτηση, και/ή

- να συνεχίσουν την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές έχουν 

προηγουμένως αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου στα πλαίσια του διακανονισμού Απαίτησης 

ή εκδίκασης αγωγής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου αναφορικά με Απαίτηση. Κατόπιν γνωστοποίησης των Ασφαλιστών

προς τον Ασφαλισμένο αναφορικά με την εξάντληση των Συνολικών Ορίων Αποζημίωσης, ο Ασφαλισμένος και/ή ο

Εργαζόμενος θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπισή τους με δικές τους δαπάνες.

Τα Όρια Αποζημίωσης δεν αναπληρώνονται πλήρως ή μερικώς σε περίπτωση τυχόν επανείσπραξης κατόπιν καταβολής βάσει

του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Το γεγονός ότι στο παρόν Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός Εργαζόμενοι ή νομικά πρόσωπα ή εγείρονται 

αγωγές για Απαιτήσεις από περισσότερα του ενός πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δεν θα αυξάνει τα Όρια Αποζημίωσης βάσει 

του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

6. Απαλλαγή Ασφαλίστρων

Οι Ασφαλιστές ευθύνονται βάσει του παρόντος μόνο για το ποσό κατά το οποίο κάθε Απαίτηση υπερβαίνει το ποσό που 

αντιστοιχεί στην Απαλλαγή των Ασφαλιστών.

Το ποσό της Απαλλαγής ισχύει για κάθε Απαίτηση που εγείρεται κατά του Ασφαλισμένου ή άλλου προσώπου που καλύπτεται 

με το παρόν Ασφαλιστήριο, και πρέπει να καταβάλλεται από τον ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, ή σε περίπτωση 

αδυναμίας του Ασφαλισμένου να πληρώσει, από κοινού και εις ολόκληρον από τους ως άνω Εργαζομένους, και θα ισχύει για 

την αποκατάσταση των Ζημιών και Δαπανών υπεράσπισης που ανακύπτουν από κάθε Άδικη Πράξη για την οποία δύναται να 

εγερθεί Απαίτηση και αναφορικά με την οποία οι Ασφαλιστές έχουν λάβει έγγραφη κοινοποίηση κατά τη διάρκεια της 

Ασφαλιστικής Περιόδου ή τυχόν παράτασης της περιόδου αναγγελίας.
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Ο Ασφαλισμένος πρέπει να προβαίνει άμεσα σε καταβολή του ποσού Απαλλαγής προς πρόσωπα που επιλέγουν οι Ασφαλιστές. 

Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές προκαταβάλουν οποιοδήποτε ποσό το οποίο ανήκει στην ευθύνη του Ασφαλισμένου σύμφωνα 

με τις υποχρεώσεις περί Απαλλαγής, ο Ασφαλισμένος, ή σε περίπτωση αδυναμίας του Ασφαλισμένου να πληρώσει, όλοι οι 

Εργαζόμενοι και τα νομικά πρόσωπα, από κοινού και εις ολόκληρον, πρέπει να καταβάλουν στους Ασφαλιστές το ποσό της ως 

άνω προκαταβολής.

7. Γεωγραφικά Όρια και Δικαιοδοσία

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, η κάλυψη που 

παρέχεται με το παρόν περιορίζεται στις συνέπειες της ασφαλιστικής δραστηριότητας που ασκείται οπουδήποτε στον κόσμο, 

εφόσον η κατοικία του Ασφαλισμένου κείται εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για Απαιτήσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου ή νομικού 

προσώπου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για 

Απαιτήσεις που εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την κήρυξη δικαστικών 

αποφάσεων που εξέδωσαν δικαστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελεστών στην Ελλάδα.

8. Δικαιοδοσία και Έφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν δικαιοδοσία επί κάθε διαφοράς 

που τυχόν ανακύπτει από το παρόν. 

Συμφωνείται ότι τα έγγραφα ή δικόγραφα αναφορικά με την κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με το παρόν 

Ασφαλιστήριο θα επιδίδονται στην διεύθυνση της εταιρίας που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, η οποία είναι αρμόδια για 

την παραλαβή επιδόσεων για λογαριασμό των Ασφαλιστών.

9. Θάνατος, Ανικανότητα, Πτώχευση Ασφαλισμένου

Σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή πτώχευσης του Ασφαλισμένου ή Εργαζομένου, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν την 

ασφαλιστική αποζημίωση, λόγω αστικής ευθύνης του Ασφαλισμένου ή Εργαζομένου, στους κληρονόμους ή στο δικαστικό 

συμπαραστάτη ή στον σύνδικο πτωχεύσεως του Ασφαλισμένου ή Εργαζομένου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι οι κληρονόμοι ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο σύνδικος πτωχεύσεως τηρούν, 

εκπληρώνουν και υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου στο μέτρο που εφαρμόζονται.

Κεφάλαιο 3 - Όροι

1. Βάση της ασφαλιστικής σύμβασης

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση συνήφθη μεταξύ των Ασφαλιστών που υπογράφουν το παρόν Ασφαλιστήριο και του

Ασφαλισμένου επί τη βάσει των ακόλουθων:

- Ότι όλες οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ασφαλισμένο και/ή Εργαζόμενο στην Αίτηση Ασφάλισης, 

καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτή, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συνιστούν δηλώσεις για 

στοιχεία ή περιστατικά αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου,

- Ότι οι Ασφαλιστές εξέδωσαν το παρόν Ασφαλιστήριο βασιζόμενοι στις ως άνω δηλώσεις του Ασφαλισμένου και/ή 

Εργαζομένου,

- Ότι το παρόν Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί Όροι και κάθε άλλοι ειδικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πράξεων που 

εξέδωσαν οι Ασφαλιστές για τη συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του παρόντος Ασφαλιστηρίου) μαζί με την 

συμπληρωθείσα και υπογεγραμμένη Αίτηση Ασφάλισης, καθώς και κάθε συμπληρωματική πληροφορία και δήλωση που 

παρέχεται από τον Ασφαλισμένο και/ή Εργαζόμενο προς τους Ασφαλιστές (όλοι εκ των οποίων θεωρούνται ότι έχουν 

συμπεριληφθεί στο παρόν) ενσωματώνει το σύνολο των γενομένων συμφωνιών μεταξύ του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου

αφενός και των Ασφαλιστών αφετέρου, και αποτελεί την πλήρη σύμβαση μεταξύ του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου 

αφενός και των Ασφαλιστών αφετέρου. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που δεν περιλήφθηκε στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε 

πρόσθετη πράξη είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

- Η ορθότητα και ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών και δηλώσεων που παρέχονται από τον Ασφαλισμένο και/ή Εργαζόμενο 

είναι ουσιώδεις για τους Ασφαλιστές προκειμένου να αναλάβουν τον κίνδυνο. Ρητώς και αμοιβαίως γίνεται αποδεκτό και 

συμφωνείται ότι οι Ασφαλιστές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο βασιζόμενοι στις πληροφορίες και δηλώσεις του Ασφαλισμένου 

και/ή Εργαζομένου και ότι οι Ασφαλιστές δεν θα αναλάμβαναν τον κίνδυνο ακόμη και με αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου

ή τροποποίηση των ασφαλιστικών όρων, αν οι πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο δεν είναι 
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αληθείς και/ή ακριβείς και/ή πλήρεις. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο παρόν όρος είναι εύλογος λαμβανομένων υπόψη των 

ειδικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης. 

Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι

παρόντες γενικοί όροι. Η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το παρόν αρχίζει με την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ 

ασφαλίστρου όπως ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν την έναρξη της Ασφαλιστικής 

Περιόδου, και διαρκεί, αν δεν ορίζεται άλλως, για περίοδο 12 μηνών. Αν το ασφάλιστρο καταβάλλεται για πρώτη φορά μετά την 

έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την πρώτη ημέρα της Ασφαλιστικής Περιόδου όπως ορίζεται 

στο παρόν Ασφαλιστήριο.

Η ασφαλιστική σύμβαση δύναται να ανανεωθεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Ασφαλισμένου και των Ασφαλιστών· στην 

περίπτωση αυτή ο καθορισμός του ασφαλίστρου γίνεται με αμοιβαία συμφωνία των μερών.

2. Επιπρόσθετες εγκαταστάσεις ή Εργαζόμενοι του Ασφαλισμένου

Αν ο Ασφαλισμένος δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η 

επαγγελματική αστική ευθύνη που προκύπτει από την άσκηση της ασφαλισμένης δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις αυτές

καλύπτεται αυτόματα από το παρόν από την ημέρα της εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση στους

Ασφαλιστές ή καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου για το υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου, εκτός αν αυτές προέρχονται

από απορρόφηση, ή συγχώνευση με ή χωρίς αγορά, ή απόκτηση ενεργητικού ή παθητικού άλλου νομικού προσώπου.

Ο Ασφαλισμένος δεν θα καλύπτεται για Απαιτήσεις που ανακύπτουν από Άδικη Πράξη που έλαβαν χώρα μετά τη 

νομική ολοκλήρωση της απορρόφησης, ή της συγχώνευσης με ή χωρίς αγορά, ή απόκτηση ενεργητικού ή παθητικού 

άλλου νομικού προσώπου, εκτός αν οι Ασφαλιστές έχουν χορηγήσει προηγούμενη ειδική έγγραφη έγκριση.

3. Γνωστοποίηση αλλαγής του ελέγχου

Αν ο Ασφαλισμένος πληροφορηθεί την αλλαγή του ελέγχου, υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να τη 

γνωστοποιήσει εγγράφως στους Ασφαλιστές αναφέροντας λεπτομερή στοιχεία. Οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωμα να 

τροποποιήσουν τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου κατόπιν παραλαβής των στοιχείων περί της αλλαγής ελέγχου. Σε 

περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν αποδεχτεί την πρόταση τροποποίησης εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 

παραλαβή της, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση. 

Τα μέρη συμφωνούν ότι μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την αλλαγή ελέγχου, η παράλειψη της 

απαιτούμενης ως άνω γνωστοποίησης θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης και της ασφαλιστικής κάλυψης, η 

οποία παράγει άμεσα αποτελέσματα.  

4. Μεταβολές του Κινδύνου

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου να δηλώσει στους Ασφαλιστές κάθε νέο στοιχείο ή 

περιστατικό που μεταβάλλει ή επιτείνει τον κίνδυνο και ανατρέπει τις πληροφορίες και τις δηλώσεις που είχε παράσχει ο 

Ασφαλισμένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος στην Αίτηση της Ασφάλισης και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει επισυναφθεί 

σε αυτή. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί στην ως άνω γνωστοποίηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημέρα που για πρώτη φορά περιήλθε σε γνώση του το νέο στοιχείο ή περιστατικό.

Σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, σε τέτοιο βαθμό που αν οι Ασφαλιστές 

γνώριζαν πριν από την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου το περιστατικό ή στοιχείο που επέτεινε τον κίνδυνο δεν θα είχαν 

συνάψει την ασφάλιση ή θα την είχαν συνάψει με μεγαλύτερο ασφάλιστρο, οι Ασφαλιστές έχουν τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 του Νόμου 2496/1997, ήτοι να καταγγείλουν ή 

προτείνουν την τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης και κάλυψης σε περίπτωση που διαπιστώσουν ανυπαίτια, αμελή ή 

δόλια παράλειψη του Ασφαλισμένου να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει μεταβολή 

ή επίταση του κινδύνου. Aν η παράβαση του Ασφαλισμένου οφείλεται σε αμέλεια και η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν 

τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα  μειώνεται 

αναλογικά κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς αυτό που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 

Σε περίπτωση που η παράβαση έγινε από πρόθεση η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ανυπαίτιας ή 

αμελούς παράβασης η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο 15 ημερών από τότε που θα περιέλθει η καταγγελία του 

Ασφαλιστή στον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε Εργαζόμενο ή μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης 

τροποποίησης από τον Ασφαλισμένου και/ή Εργαζόμενο, εκτός αν ο Ασφαλισμένος έχει αποδεχθεί την πρόταση τροποποίησης 

εγγράφως. 

Σε περίπτωση μείωσης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει

αντίστοιχη μείωση του ασφαλίστρου.  Αν οι Ασφαλιστές αρνηθούν τη μείωση του ασφαλίστρου ή δεν απαντήσουν στο σχετικό 
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αίτημα για διάστημα πέραν του ενός (1) μηνός, ο Ασφαλισμένος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε περίπτωση 

καταγγελίας οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν στον Ασφαλισμένο τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο 

υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου.

5. Καταγγελία

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταγγέλλεται από τον Ασφαλισμένο ή τους Ασφαλιστές με γνωστοποίηση, η οποία 

επιδίδεται με συστημένη επιστολή, τηρώντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών από:

- τη μεταφορά της έδρας της επαγγελματικής εγκατάστασης του Ασφαλισμένου εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,

- οποιαδήποτε αλλαγή στην ασφαλισμένη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου,

- το θάνατο ή τη συνταξιοδότηση του Ασφαλισμένου,

- την πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Ασφαλισμένου.

Η γνωστοποίηση της καταγγελίας επιδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση ή την γνώση για πρώτη φορά των ως 

άνω περιστατικών. Σε περίπτωση καταγγελίας οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν στον Ασφαλισμένο τα μη δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου.

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση:

- μη καταβολής του ασφαλίστρου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης που αναγράφεται στο 

παρόν Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης επιφέρει αποτελέσματα ένα (1) μήνα 

μετά την κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας, εκτός αν ο Ασφαλισμένος κατέβαλε το ασφάλιστρο πριν την παρέλευση της 

ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μηνός, 

- επίτασης του κινδύνου σύμφωνα με τον όρο 3.4 ανωτέρω,

- ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης οποιουδήποτε στοιχείου ή περιστατικού από τον Ασφαλισμένο και/ή οποιοδήποτε 

Εργαζόμενο ή εκπρόσωπό τους είτε κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Ασφάλισης είτε κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής 

Περιόδου σύμφωνα με τους όρους 3.1 και 3.4 ανωτέρω,

- που μια Απαίτηση αποζημιωθεί ή απορριφθεί. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών 

από την κοινοποίησή της.

Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση:

- μείωσης του κινδύνου σύμφωνα με τον όρο 2 ανωτέρω,

- που μια Απαίτηση απορρίφθηκε. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίησή της.

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές την ανάκληση ή αναστολή της άδειάς 

του για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από επαγγελματικό μητρώο ή επιμελητήριο. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ασφαλιστική σύμβαση καταγγέλλεται από τους Ασφαλιστές με άμεσα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση που η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση λυθεί πριν την αναγγελία οποιασδήποτε Απαίτησης που καλύπτεται από 

την παρούσα, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ασφαλίστρου θεωρείται δεδουλευμένο με την έναρξη της ασφαλιστικής 

κάλυψης, και το υπόλοιπο δεδουλευμένο ασφάλιστρο (αν υπάρχει) θα υπολογιστεί με βάση το χρόνο που παρήλθε.  Περαιτέρω 

το ασφάλιστρο θα θεωρηθεί πλήρως δεδουλευμένο, αν αναγγελθεί οποιαδήποτε Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν κατά 

την ημέρα ή πριν από την ημέρα της λύσης.

Κάθε προθεσμία που συνδέεται με κοινοποίηση καταγγελίας επιφέρει αποτελέσματα από την ημερομηνία της σφραγίδας επί του 

φακέλου και η κοινοποίηση που εστάλη με συστημένη επιστολή θα θεωρείται ότι παρελήφθη αν εστάλη στην τελευταία γνωστή 

διεύθυνση του Ασφαλισμένου ή στην περίπτωση των Ασφαλιστών, στην διεύθυνση της έδρας του διαμεσολαβούντος που 

μεσολάβησε για την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης με τους Ασφαλιστές.
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6. Ασφάλιστρο 

Το ασφάλιστρο, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι, καταβάλλεται 

από τον Ασφαλισμένο κατά την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου.  Σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής του 

ασφαλίστρου, η ασφαλιστική σύμβαση δεν παράγει αποτελέσματα από την Ημερομηνία Έναρξης που ορίζεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

Ημερομηνία Έναρξης που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να καταγγείλουν την 

ασφαλιστική σύμβαση σύμφωνα με τον όρο 3.5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει 

μόνο αν ο Ασφαλισμένος καταβάλει το ασφάλιστρο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

καταγγελίας των Ασφαλιστών. 

   

Εξαιρετικώς αν οι Ασφαλιστές συμφωνήσουν την καταβολή του ασφαλίστρου σε δόσεις, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την 

καταβολή της πρώτης δόσης.

Αν το ασφάλιστρο έχει υπολογιστεί βάσει εκτιμήσεων και στοιχείων που παρείχε ο Ασφαλισμένος, οφείλει να τηρεί ακριβές 

αρχείο με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία και υποχρεούται να επιτρέπει οποτεδήποτε στους Ασφαλιστές ή 

στους νόμιμα διορισθέντες εντολοδόχους τους να επιθεωρούν τα εν λόγω αρχεία.  Ο Ασφαλισμένος οφείλει εντός τριάντα (30) 

ημερών από την λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου να χορηγεί τέτοια στοιχεία και πληροφορίες στους Ασφαλιστές, αν 

αυτοί το ζητήσουν. Το ασφάλιστρο για την περίοδο αυτή θα αναπροσαρμόζεται και η διαφορά θα καταβληθεί από τον ή θα 

παραχωρηθεί στον Ασφαλισμένο, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ασφάλιστρο για οποιαδήποτε 

ασφαλιστική περίοδο δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο ασφάλιστρο που ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

Τα ασφάλιστρα θεωρούνται εξοφλημένα μόνο όταν παραδοθεί στον Ασφαλισμένο ή σε εκπρόσωπό του, έντυπη απόδειξη των 

Ασφαλιστών που αποδεικνύει την καταβολή τους, η οποία είναι νόμιμα υπογεγραμμένη από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους. 

7. Παραγραφή

Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από το 

τέλος του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν.

8. Ασφάλιση σε περισσότερους ασφαλιστές

Αν ο Ασφαλισμένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος έχουν συνάψει με άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική σύμβαση για την 

κάλυψη Απαιτήσεων που καλύπτονται με το παρόν, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα και εγγράφως στους 

Ασφαλιστές. Αν ο Ασφαλισμένος και/ ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος έχουν συνάψει με άλλους Ασφαλιστές ασφαλιστική σύμβαση 

για την κάλυψη Απαιτήσεων που καλύπτονται με το παρόν, και οι οποίες είναι πέραν της απαλλαγής του παρόντος, το 

ασφάλισμα που θα καταβάλλεται από τους Ασφαλιστές βάσει του παρόντος θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από 

άλλη ασφαλιστική σύμβαση.

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και το περιεχόμενο ρήτρας περί ασφάλισης σε περισσότερους ασφαλιστές που τυχόν 

περιλαμβάνεται σε άλλη έγκυρη ασφαλιστική σύμβαση, αν ο Ασφαλισμένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος δεν 

γνωστοποιήσουν στους Ασφαλιστές την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας, το ασφάλισμα θα 

περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. 

Αν ο Ασφαλισμένος και/ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος παραλείψουν με δόλο να γνωστοποιήσουν στους Ασφαλιστές την ύπαρξη 

άλλων ασφαλίσεων, οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση μέσα σε προθεσμία 

ενός (1) μηνός από τότε που έλαβαν γνώση του γεγονότος και απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή 

ασφαλίσματος, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας. Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση 

να αποκαταστήσει κάθε ζημία των Ασφαλιστών. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αμέσως και οι Ασφαλιστές 

δικαιούνται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο μέχρι τότε διάστημα ή μετά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  
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1. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στους Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια της 

Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας:

α) κάθε Απαίτηση που εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου,

β) την παραλαβή κοινοποίησης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου περί της πρόθεσής του να εγείρει 

Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου λόγω οποιασδήποτε αμελούς πράξης, λάθους ή παράλειψης, 

γ) οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Ασφαλισμένου και τα οποία ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με την πρόβλεψη 

της Απαίτησης με πλήρη στοιχεία αναφορικά με τις ημερομηνίες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Αν η γνωστοποίηση γίνει όπως απαιτείται υπό β) και γ) ανωτέρω, οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του 

Ασφαλισμένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου.

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει στους Ασφαλιστές κάθε πληροφορία, συνδρομή και συνεργασία, η οποία ευλόγως 

αναζητείται από τους Ασφαλιστές, καθώς και να παραλείπει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση των 

Ασφαλιστών ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά τους για επανείσπραξη.

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα θεωρούν απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης ιδίως 

οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά με τις δηλώσεις και πληροφορίες που αναγράφονται στην Αίτηση Ασφάλισης και αφορούν 

την κάλυψη.  Τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου εκ του παρόντος δεν θα θίγονται λόγω της άρνησής του να αποκαλύψει την 

ταυτότητα απόρρητης πηγής πληροφοριών.

Η έγγραφη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα όρο θα παραδίδεται στα πρόσωπα και τη διεύθυνση που ορίζονται στο 

παρόν Ασφαλιστήριο άμεσα και εντός 8 ημερών από τη στιγμή που περιέρχεται κάποιο περιστατικό ζημίας σε γνώση του λήπτη 

της ασφάλισης.

2. Αποδοχή αστικής ευθύνης

Ο Ασφαλισμένος δεσμεύεται να μην αποδέχεται την ευθύνη, να μην προβαίνει σε διακανονισμό οποιασδήποτε Απαίτησης, να 

μην επιβαρύνεται με Δαπάνες υπεράσπισης, ή με άλλο τρόπο αναλαμβάνει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση σχετικά με ή 

ομολογεί τυχόν ευθύνη σχετική με το παρόν, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, η οποία δεν θα 

παραλείπεται χωρίς εύλογη αιτία. Σε περίπτωση που δεν έχουν προηγουμένως συναινέσει, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος σε περίπτωση διακανονισμού Απαίτησης, επιβάρυνσης με Δαπάνες υπεράσπισης, 

ανάληψης υποχρέωσης ή αποδοχής της ευθύνης.  Η αποδοχή της ευθύνης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

των Ασφαλιστών θα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης με δόλο, και οι 

Ασφαλιστές θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να μην παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία την παροχή συναίνεσης σε διακανονισμό οποιασδήποτε 

Απαίτησης από τους Ασφαλιστές.

3. Νόμιμη εκπροσώπηση

Οι Ασφαλιστές δικαιούνται, εντός των Ορίων Αποζημίωσης, να διεξάγουν την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου αναφορικά με 

οποιαδήποτε Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισμένου και/ ή Εργαζομένου κατά τη διάρκεια της 

Ασφαλιστικής Περιόδου ή του χρόνου παράτασης της περιόδου αναγγελίας, και η οποία καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους 

του παρόντος, ακόμη και αν κάποιος ή όλοι οι ισχυρισμοί σχετικά με την Απαίτηση είναι αβάσιμοι, αναληθείς ή απατηλοί.

Ο Ασφαλισμένος δεν απαιτείται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου εκτός αν νομικός σύμβουλος, ο 

οποίος επιλέγεται από κοινού από τον Ασφαλισμένο και τους Ασφαλιστές, γνωμοδοτήσει υπέρ της συμμετοχής σε τέτοια 

διαδικασία.

Κεφάλαιο 4 - Όροι σχετικά με τις Απαιτήσεις
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4. Διακανονισμός Απαίτησης 

Οι Ασφαλιστές δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε διακανονισμό Απαίτησης χωρίς την συναίνεση του Ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αρνείται να συναινέσει σε διακανονισμό ή συμβιβασμό Απαίτησης όπως προτείνεται από 

τους Ασφαλιστές και επιλέξει να συμμετάσχει σε δικαστική διαμάχη αναφορικά με την Απαίτηση, τότε η ευθύνη των Ασφαλιστών 

για Ζημίες και Δαπάνες υπεράσπισης δεν θα υπερβαίνει το χαμηλότερο εκ των εξής ποσών: (α) το ποσό για το οποίο η 

Απαίτηση θα μπορούσε να έχει διακανονισθεί, πλέον δαπανών και εξόδων τα οποία ανέκυψαν μέχρι την ημερομηνία της 

άρνησης αυτής ή (β) τα Όρια της Αποζημίωσης. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται να αποσυρθούν από οποιαδήποτε περαιτέρω 

υπεράσπιση, παραδίδοντας τον έλεγχο της υπεράσπισης στον Ασφαλισμένο.   

5. Υποκατάσταση

Με την καταβολή ασφαλίσματος για οποιαδήποτε Απαίτηση σύμφωνα με το παρόν, οι Ασφαλιστές υποκαθίστανται στην έκταση 

του ασφαλίσματος που κατέβαλαν σε όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα του Ασφαλισμένου και/ή Εργαζομένου σε 

σχέση με την Απαίτηση. Ο Ασφαλισμένος και/ή Εργαζόμενος συμφωνεί να συμπράττει και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο 

και να συνεργάζεται πλήρως με τους Ασφαλιστές για την διασφάλιση των ουσιαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων των 

Ασφαλιστών που περιήλθαν σε αυτούς λόγω υποκατάστασης.

Τα ποσά που επανεισπράττονται σύμφωνα με τον παρόντα όρο κατανέμονται ως εξής: πρώτον για την αποκατάσταση δαπανών 

και εξόδων που ανέκυψαν λόγω της υποκατάστασης· δεύτερον, τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Ασφαλισμένο και/ή 

Εργαζόμενο, τα οποία υπερβαίνουν την Απαλλαγή των Ασφαλιστών· τρίτον, τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους Ασφαλιστές· 

τέταρτον, τα ποσά που καταβλήθηκαν από τυχόν άλλο ασφαλιστή· και τέλος το ποσό που αντιστοιχεί στην Απαλλαγή των 

Ασφαλιστών.

Οι Ασφαλιστές συμφωνούν να μην ασκήσουν αναγωγικά δικαιώματα κατά διευθυντικού στελέχους ή Εργαζομένου του 

Ασφαλισμένου ή κατά των συγγενών σε ευθεία γραμμή ή της συζύγου του Ασφαλισμένου ή κατά άλλου προσώπου που 

συνοικεί με τον Ασφαλισμένο ή με το δικαιούχο του ασφαλίσματος ή κατά των νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του 

Ασφαλισμένου, εκτός αν η Απαίτηση εγέρθηκε λόγω δόλιας, απατηλής, ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης των ως άνω 

προσώπων.

Κεφάλαιο 5 - Εξαιρέσεις

Η ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτει τις Ζημίες ή τις Δαπάνες υπεράσπισης που ανακύπτουν, προέρχονται ή είναι 

αποτέλεσμα ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με:

1. σωματικές βλάβες, ασθένειες που υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου που 

επέρχεται λόγω σωματικών βλαβών ή ασθενειών, ψυχικό άλγος, ψυχική ένταση, κατάθλιψη, πόνο ή κλονισμό που 

υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξάρτητα από το αν είναι συνέπεια σωματικής βλάβης, ασθένειας ή θανάτου 

οποιουδήποτε προσώπου εξαιρουμένων ζημιογόνων γεγονότων που οφείλονται σε άδικη πράξη στα πλαίσια της 

ασφαλισμένης δραστηριότητας.

2. κάθε ευθύνη που ανελήφθη με οποιαδήποτε σύμβαση, συμφωνία, ρητή δήλωση ή εγγύηση, εκτός αν 

στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη.

3. την επιστροφή προμηθειών ή άλλων αμοιβών, δαπανών ή εξόδων που καταβλήθηκαν από ή στον Ασφαλισμένο.

4. τη φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης τους εξαιρουμένων 

ζημιογόνων γεγονότων που οφείλονται σε άδικη πράξη στα πλαίσια της ασφαλισμένης δραστηριότητας.

5. κάθε πράξη, λάθος, παράλειψη, ψευδή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράλειψη ή παράβαση καθήκοντος ή 

υποχρέωσης, ζήτημα, περιστατικό, κατάσταση, συναλλαγή, απώλεια, ή γεγονός το οποίο:

- αποτελεί αντικείμενο γνωστοποίησης που δόθηκε, σε συμμόρφωση προς οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική σύμβαση, 

πριν την Ημερομηνία Έναρξης της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, ή
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- συνέβη πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος, ή 

- με οποιοδήποτε τρόπο περιλαμβάνει ή σχετίζεται με τα ως άνω σημεία, ή

- ο Ασφαλισμένος και/ή Εργαζόμενος γνώριζε ή όφειλε να προβλέψει, πριν την Ημερομηνία  Έναρξης του παρόντος, 

ότι ενδέχεται να αποτελέσει βάση Απαίτησης που καλύπτεται από το παρόν ή προγενέστερο Ασφαλιστήριο, ή

- έλαβε χώρα σε νομικό πρόσωπο πριν από την ημερομηνία απορρόφησης του νομικού προσώπου από τον 

Ασφαλισμένο, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί ρητώς από τους Ασφαλιστές σύμφωνα με τον όρο 3.4 του παρόντος.

6. πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει 

κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση, επανάσταση, εξέγερση, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές,  τα οποία 

φέρουν τα αποτελέσματα ή ισοδυναμούν με εξέγερση, στρατιωτική εξουσία  ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν· 

οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια.

Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ως τρομοκρατική ενέργεια νοείται ιδίως η χρήση δύναμης ή βίας και/ ή 

απειλής από πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε συνεργασία με 

οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση, και η οποία ενέργεια διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς 

ή παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού μιας κυβέρνησης και/ή εκφοβισμού του 

κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων.

Επίσης εξαιρούνται οι απώλειες, ζημιές, δαπάνες και έξοδα πάσης φύσεως, που, άμεσα ή έμμεσα προκαλούνται, 

προέρχονται ή συνδέονται με κάθε πράξη που αποσκοπεί στον έλεγχο, αποτροπή, καταστολή ή που σχετίζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω.

Αν οι Ασφαλιστές ισχυριστούν ότι λόγω της παρούσας εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, δαπάνη ή έξοδα δεν 

καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ο Ασφαλισμένος φέρει το βάρος απόδειξης του αντιθέτου.

7. διαρροή, ρύπανση ή μόλυνση κάθε είδους είτε προκαλείται αιφνιδίως είτε υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

8. αμίαντο, ή οποιαδήποτε υλικά και ουσίες που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή και ποσότητα· ή

την πραγματική, πιθανή, επικληθείσα ή επαπειλούμενη δημιουργία, ανάπτυξη, ύπαρξη, έκλυση ή διασπορά μυκητών, 

μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε είδους· ή

κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε πρόσωπο προς αντιμετώπιση της πραγματικής, πιθανής, 

επικληθείσας ή επαπειλούμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, 

σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε είδους, η οποία πράξη περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, 

αντιμετώπιση, απομάκρυνση ή αφαίρεση τέτοιων μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών, ή 

κάθε νομοθετική διάταξη ή κυβερνητική ή κανονιστική διάταξη, απόφαση, εντολή ή διάταγμα που επιβάλλει την 

κινητοποίηση κάθε μέρους προς αντιμετώπιση της πραγματικής, πιθανής, επικληθείσας ή επαπειλούμενης 

δημιουργίας, ανάπτυξης, ύπαρξης, έκλυσης ή διασποράς μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών κάθε είδους, η 

οποία πράξη περιλαμβάνει τη διερεύνηση, εξέταση, ανίχνευση, καταγραφή, αντιμετώπιση, απομάκρυνση ή αφαίρεση 

τέτοιων μυκητών, μούχλας, σπορίων ή μυκοτοξινών 

Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται αναφορικά με Απαίτηση, απώλεια, αστική ευθύνη ή δαπάνες που 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την εξ αμελείας παράλειψη να τοποθετηθεί ασφάλιση για τα ως άνω περιστατικά, ή 

κάθε άλλη παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος από τον Ασφαλισμένο ή άλλο πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο 

που ενεργεί για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.
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9. οποιαδήποτε πυρηνική μόλυνση, πυρηνική αντίδραση ή ραδιενέργεια ανεξάρτητα από την αιτία πρόκλησης.

10. οποιαδήποτε απιστία ή υπεξαίρεση, απατηλή, δόλια, αξιόποινη ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη του 

Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και 

Εργαζομένων του. 

11. που βασίζονται ή είναι αποδοτέα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσπορίζεται προσωπικό όφελος ή 

κέρδος, το οποίο δεν δικαιούται νόμιμα να προσπορίζεται.

12. την παράβαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.

13. κάθε πράξη, λάθος, παράλειψη, ψευδή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράλειψη ή παράβαση καθήκοντος ή 

υποχρέωσης, ζήτημα, περιστατικό, κατάσταση, συναλλαγή, απώλεια, η γεγονός, το οποίο πράγματι ή καθ’ επίκληση 

έλαβε χώρα σε συνέχεια αλλαγής του ελέγχου, εκτός εάν άλλως και ειδικώς συμφωνούν οι Ασφαλιστές σύμφωνα με τον 

Όρο 3.1 του παρόντος.

14. τα επαγγελματικά καθήκοντα οποιουδήποτε Εργαζομένου υπό την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης, εταίρου,  

στελέχους ή διευθυντή σε ίδρυμα, ευαγή οργάνωση, προσωπική εταιρία, κεφαλαιουχική εταιρία ή επιχείρηση του 

Εργαζομένου.

15. κάθε Απαίτηση που εγείρεται από ή κατά ή σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση / κοινοπραξία που δεν 

κατονομάζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο, και η οποία ανήκει στον Ασφαλισμένο ή σε Εργαζόμενο, ή στην οποία ο 

Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε Εργαζόμενος έχουν την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης, εταίρου, στελέχους, 

διευθυντή ή Εργαζομένου, ή η οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχεται, λειτουργεί ή διοικείται από τον Ασφαλισμένο ή 

Εργαζόμενο.

16. κάθε πράξη που δεν υπάγεται στην επαγγελματική δραστηριότητα του Ασφαλισμένου ( Όρος 2.2). 

17. την υποτίμηση, αδυναμία ανατίμησης ή απώλεια επενδύσεων όταν τέτοια υποτίμηση, αδυναμία ανατίμησης ή 

απώλεια προέρχεται από φυσιολογική ή μη διακύμανση σε οποιαδήποτε χρηματαγορά, χρηματιστήριο αξιών, 

εμπορευμάτων ή άλλη αγορά, και εφόσον η διακύμανση αυτή κείται εκτός της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου του 

Ασφαλισμένου.

18. την πτώχευση ή ανάκληση αδείας ασφαλιστικής επιχείρησης ή το καθήκον του Ασφαλισμένου να γνωμοδοτεί περί 

της καταλληλότητας (η οποία έννοια, υπό την επιφύλαξη της γενικότητας του όρου, συμπεριλαμβάνει την 

χρηματοοικονομική κατάσταση) οποιασδήποτε ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία τοποθετεί ασφαλιστικές ή 

αντασφαλιστικές συμβάσεις.

19. οποιαδήποτε αμελή πράξη, λάθος ή παράλειψη που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ως διευθυντές, 

ασφαλιστές (underwriting agents, underwriters) οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας, ομίλου ασφαλιστικών εταιριών ή  

ομάδας Ασφαλιστών.

20. την αποδοχή των κινδύνων από τον Ασφαλισμένο βάσει σύμβασης ή εξουσίας που χορηγήθηκε στον Ασφαλισμένο, 

για την οποία δεν απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των Ασφαλιστών για την αποδοχή κινδύνου, εκτός από τα 

πιστοποιητικά προσωρινής κάλυψης (εκτός αν ειδικώς ορίζεται με το παρόν ή προσαρτώνται στο παρόν).

21. Κάθε Απαίτηση ασφαλιστή (underwriter) ή ασφαλιστικής εταιρείας λόγω εξ αμελείας πράξεως, λάθους ή παράλειψης 

που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ως ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με ειδική εξουσιοδότηση (π.χ. 

εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, / Cover ή Binding Authority holder ή Underwriting Agent κλπ) εκτός αν ο ασφαλιστής 

(underwriter) ή η ασφαλιστική εταιρεία βασίζεται σε δικαστική απόφαση που εξέδωσε αρμόδιο δικαστήριο εναντίον του 

Ασφαλισμένου.
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22. τη φθορά, διαγραφή, κλοπή, αλλοίωση, ή πρόσβαση ή έλλειψη πρόσβασης, ή παρεμβολή σε ηλεκτρονικώς 

τηρούμενο αρχείο του Ασφαλισμένου ή τρίτου, που προκλήθηκαν πλήρως ή μερικώς από οποιοδήποτε «ιό» (virus) ή 

σε μηχανολογική ή ηλεκτρική βλάβη / διακοπή / δυσλειτουργία της ηλεκτρικής ισχύος ή βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή 

του δορυφορικού συστήματος ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εταίρος, διευθυντής ή Εργαζόμενος του 

Ασφαλισμένου.

23. υπό την επιφύλαξη του Όρου 3.8 κάθε Απαίτηση για την οποία ο Ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση βάσει άλλης 

ασφαλιστικής σύμβασης.

Ο Ασφαλισμένος συμφωνεί ότι οι ως άνω εξαιρέσεις είναι εύλογες λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της 

ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τις τεχνικές ανάγκες του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που κάποια 

από τις ως άνω εξαιρέσεις κάλυψης κριθεί ανίσχυρη ή ανεκτέλεστη, οι λοιπές θα παραμένουν ισχυρές.

Κεφάλαιο 6 - Πληροφορίες προς τον Λήπτη της Ασφάλισης

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται με την Lloyd’s Insurance Company S.A. Η Lloyd’s Insurance Company S.A είναι 

μία βελγική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ανώνυμη εταιρεία) με έδρα στη διεύθυνση Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 

Βρυξέλλες, Βέλγιο, και εγγεγραμμένη στο φορέα Banque -Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen με 

αριθμό μητρώου 682.594.839 RLE (Βρυξέλλες). Είναι ασφαλιστική εταιρεία που τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας 

Βελγίου. Ο Αριθμός(-οι) Μητρώου Εταιρείας και άλλα στοιχεία της είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.nbb.be 

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Ρήτρα εναντίωσης

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι 

έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την 

παραλαβή του Ασφαλιστηρίου. 

Αποδοχή όρων περιορισμού δικαιωμάτων 

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου 2496/1997, οι όροι που ενδέχεται να περιορίσουν να δικαιώματα του Ασφαλισμένου 

έχουν τεθεί με εντονότερα στοιχεία. 
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EΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Mε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο που έχει χρεωθεί για το παρόν Ασφαλιστήριο, συμφωνείται ότι 

προστίθενται οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

A. Ευθύνη για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Να καταβάλει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου:

Αποζημιώσεις και Δαπάνες Απαιτήσεων, αφαιρουμένου του ποσού της Απαλλαγής, τις οποίες ο Ασφαλισμένος θα 

υποχρεωθεί να καταβάλει εξαιτίας οιασδήποτε Απαιτήσεως, περιλαμβανομένης Απαιτήσεως για παράβαση Νόμου περί 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου και αναγγέλλεται 

εγγράφως στους Ασφαλιστές, εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω:

1. κλοπής, απώλειας ή Μη Εξουσιοδοτημένης Ανακοίνωσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικών 

Δεδομένων) ή Εταιρικών Πληροφοριών Τρίτων, που βρίσκονται υπό τη φροντίδα, προστασία ή τον έλεγχο του 

Ασφαλισμένου ή τρίτου για τον οποίο ο Ασφαλισμένος είναι κατά νόμο υπεύθυνος για τυχόν κλοπή, απώλεια ή 

Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση Προσωπικών Δεδομένων ή Εταιρικών Πληροφοριών Τρίτων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση λαμβάνει χώρα για πρώτη 

φορά κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου,

2. μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες πράξεις ή περιστατικά τα οποία αποτελούν άμεση συνέπεια αστοχίας 

Συστήματος Ασφαλείας Υπολογιστών σχεδιασμένου να αποτρέπει Παραβιάσεις Ασφαλείας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη πράξη ή περιστατικό λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά, η μετά, την 

Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου: 

(α) μετατροπή, φθορά, καταστροφή, διαγραφή ή ζημία Ενεργητικού Δεδομένων (Data Asset) 

αποθηκευμένου σε Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

(β) αποτυχία αποτροπής μετάδοσης Κακόβουλου Κώδικα από Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε 

Σύστημα Υπολογιστών Τρίτου, ή

(γ) συμμετοχή του Συστήματος Υπολογιστών του Ασφαλισμένου σε Επίθεση Άρνησης Πρόσβασης 

κατευθυνόμενη κατά Συστήματος Υπολογιστών Τρίτου.

3. παράλειψης του Ασφαλισμένου να ανακοινώσει εγκαίρως περιστατικό που περιγράφεται στις παραγράφους Ι.Α.1 

ή Ι.Α.2 ανωτέρω κατά παράβαση του Νόμου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, υπό 

την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο προκαλεί υποχρέωση του Ασφαλισμένου βάσει του 

Νόμου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, έλαβε χώρα για πρώτη φορά κατά, ή μετά, 

την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου,

4. παράλειψης του Ασφαλισμένου να συμμορφωθεί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η 

οποία, ειδικότερα: 

(α) απαγορεύει ή περιορίζει την ανακοίνωση, δημοσιοποίηση ή διάθεση από τον Ασφαλισμένο των 

Προσωπικών Δεδομένων προσώπων,

(β) υποχρεώνει τον Ασφαλισμένο να παρέχει πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα ή να διορθώνει ατελή ή 

ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα μετά από σχετική αίτηση προσώπου, ή

(γ) υποχρεώνει την τήρηση διαδικασιών και κριτηρίων για την αποφυγή απώλειας Προσωπικών Δεδομένων,

υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις, σφάλματα ή παραλείψεις που συνιστούν την ανωτέρω παράλειψη 

συμμόρφωσης με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα, για 

πρώτη φορά, κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, 

και ο Ασφαλισμένος θα πρέπει, κατά το χρόνο τέλεσης των εν λόγω πράξεων, σφαλμάτων παραλείψεων κλπ., να 

έχει σε ισχύ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων που 

αναγράφονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους και σχετίζονται με την Απαίτηση, ή

5.   παράλειψης του Ασφαλισμένου να εφαρμόσει (α) πρόγραμμα αποτροπής κλοπής προσωπικών δεδομένων ή (β) 

πρόγραμμα διάθεσης πληροφοριών, όπως προβλέπεται από την εγχώρια νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις, σφάλματα ή παραλείψεις που συνιστούν την ανωτέρω παράλειψη θα πρέπει 

να έχουν λάβει χώρα για πρώτη φορά κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της 

Ασφαλιστικής Περιόδου.
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Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης (Προσωπικών Δεδομένων)

B. Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης (Προσωπικών Δεδομένων)

Να καταβάλει στον Ασφαλισμένο:

Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, αφαιρουμένου του ποσού της Απαλλαγής,  με τα οποία 

επιβαρύνθηκε ο Ασφαλισμένος, με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, εξαιτίας περιστατικού (ή 

ευλόγως υποπτευόμενου περιστατικού) το οποίο περιγράφεται στις παραγράφους Ι.Α.1 ή Ι. Α..2 ανωτέρω, και το οποίο είτε 

(i) υποχρεώνει τον Ασφαλισμένο να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε Νόμο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης 

Προσωπικών Δεδομένων, ή (ii) κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Ασφαλιστών, επηρεάζει δυσμενώς την 

ασφάλεια ή την ιδιωτικότητα προσώπου θέτοντας σημαντικό κίνδυνο βλάβης της οικονομικής του κατάστασης, της φήμης του 

ή άλλης προσβολής του, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο περιστατικό (ή υποπτευόμενο περιστατικό) λαμβάνει 

χώρα για πρώτη φορά κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, 

διαπιστώνεται από τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και αναγγέλλεται εγγράφως στους 

Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου.  

Τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης περιλαμβάνουν τα εξής εύλογα και απαραίτητα έξοδα, με τα οποία επιβαρύνεται ο 

Ασφαλισμένος για υπηρεσίες που παρέχονται από τους Οριζόμενους από τους Ασφαλιστές   Παρόχους Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την αναγγελία του περιστατικού (ή υποπτευόμενου περιστατικού) 

στους Ασφαλιστές: 

1.     (α) για μίσθωση των υπηρεσιών Ειδικού Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων ο οποίος θα διαπιστώσει την ύπαρξη 

και θα καθορίσει την αιτία τυχόν παραβίασης ηλεκτρονικών δεδομένων εξαιτίας της οποίας έλαβε χώρα (ή 

υφίσταται εύλογη υποψία) κλοπής, απώλειας ή Μη Εξουσιοδοτημένης Ανακοίνωσης Προσωπικών 

Δεδομένων, η οποία υποχρεώνει τον Ασφαλισμένο να συμμορφωθεί με οιονδήποτε Νόμο περί 

Γνωστοποίησης της Παραβίασης ή επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια ή ιδιωτικότητα προσώπου θέτοντας 

σημαντικό κίνδυνο βλάβης της οικονομικής του κατάστασης, της φήμης του ή άλλης προσβολής της 

προσωπικότητάς του, και θα καθορίσει σε ποια έκταση οι πληροφορίες αυτές κατέστησαν προσβάσιμες σε μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

(β) για αμοιβή νομικού εκπροσώπου ο οποίος θα καθορίσει τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον 

Ασφαλισμένο προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με οιονδήποτε Νόμο περί Γνωστοποίησης Παραβίασης 

Προσωπικών Δεδομένων εξαιτίας πραγματικού ή υποπτευόμενου περιστατικού κλοπής, απώλειας ή Μη 

Εξουσιοδοτημένης Ανακοίνωσης Προσωπικών Δεδομένων και θα συμβουλεύσει τον Ασφαλισμένο 

προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους κανονισμούς σε περίπτωση πραγματικής ή 

υποπτευόμενης παραβίασης ασφαλείας δεδομένων πιστωτικών καρτών η οποία, δυνάμει Συμφωνίας 

Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφερθεί στην τράπεζα του Ασφαλισμένου, ωστόσο η 

παρούσα ρήτρα δεν περιλαμβάνει αμοιβές για δικαστικές ενέργειες, διαιτησίες ή διαμεσολαβήσεις, ή για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη συμμόρφωση του Ασφαλισμένου με τους προβλεπόμενους 

κανονισμούς σε περίπτωση επιβολής Προστίμων και Εξόδων PCI, και 

(γ) για Ειδικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος θα αναλάβει την επίδειξη των δυνατοτήτων του 

Ασφαλισμένου να αποφύγει μελλοντικές παραβιάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων όπως τυχόν απαιτείται από 

Συμφωνία Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών,  

υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ποσών που προβλέπονται υπό τις παραγράφους (α), (β), (γ) ανωτέρω δεν 

υπερβαίνουν το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου.

2. για έξοδα ενημέρωσης 

(α) προσώπων στα οποία υποχρεούται ο Ασφαλισμένος να γνωστοποιήσει τυχόν παραβίαση Προσωπικών 

Δεδομένων δυνάμει οιουδήποτε Νόμου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης, και

(β) κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Ασφαλιστών, τα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων έχουν υποστεί 

κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση κατά τρόπο που να επηρεάζει την ασφάλεια ή 

ιδιωτικότητα των προσώπων αυτών θέτοντας σημαντικό κίνδυνο βλάβης της οικονομικής τους κατάστασης, της 

φήμης τους ή άλλης προσβολής τους,
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3. για έξοδα σύστασης και λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου στην υπηρεσία των προσώπων που εμπίπτουν στην 

κάλυψη Β.2 ανωτέρω.

4. για έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικούς επί των δημοσίων σχέσεων προς το σκοπό αποφυγής ή 

περιορισμού βλάβης στη φήμη του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση συνασφάλισης σε ποσοστό 20%, και  

5. σε σχέση με το πρόγραμμα παρακολούθησης ασφαλείας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το οποίο θα πρέπει να 

εγκριθεί από τους Ασφαλιστές, για τα ταχυδρομικά έξοδα και άλλα εύλογα διοικητικής φύσεως έξοδα τρίτων που 

σχετίζονται με το εν λόγω πρόγραμμα,

υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έξοδα που καταβάλλονται υπό την παρούσα κάλυψη 5  θα πρέπει να αποσκοπούν στον 

περιορισμό των πιθανών Αποζημιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τον συγκεκριμένο περιστατικό. 

Τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης υπόκεινται στην συμφωνημένη Απαλλαγή και δεν περιλαμβάνουν μισθούς και 

άλλα λειτουργικά ή γενικά έξοδα του Ασφαλισμένου.

Γ. Δαπάνες Υπεράσπισης Εποπτικών Διαδικασιών και Χρηματικές Ποινές

Να καταβάλει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου:

Δαπάνες Απαιτήσεως και Χρηματικές Ποινές, αφαιρουμένης της Απαλλαγής, τις οποίες ο Ασφαλισμένος είναι, ή 

καταστεί, κατά νόμο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας Απαιτήσεως, υπό μορφή Εποπτικής Διαδικασίας, η οποία εγείρεται 

για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου και αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές εντός της Ασφαλιστικής 

Περιόδου, λόγω παράβασης Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία απορρέει από περιστατικό που 

περιγράφεται στις καλύψεις που αναφέρονται στις καλύψεις Ι. Α.1, Ι. Α.2 ή ΙA.3  παραπάνω, και λαμβάνει χώρα για πρώτη 

φορά κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου.  

Δ. Ευθύνη από Δημοσίευση Περιεχομένου Πολυμέσων 

Να καταβάλει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου:

Αποζημιώσεις και Δαπάνες Απαιτήσεων, αφαιρουμένης της Απαλλαγής, τις οποίες ο Ασφαλισμένος είναι, ή καταστεί, 

κατά νόμο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας Απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου για πρώτη φορά και 

αναγγέλλεται εγγράφως στους  Ασφαλιστές εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, λόγω μίας ή περισσοτέρων εκ των κάτωθι 

αναφερομένων πράξεων που τελούνται, για πρώτη φορά, κατά, ή μετά, την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν τη 

λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου στα πλαίσια Καλυπτόμενων Δραστηριοτήτων Πολυμέσων:

1. δυσφήμησης (απλής ή συκοφαντικής), προσβολής προσωπικότητας νομικού προσώπου, ενέργειας που προκαλεί 

συναισθηματική φόρτιση, αποτρόπαιας συμπεριφοράς, ή άλλης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη 

δυσφήμηση ή την προσβολή προσωπικότητας φυσικού ή νομικού προσώπου,  

2. προσβολής των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας οιουδήποτε προσώπου, περιλαμβανομένης της διάδοσης ψευδών 

πληροφοριών, της προσβολής του δικαιώματος τρίτου για κοινωνική απομόνωση, της δημοσιοποίησης ιδιωτικών 

πληροφοριών, 

3. παραβίασης ή προσβολής δικαιώματος τρίτου στη δημοσιότητα, περιλαμβανομένης της εμπορικής ιδιοποίησης 

ονόματος, φωνής, δημόσιας εικόνας ή εμφάνισης,

4. λογοκλοπής, πειρατείας, ιδιοποίησης ιδεών στα πλαίσια σιωπηρής σύμβασης,   

5. παραβίασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), 

6. παραβίασης δικαιώματος σε όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name), εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, 

εμπορική αμφίεση, λογότυπο, τίτλο, εμπορική φράση (metatag ή slogan), λειτουργικό σήμα ή ονομασία, ή   

7. μη ορθή χρήση deep-linking ή framing εντός ηλεκτρονικού περιεχομένου.

E. Πρόστιμα και Έξοδα PCI

Να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, αφαιρουμένης της Απαλλαγής, για τυχόν Πρόστιμα και Έξοδα PCI τα οποία ο 

Ασφαλισμένος καταστεί κατά νόμο υπόχρεος να καταβάλει εξαιτίας Απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του 

Ασφαλισμένου για πρώτη φορά  και αναγγέλλεται εγγράφως στους Ασφαλιστές , εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου. Η 

κάλυψη παρέχεται έως του Ορίου Ευθύνης που αναγράφεται  στον Πίνακα Ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι οι 

Ασφαλιστές δεν θα έχουν καμία υποχρέωση υπεράσπισης οιασδήποτε Απαιτήσεως ή καταβολής Δαπανών Απαιτήσεως 

εν σχέση με οιαδήποτε Απαίτηση υπό την παρούσα κάλυψη. 
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II.  Θα ισχύουν οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης:

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

A.  Οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωμα και καθήκον να μεριμνήσουν για την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας επέκτασης κάλυψης: 

1.   σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση εναντίον του Ασφαλισμένου, για Αποζημίωση καταβλητέα υπό τους όρους 

της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ακόμα και αν οιοσδήποτε των ισχυρισμών που συνιστούν την Απαίτηση είναι 

αβάσιμος, ψευδής ή απατηλός, ή 

2.   σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση υπό μορφή Εποπτικής Διαδικασίας, σύμφωνα με την  κάλυψη Ι.Γ ανωτέρω.

Οι νομικοί εκπρόσωποι που θα αναλάβουν την υπεράσπιση της Απαιτήσεως θα οριστούν από τον Ασφαλισμένο και 

τους Ασφαλιστές, από κοινού, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, οι Ασφαλιστές θα αποφασίζουν 

οριστικά επ’ αυτού του ζητήματος. 

B.   Σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση εναντίον του Ασφαλισμένου για Αποζημίωση ή Χρηματική Ποινή καταβλητέα υπό 

τους όρους της παρούσας επέκτασης κάλυψης οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν τις Δαπάνες Απαιτήσεως που έχουν 

προκύψει κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσής τους. Το Όριο Ευθύνης που προβλέπεται για την καταβολή 

Αποζημιώσεων, Χρηματικών Ποινών ή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων θα 

μειώνεται, μέχρις εξαντλήσεώς του, με την καταβολή των Δαπανών Απαιτήσεως. Οι Αποζημιώσεις, οι Χρηματικές 

Ποινές και οι Δαπάνες Απαιτήσεως θα υπόκεινται στην Απαλλαγή που έχει συμφωνηθεί με τον Ασφαλισμένο.

Γ.   Εάν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί τη συναίνεσή του σε οποιονδήποτε διακανονισμό ή συμβιβασμό που προτείνεται από τους 

Ασφαλιστές και γίνεται αποδεκτός από τον δικαιούχο της Απαίτηση και επιλέξει να αμφισβητήσει την Απαίτηση, η 

ευθύνη των Ασφαλιστών για οποιαδήποτε Αποζημίωση, Χρηματική Ποινή και Δαπάνη Απαιτήσεως δεν θα υπερβαίνει:

1.   το ποσό στο οποίο η Απαίτηση θα μπορούσε να είχε διακανονιστεί, μείον το υπόλοιπο της Απαλλαγής, πλέον των 

Δαπανών Απαιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της άρνησης, συν 

2.   το 50% των τυχόν Δαπανών Απαιτήσεως που προκύπτουν μετά την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται ο 

διακανονισμός ή συμβιβασμός στον Ασφαλισμένο, πλέον του 50% της διαφοράς μεταξύ οιασδήποτε Αποζημίωσης 

και του ποσού στο οποίο θα μπορούσε να είχε διακανονιστεί η Απαίτηση. Το υπόλοιπο 50% των τυχόν Δαπανών 

Απαιτήσεως και Αποζημίωσης θα το επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος με δικό του κίνδυνο, ως εάν ήταν 

ανασφάλιστος, 

ή το συμφωνημένο Όριο Ευθύνης, οποιοδήποτε είναι μικρότερο, και οι Ασφαλιστές θα έχουν δικαίωμα να αποσυρθούν 

από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια υπεράσπισης της Απαίτησης παραχωρώντας τον έλεγχο της υπεράσπισης στον 

Ασφαλισμένο. Το τμήμα αυτό του προτεινόμενου διακανονισμού ή συμβιβασμού το οποίο υποχρεώνει τον Ασφαλισμένο 

να παύσει, περιορίσει ή απόσχει από τυχόν πραγματική ή ισχυριζόμενη προσβολή ή άλλη βλαπτική συμπεριφορά ή 

συμψηφίζεται με μελλοντικές απαιτήσεις για δικαιώματα ή άλλα ποσά που δεν συνιστούν Αποζημιώσεις (ή Χρηματικές 

Ποινές για Απαιτήσεις που καλύπτονται από την παραπάνω κάλυψη Ι.Γ δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό 

του ποσού στο οποίο θα μπορούσε να είχε διακανονιστεί η Απαίτηση.   

Δ.  Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να διακανονίσει Απαίτηση για την οποία το ποσό της Αποζημίωσης και των Δαπανών 

Απαιτήσεως δεν υπερβαίνουν το 50% της Απαλλαγής των Ασφαλιστών, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εξοφληθεί το σύνολο της Απαιτήσεως, ο Ασφαλισμένος θα λάβει για τον εαυτό του και τυχόν άλλους 

συν-Ασφαλιζομένους βεβαίωση από όλους τους δικαιούχους της Απαιτήσεως περί ολοσχερούς εξοφλήσεως της 

Απαιτήσεως και παραιτήσεως από αυτή.
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ΙΙΙ.  Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης κάλυψης, είτε χρησιμοποιείται στον ενικό είτε στον πληθυντικό, η αναφορά στον 

«Ασφαλισμένο» θα περιλαμβάνει:

A. τον Ασφαλισμένο που κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο καθώς και τυχόν Θυγατρικές του Ασφαλισμένου (από κοινού 

αναφερομένων ως η «Ασφαλισμένη Επιχείρηση»),

B. τους διευθυντές, αξιωματούχους ή Διαχειριστές του Ασφαλισμένου, μόνον ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

όπως επιβάλει η θέση τους, για λογαριασμό του Ασφαλισμένου,  

Γ. τους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των υπαλλήλων μερικής ή προσωρινής απασχόλησης) του Ασφαλισμένου, μόνον 

ως προς τις εργασίες που εκτελούν υπό την ιδιότητά τους ως τέτοιων με βάση την εργασιακή σύμβασή τους και σε σχέση με 

τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου,

Δ. τον επιτηδευματία, εάν ο Ασφαλισμένος είναι ατομική επιχείρηση, ή τον εταίρο, εάν ο Ασφαλισμένος είναι προσωπική 

εταιρεία, μόνον ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως επιβάλει η θέση τους, για λογαριασμό του 

Ασφαλισμένου,  

E. οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπάρξει κατά το παρελθόν Ασφαλισμένος σύμφωνα με τις παραγράφους ΙΙΙ.Β, ΙΙΙ.Γ ή ΙΙΙ.Δ 

ανωτέρω πριν τη λήξη της απαιτούμενης σχέσης με τον Ασφαλισμένο, μόνο ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

που επιβάλει η θέση τους, για λογαριασμό του Ασφαλισμένου,

ΣΤ. τους κληρονόμους, εξ αδιαθέτου ή μη, εκτελεστές διαθήκης, διαχειριστές, διαδόχους και νομίμους εκπροσώπους και 

παραστάτες του Ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτώχευσης 

του Ασφαλισμένου, μόνο ως προς την έκταση που θα παρείχετο ασφαλιστική κάλυψη στον συγκεκριμένο Ασφαλισμένο,

Ζ. το νόμιμο σύζυγο, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θεωρείται σύντροφος συμβίωσης οποιουδήποτε 

Ασφαλισμένου, με βάση οποιονδήποτε νόμο της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο ως προς τις πράξεις, σφάλματα 

ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου και όχι του συζύγου ή συντρόφου.  

 ΙV.  Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχονται από την παρούσα επέκταση κάλυψη θα ισχύουν οι παρακάτω 

Εξαιρέσεις: 

Η κάλυψη που παρέχεται υπό την παρούσα επέκταση δεν ισχύει για Απαιτήσεις ή Ζημιές:

 

A. που προέρχονται από Σωματική Βλάβη ή Υλικές Ζημίες,

B. που προέρχονται από εργασιακές σχέσεις, πολιτικές, πρακτικές, πράξεις ή παραλείψεις, ή τυχόν πραγματική ή 

ισχυριζόμενη άρνηση πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου, ή κακή διαχείριση σε σχέση με ζητήματα εργαζομένων, 

ανεξαρτήτως εάν η συγκεκριμένη Απαίτηση εγείρεται από εργαζόμενο, πρώην εργαζόμενο, αιτούντα εργασία, ή τους 

συζύγους ή συντρόφους αυτών, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για τις Απαιτήσεις 

που κατά τα λοιπά εμπίπτουν στην κάλυψη των παραγράφων Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης και 

εγείρονται από νυν ή πρώην εργαζόμενο του Ασφαλισμένου, ή για την κάλυψη των Εξόδων Γνωστοποίησης 

Παραβίασης που αφορούν νυν ή πρώην εργαζόμενο του Ασφαλισμένου, 

Γ. που προέρχονται από πραγματική ή ισχυριζόμενη πράξη, σφάλμα ή παράλειψη ή παράβαση καθήκοντος οιουδήποτε 

διευθυντή, αξιωματούχου ή Διαχειριστή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εάν η Απαίτηση εγείρεται από τον 

Ασφαλισμένο, Θυγατρική αυτού ή τους εντολείς, διευθυντές, αξιωματούχους, Διαχειριστές, μετόχους, μέλη ή 

εργαζομένους του Ασφαλισμένου ή Θυγατρικής αυτού, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους,
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Δ. που προέρχονται από τυχόν συμβατική ευθύνη ή υποχρέωση, ή από παραβίαση σύμβασης ή συμφωνίας προφορικής ή 

έγγραφης, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει: 

1. (μόνον σε σχέση με την κάλυψη που παρέχεται από την κάλυψη Ι.Α.1 της παρούσας επέκτασης κάλυψης) για την 

υποχρέωση του Ασφαλισμένου να τηρεί την εμπιστευτικότητα ή ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων ή Εταιρικών 

Πληροφοριών Τρίτων, 

2. (μόνον σε σχέση με την κάλυψη που παρέχεται από την κάλυψη Ι.Δ.4 για την ιδιοποίηση ιδεών στα πλαίσια 

σιωπηρής σύμβασης, ή   

3. στο βαθμό που ο Ασφαλισμένος υπέχει ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης ή συμφωνίας. 

E. που προέρχονται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση δυνάμει Συμφωνίας Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών, 

ωστόσο η παρούσα εξαίρεση δεν ισχύει για τα Πρόστιμα και Έξοδα PCI που καλύπτονται δυνάμει της παραγράφου Ι.Ε 

της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Παραβίασης (Breach Response Services) που 

καλύπτονται δυνάμει της παραγράφου Ι.Β.1 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, 

ΣΤ. που προέρχονται από οποιαδήποτε πραγματική ή ισχυριζόμενη παραβίαση της απαγόρευσης για τη δημιουργία trust 

(antitrust), περιορισμό του εμπορίου, αθέμιτο ανταγωνισμό, ψευδή ή απατηλή ή παραπλανητική διαφήμιση ή παράβαση 

των άρθρων 101, 102 ή 107 της Συνθήκης Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου 139/2004, καθώς και οιασδήποτε άλλης διάταξης εγχώριου ή Ευρωπαϊκού δικαίου που στοχεύει στην 

προώθηση, ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνισμού,

Ζ.   που προέρχονται από πραγματικές ή ισχυριζόμενες ψευδείς, απατηλές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ωστόσο η 

παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει: 

1.   για οποιαδήποτε Απαίτηση από αυτές που καλύπτονται δυνάμει των παραγράφων Ι.Α.1, Ι.Α.2, Ι.Α.3 ή Ι.Γ, ή 

2.  για οποιαδήποτε Απαίτηση προέρχεται από την κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση 

Προσωπικών Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος της Ομάδας Ελέγχου δεν συμμετείχε ή υπάρχει 

υπόνοια ότι συμμετείχε ή συνέργησε σε τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση,   

 H. που προέρχονται από:

1. πραγματική ή ισχυριζόμενη μη νόμιμη επεξεργασία (συλλογή, απόκτηση ή τήρηση) Προσωπικών Δεδομένων (εκτός 

εάν καλύπτεται άλλως από την κάλυψη Ι.Α.5 της παρούσας επέκτασης κάλυψης) ή άλλων προσωπικών στοιχείων 

από τον Ασφαλισμένο, ή για λογαριασμό αυτής, ή με τη συναίνεση ή τη συνεργασία της, ή από παράλειψη 

συμμόρφωσης με οιεσδήποτε διατάξεις που ορίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα υποκείμενα 

Προσωπικών Δεδομένων να συναινέσουν ή αρνηθούν τη συναίνεση για την επεξεργασία αυτών, υπό την 

προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει σε περίπτωση πραγματικής ή ισχυριζόμενης μη νόμιμης 

επεξεργασίας (συλλογής, απόκτησης ή τήρησης) Προσωπικών Δεδομένων από τρίτο που τελέσθηκε εν αγνοία του 

Ασφαλισμένου, ή

2.  την κυκλοφορία απρόκλητης ηλεκτρονικής, ταχυδρομικής ή τηλεομοιοτυπικής αλληλογραφίας, τη μαγνητοφώνηση ή 

μαγνητοσκόπηση ή τηλεπροώθησης προϊόντων (telemarketing), εάν αυτά (αλληλογραφία, μαγνητοφώνηση, 

μαγνητοσκόπηση και τηλεπροώθηση) διενεργήθηκαν από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό της,  

Θ. που προέρχονται από οποιαδήποτε πράξη, σφάλμα, παράλειψη, περιστατικό ή αστοχία Συστήματος Ασφαλείας 

Υπολογιστών ή Παραβίασης Ασφαλείας που τελέσθηκε ή συνέβη πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

επέκτασης κάλυψης:

1. εάν οποιοδήποτε μέλος της Ομάδας Ελέγχου γνώριζε ή μπορούσε εύλογα να προβλέψει, κατά, ή πριν, την 

Ημερομηνία Δήλωσης Θυγατρικών, ότι τέτοια πράξη, σφάλμα, παράλειψη, περιστατικό ή αστοχία Συστήματος 

Ασφαλείας Υπολογιστών ή Παραβίασης Ασφαλείας ήταν αναμενόμενο να δώσει λαβή σε Απαίτηση ή Ζημία, ή

2. σε σχέση με την οποία ο Ασφαλισμένος έχει γνωστοποιήσει στους Ασφαλιστές υπό οιοδήποτε Ασφαλιστήριο εν 

ισχύι πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας επέκτασης κάλυψης, οποιαδήποτε περίσταση η οποία 

μπορεί να καταλήξει σε Απαίτηση ή Ζημία,
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Ι. που προέρχονται από οποιαδήποτε συναφή ή εξακολουθητική πράξη, σφάλμα, παράλειψη, περιστατικό ή γεγονός, το 

πρώτο από τα οποία (πράξη, σφάλμα, παράλειψη, περιστατικό ή γεγονός) τελέσθηκε ή συνέβη πριν την Ημερομηνία 

Αναδρομικής Ισχύος, 

Κ. που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. πραγματική ή ισχυριζόμενη παράβαση διατάξεων νόμου, κανονισμού, νομοθετικών πράξεων και λοιπών νομοθετικών 

ρυθμίσεων της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσμευτικών διατάξεων που 

αποσκοπούν στην πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την σύσταση εγκληματικών 

οργανώσεων, την εκβίαση και συνωμοσία καθώς και άλλων εγκλημάτων που σχετίζονται με αυτά, 

2. πραγματική ή ισχυριζόμενη παράβαση διατάξεων νόμου, κανονισμού, νομοθετικών πράξεων και λοιπών νομοθετικών 

ρυθμίσεων της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσμευτικών διατάξεων που 

αποσκοπούν στην προστασία των ασφαλειών (Securities), 

3. πραγματική ή ισχυριζόμενη παράβαση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και της  Νομοθεσίας περί 

Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων σε διεθνές επίπεδο δεσμευτικών διατάξεων, 

ή 

4. πραγματική ή ισχυριζόμενη διάκριση, οιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένης, όχι όμως περιοριστικά, της διάκρισης 

λόγω ηλικίας, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικού δόγματος, χρώματος, φυλής, φύλου, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται δυνάμει των παραγράφων 

Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή για την καταβολή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης που 

καλύπτονται δυνάμει της παραγράφου Ι.Β της παρούσας επέκτασης κάλυψης και που προκύπτουν από κλοπή, απώλεια 

ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση Προσωπικών Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος της Ομάδας 

Ελέγχου δεν συμμετείχε ή υπάρχει υπόνοια ότι συμμετείχε ή συνήργησε σε τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη 

Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση, 

  

Λ. που προέρχονται από πραγματική ή ισχυριζόμενη πράξη, σφάλμα ή παράλειψη σε σχέση με οιαδήποτε συνταξιοδοτικά 

προγράμματα του Ασφαλισμένου, προγράμματα ιατρικής περίθαλψης, πρόνοιας, μερισμάτων ή άλλης μορφής διανομή 

κερδών, αμοιβαίων ή επενδυτικών κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της παράβασης της Νομοθεσίας περί Κοινωνικής 

Ασφάλισης της Ελλάδος, ωστόσο, η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται 

δυνάμει των επεκτάσεων καλύψεων Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή για την καταβολή Εξόδων 

Γνωστοποίησης Παραβίασης που καλύπτονται δυνάμει της επέκτασης κάλυψης Ι.Β της παρούσας επέκτασης 

κάλυψης, και που προκύπτουν από κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση Προσωπικών Δεδομένων, 

υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος της Ομάδας Ελέγχου δεν συμμετείχε ή υπάρχει υπόνοια ότι συμμετείχε ή 

συνήργησε σε τέτοια κλοπή, απώλεια ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση,

Μ. που προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληματική, ανέντιμη, απατηλή ή κακόβουλη πράξη, σφάλμα ή παράλειψη, δόλια 

Παραβίαση Ασφαλείας, δόλια παραβίαση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή δόλια παράβαση του 

νόμου γενικώς, εάν τελέσθηκε από τον Ασφαλισμένο ή από τρίτους αλλά ο Ασφαλισμένος συνήργησε ή συμμετείχε 

στην τέλεση ή δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το παρόν Ασφαλιστήριο θα ισχύει για Δαπάνες Απαιτήσεων 

από την υπεράσπιση Απαιτήσεων που αφορούν τις ανωτέρω πράξεις μέχρι την τελεσιδικία (έκδοσης τελεσίδικης 

δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης, ή τελεσίδικης καταδίκης) κατά του Ασφαλισμένου ή μέχρι την έγγραφη ομολογία 

του Ασφαλισμένου ή αποδοχή των κατηγοριών κλπ, κατά τον οποίο χρόνο ο Ασφαλισμένος θα ευθύνεται για την 

αποζημίωση των Ασφαλιστών για κάθε Δαπάνη Απαιτήσεως που κατέβαλε κατά την υπεράσπιση της Απαιτήσεως και 

οι Ασφαλιστές δεν θα ευθύνεται πλέον για τέτοιες Δαπάνες Απαιτήσεως,    

και υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται, αναστέλλεται 

ή απόλλυται λόγω της παρούσας εξαίρεσης σε σχέση με πράξεις ή παραβάσεις οποιουδήποτε εκ των Ασφαλισμένων 

και σε σχέση με τις οποίες κάθε άλλος Ασφαλισμένος δεν συμμετείχε προσωπικά στην τέλεση αυτών ή δεν παρείχε τη 

συγκατάθεσή του σε αυτές ή τήρησε παθητική στάση αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτών, οι Ασφαλιστές συμφωνεί ότι η 

ασφαλιστική κάλυψη που άλλως θα παρείχετο υπό την παρούσα  κάλυψη θα ισχύει γι’ αυτούς τους Ασφαλισμένους 

(που δεν συμμετείχαν προσωπικά στην τέλεση αυτών ή δεν παρείχαν τη συγκατάθεσή τους γι’ αυτές ή τήρησαν 

παθητική στάση αφ’ ότου έλαβαν γνώση αυτών), ωστόσο η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για Απαιτήσεις ή 

περιστάσεις που εύλογα θα μπορούσαν να δώσουν λαβή σε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου λόγω πράξης, 

σφάλματος ή παράλειψης που τελείται εν γνώσει οιουδήποτε νυν ή πρώην μέλους της Ομάδας Ελέγχου,  
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Ν. που προέρχονται από πραγματική ή ισχυριζόμενη:

1. παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρεσιτεχνίες (πατέντες), 

2. παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) επί κώδικα ή προϊόντων λογισμικού, όχι όμως 

παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων λόγω κλοπής ή Μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης ή Χρήσης κώδικα 

λογισμικού από πρόσωπο που δεν είναι Σχετιζόμενο Μέλος,

3. χρήση ή παράνομη ιδιοποίηση ιδεών, εμπορικών μυστικών ή Εταιρικών Πληροφοριών Τρίτων (i) από τον 

Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό της, ή (ii) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, εάν η εν λόγω 

χρήση ή ιδιοποίηση τελείται εν γνώσει, ή με τη συναίνεση ή συγκατάθεση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας 

Ελέγχου, 

4. ανακοίνωση, μη ορθή χρήση ή παράνομη ιδιοποίηση ιδεών, εμπορικών μυστικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών 

τα οποία απέκτησε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, πριν (το πρόσωπο αυτό) καταστεί υπάλληλος, 

αξιωματούχος, διευθυντής, Διαχειριστής, εντολέας, εταίρος ή Θυγατρική του Ασφαλισμένου, ή 

5. κλοπή ή Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση Ενεργητικού Δεδομένων, σύμφωνα με την  κάλυψη Ι.Α.2 της 

παρούσας επέκτασης κάλυψης, 

Ξ. που προέρχονται από, ή σχετίζονται με, Απαίτηση που εγείρεται από οιοδήποτε κυβερνητικό όργανο ή Δημόσια Αρχή 

(περιλαμβανομένων των οργανισμών, αντιπροσωπειών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό την 

ιδιότητα αυτού/αυτής ως εποπτικής ή επίσημης Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για 

Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται δυνάμει της επέκτασης κάλυψης  Ι.Γ της παρούσας επέκτασης κάλυψης, ή 

για την καταβολή Εξόδων Γνωστοποίησης Παραβίασης που καλύπτονται δυνάμει της επέκτασης κάλυψης Ι.Β της 

παρούσας επέκτασης κάλυψης, στο βαθμό που τα εν λόγω Έξοδα Γνωστοποίησης Παράβασης σχετίζονται με 

υπηρεσίες που είναι κατά νόμο απαραίτητες για το σκοπό συμμόρφωσης με οποιονδήποτε Νόμο περί 

Γνωστοποίησης Παραβίασης,

Ο. που προέρχονται από Απαίτηση οιουδήποτε Ασφαλισμένου υπό το παρόν Ασφαλιστήριο κατά οιουδήποτε άλλου 

Ασφαλισμένου ή Ασφαλισμένων υπό το παρόν Ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα εξαίρεση δεν 

θα ισχύει για Απαιτήσεις που κατά τα άλλα καλύπτονται δυνάμει των επεκτάσεων καλύψεων  Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3 της 

παρούσας επέκτασης κάλυψης και εγείρονται από οποιονδήποτε νυν ή πρώην εργαζόμενο του Ασφαλισμένου,

Π. που προέρχονται από:

1. οιαδήποτε Απαίτηση που εγείρεται από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία ο Ασφαλισμένος συμμετέχει με 

ποσοστό μεγαλύτερο του 15% ή από οιαδήποτε μητρική επιχείρηση ή άλλη η οποία συμμετέχει στον 

Ασφαλισμένο με ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, ή 

2. οιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου ως καταπιστευματούχου (trustee), εταίρου, μέλους, Διαχειριστή, 

αξιωματούχου, διευθυντή ή υπαλλήλου οιουδήποτε trust, φιλανθρωπικού ιδρύματος, εταιρείας ή επιχείρησης, 

άλλης από τον Ασφαλισμένο,

Ρ. που προέρχονται από οιοδήποτε από τα εξής: (1) τις ζημίες ή το παθητικό της επιχείρησης ή τη μεταβολή της αξίας 

λογαριασμών, την απώλεια, μεταβίβαση ή κλοπή χρημάτων, ασφαλειών ή κινητών πραγμάτων τρίτων στη φροντίδα, 

κατοχή ή έλεγχο του Ασφαλισμένου,  (2) τη χρηματική αξία οιωνδήποτε συναλλαγών ή ηλεκτρονικών εμβασμάτων 

κεφαλαίων από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό αυτού που χάνεται, μειώνεται ή καταστρέφεται κατά τη μεταφορά 

από ή προς λογαριασμό ή ενόσω βρίσκεται μεταξύ λογαριασμών,  ή (3) την αξία κουπονιών, εκπτώσεων, βραβείων, 

επιβραβεύσεων ή άλλων αποτιμητέων σε χρήμα παροχών που προσφέρονται επιπλέον του συνολικού συμφωνημένου 

ή αναμενόμενου ποσού,  

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 29 of 51

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

LMA3137S (20/10/2015)

Ανταποκριτές Lloyd's



e-mail: info@cromar.gr

http://www.cromar.gr

CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's
Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028
Tax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

Σ. που προέρχονται από την κυκλοφορία, έκθεση, εκτέλεση, δημοσίευση, επίδειξη ή μετάδοση περιεχομένου ή υλικού, σε 

σχέση με τις καλύψεις Ι.Α, Ι.Β, Ι.Γ και Ι.Ε της παρούσας επέκτασης κάλυψης, στις εξής περιπτώσεις:

1. μετάδοσης από τον Ασφαλισμένο, ή για λογαριασμό αυτού, ή με την άδεια ή εντολή του, μέσω τηλεόρασης, ταινίας, 

καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, 

2. δημοσίευσης από τον Ασφαλισμένο, ή για λογαριασμό αυτού, ή με την άδεια ή εντολή του, σε εφημερίδες, 

ενημερωτικά έντυπα, περιοδικά, βιβλία ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο μέσο, μονογραφίες, μπροσούρες, οδηγούς, 

σενάρια, θεατρικά έργα και βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου ιστότοπων, ή  

3. διαφήμισης από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό αυτού, 

υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η παρούσα εξαίρεση δεν θα ισχύει για τη δημοσίευση, κυκλοφορία ή επίδειξη της 

Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ασφαλισμένου,

 

Τ. Σε σχέση με την κάλυψη Ι.Δ της παρούσας επέκτασης κάλυψης: 

1. που προέρχονται από πραγματική ή ισχυριζόμενη υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων αδείας ή χρήσης, 

περιλαμβανομένων των ποσών και των προθεσμιών των πληρωμών αυτών, 

2. που προέρχονται από έξοδα ή δαπάνες του Ασφαλισμένου ή τρίτων για την ανατύπωση, αναδημοσίευση, 

ανάκληση, απομάκρυνση ή άλλη διάθεση Περιεχομένου Πολυμέσων ή άλλων πληροφοριών, περιεχομένου ή 

μέσων, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε μέσων ή προϊόντων εμπεριέχουν τα ανωτέρω, 

3. που εγείρονται από οργανισμούς κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή για λογαριασμό αυτών,

4. που προέρχονται από πραγματική ή ισχυριζόμενη ανακριβή, ανεπαρκή ή ατελή περιγραφή τιμής αγαθού, προϊόντος 

ή υπηρεσίας, κόστους εγγυήσεως, εξόδων παραστάσεως, ή εκτιμήσεως αξίας συμβάσεως, την γνησιότητα αγαθών, 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή την αδυναμία αγαθών ή υπηρεσιών να συμμορφωθούν με συμφωνημένες ιδιότητες ή 

λειτουργίες,

5. που προέρχονται από πραγματικές ή ισχυριζόμενες περιπτώσεις τυχερών παιγνίων, διαγωνισμών, λαχείων, 

προωθητικών παιγνίων ή άλλων παρόμοιων ενεργειών, ή 

6. σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση που εγείρεται από ανεξάρτητους εργολάβους, κοινοπραξίες ή μέλη αυτών, ή 

για λογαριασμό τους, και αφορά διαφορές περί της κυριότητας δικαιωμάτων σε Περιεχόμενο Πολυμέσων ή 

υπηρεσίες που παρεσχέθησαν από αυτούς,  

Υ. που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέουν από πολέμους, εισβολές, πράξεις αλλοτρίων εχθρών, εχθροπραξίες 

(μετά από κήρυξη πολέμου ή όχι), εμφυλίους πολέμους, εσωτερικές αναταραχές, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική 

ή σφετεριστική ανάληψη εξουσίας ή πραξικόπημα ή δήμευση ή κρατικοποίηση ή επίταξη ή καταστροφή ή βλάβη 

περιουσίας από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή δημόσια ή τοπική Αρχή ή κατ’ εντολή της,   

Φ. που προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέουν από, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφορούν σε: 

1. παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αμιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που 

περιέχουν αμίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου,

2. πραγματική, πιθανή ή ισχυριζόμενη δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, έκλυση ή διασπορά μυκήτων, μούχλας, 

σπόριων ή μυκοτοξινών οιουδήποτε είδους, οιαδήποτε ενέργεια οιουδήποτε προσώπου για την αντιμετώπιση 

πραγματικής, πιθανής ή ισχυριζόμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, παρουσίας, έκλυσης ή διασποράς μυκήτων, 

μούχλας, σπόριων ή μυκοτοξινών οιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένης της διερεύνησης, διενέργειας 

δοκιμαστικών ελέγχων, εντοπισμού, παρακολούθησης, θεραπείας, επανόρθωσης ή απομάκρυνσης αυτών 

(μυκήτων, μούχλας, σπόριων ή μυκοτοξινών), καθώς και οιαδήποτε, δια της οποίας οποιοδήποτε πρόσωπο καλείται 

να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν πραγματικής, πιθανής ή ισχυριζόμενης δημιουργίας, ανάπτυξης, 

παρουσίας, έκλυσης ή διασποράς μυκήτων, μούχλας, σπόριων ή μυκοτοξινών. 
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Οι Ασφαλιστές δεν θα έχουν υποχρέωση ή καθήκον να αναλάβουν την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου σε σχέση 

με Απαίτηση ή διαταγή, οδηγία, επιταγή ή διάταγμα της κυβερνήσεως ή άλλης εποπτικής Αρχής, τα οποία 

προέρχονται, ολικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέουν από, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφορούν σε, 

πραγματική, πιθανή ή ισχυριζόμενη δημιουργία, ανάπτυξη, παρουσία, έκλυση ή διασπορά μυκήτων, μούχλας, 

σπόριων ή μυκοτοξινών οιουδήποτε είδους,

3. την ύπαρξη, εκπομπή ή έκλυση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή 

ηλεκτρομαγνητισμού που πράγματι ή κατ’ ισχυρισμό επιδρά στην υγεία, ασφάλεια ή κατάσταση οιουδήποτε 

προσώπου ή στο περιβάλλον, ή επηρεάζει την αξία, εμπορευσιμότητα, κατάσταση ή χρήση οιασδήποτε περιουσίας, 

περιλαμβανομένης και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή 

οιουδήποτε είδους ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ή 

4. την πραγματική, ισχυριζόμενη ή επαπειλούμενη έκλυση, διασπορά ή διαφυγή Μολυσματικών Ουσιών, ή την οδηγία 

ή αίτηση οιασδήποτε κυβερνητικής, δικαστικής ή εποπτικής Αρχής προς τον Ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε άλλον 

ενεργεί κατ’ εντολή ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου να διενεργήσει δοκιμαστικούς ελέγχους, να 

παρακολουθήσει, να καθαρίσει, να απομακρύνει, να περιορίσει, να χειριστεί ή να εξουδετερώσει Μολυσματικές 

Ουσίες. Ως Μολυσματικές Ουσίες λογίζονται οιεσδήποτε ερεθιστικές ή μολυσματικές ουσίες σε στερεή, υγρή, αέρια ή 

θερμική μορφή, περιλαμβανομένων των αερίων, οξέων, αλκάλιων, χημικών, θερμότητας, καπνού, αναθυμιάσεων, 

ατμού ή αποβλήτων. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν, όχι όμως περιοριστικά,   ανακυκλωμένα, αναμορφωμένα ή 

αξιοποιημένα υλικά.

V.    Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχεται  από την παρούσα κάλυψη θα ισχύουν οι παρακάτω Ορισμοί οι οποίοι και 

θα υπερισχύουν τυχόν αντίστοιχων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου : 

Α. Υποδειχθείς Πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: ο υπό των Ασφαλιστών υποδειχθείς πάροχος υπηρεσιών 

κατόπιν περιστατικού (ή ευλόγως υποπτευόμενου περιστατικού), το οποίο περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 και 

Ι.Α.2 της παρούσας επέκτασης κάλυψης.

Β. Σωματική Βλάβη: τραυματισμός, βλάβη της υγείας, ασθένεια ή θάνατος οιουδήποτε προσώπου, 

περιλαμβανομένης της συνεπεία αυτών ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. 

Γ. Νόμος περί Γνωστοποίησης Παραβίασης (Προσωπικών Δεδομένων): νόμος, κανονισμός και άλλες 

νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν τη γνωστοποίηση 

στα υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων τυχόν μη εξουσιοδοτημένης, ή ευλόγως νομιζόμενης μη 

εξουσιοδοτημένης, πρόσβασης σε αυτά. Ωστόσο, το πρόγραμμα ασφαλείας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που 

προβλέπεται στην κάλυψη Ι.Β.5 της παρούσας επέκτασης κάλυψης, θα ισχύει μόνο για τα υποκείμενα 

Προσωπικών Δεδομένων στα οποία η γνωστοποίηση έχει με βάση τον ελληνικό νόμο περί Γνωστοποίησης 

Παραβίασης.

 

Δ. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου: η διάθεση τηλεφωνικού κέντρου που θα απαντά σε κλήσεις κατά τις συνήθεις 

εργάσιμες ώρες για περίοδο ενενήντα (90) ημερών (ή και περισσότερο εάν αυτό απαιτείται από ισχύοντα νόμο ή 

κανονισμό) κατόπιν γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, σύμφωνα με 

την κάλυψη Ι.Β.2 της παρούσας επέκτασης κάλυψης. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει αριθμό κλήσης 

άνευ χρεώσεως ο οποίος θα καλεί απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες. Το 

προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου θα απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το περιστατικό που τους απευθύνουν 

πρόσωπα στα οποία έχει γίνει γνωστοποίηση του περιστατικού σύμφωνα με την κάλυψη Ι.Β.2, και θα παρέχουν 

τις πληροφορίες που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. Οι Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου θα είναι 

διαθέσιμες μόνο για περιστατικά (ή ευλόγως υποπτευόμενα περιστατικά) που αφορούν όχι λιγότερα από 100 

πρόσωπα (υποκείμενα) τα οποία έχουν λάβει την ειδοποίηση της παραγράφου Ι.Β.2 της παρούσας επέκτασης 

κάλυψης.  
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Ε. Απαίτηση: 

1. η λήψη από τον Ασφαλισμένο εγγράφου αιτήματος για την καταβολή χρημάτων ή την παροχή 

υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επίδοσης αγωγής ή της έναρξης οιασδήποτε εποπτικής ή διαιτητικής 

διαδικασίας,

2. σε σχέση με την κάλυψη που παρέχεται στην κάλυψη Ι.Γ της παρούσας επέκτασης κάλυψης και μόνο, η 

έναρξη οιασδήποτε διαδικασίας από Εποπτική Αρχή κατά του Ασφαλισμένου,

 

3. οιοδήποτε έγγραφο αίτημα, δήλωση ή συμφωνία δυνάμει των οποίων διακόπτεται η παραγραφή πιθανής 

Απαίτησης, όπως περιγράφεται στην κάλυψη 1 ανωτέρω. 

Πολλαπλές Απαιτήσεις που εγείρονται από την ίδια πράξη, σφάλμα ή παράλειψη, ή από σειρά συναφών 

ή επαναλαμβανόμενων πράξεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων, ή από συνεχείς πράξεις, σφάλματα ή 

παραλείψεις, ή από πολλαπλές Παραβιάσεις Ασφαλείας που είναι αποτέλεσμα αστοχίας Συστήματος 

Ασφαλείας Υπολογιστών, θα λογίζονται ως μία Απαίτηση για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης 

κάλυψης, ανεξαρτήτως του αριθμού των δικαιούχων ή των Ασφαλισμένων που εμπλέκονται στην 

Απαίτηση. Όλες αυτές οι Απαιτήσεις θα θεωρούνται ότι ηγέρθησαν κατά το χρόνο έγερσης της πρώτης 

Απαίτησης.   

 

Ζ. Δαπάνες Απαιτήσεως:

1. οι εύλογες και αναγκαίες αμοιβές του νομικού εκπροσώπου που θα οριστούν σύμφωνα με την 

παράγραφο Α του τμήματος ΙΙ (Υπεράσπιση και Διακανονισμός Απαιτήσεων),  

2. οιεσδήποτε άλλες νομικές δαπάνες και έξοδα που προέρχονται από τη διερεύνηση, διακανονισμό, 

υπεράσπιση και έφεση οιασδήποτε Απαίτησης, αγωγής, ή διαδικασίας που σχετίζονται με αυτή, ή υπό 

συνθήκες που ενδέχεται να καταλήξουν σε Απαίτηση, και έχουν γίνει από τους Ασφαλιστές ή από τον 

Ασφαλισμένο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, και 

3. το κόστος έκδοσης εγγυητικών επιστολών λόγω καλυπτόμενων δικαστικών αποφάσεων ή προς άρση 

κατασχέσεως περιουσιακού στοιχείου που χρησιμεύει ως εξασφάλιση νόμιμης υποχρέωσης, εάν 

απαιτούνται σε οποιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

Ασφαλιστές δεν θα έχουν καμία υποχρέωση να αιτηθούν ή να λάβουν τις συγκεκριμένες εγγυητικές. 

Οι Δαπάνες Απαιτήσεως δεν περιλαμβάνουν μισθούς, γενικά έξοδα ή άλλες διοικητικές και λειτουργικές 

δαπάνες του Ασφαλισμένου για την περίοδο συνεργασίας του στην υπεράσπιση ή διερεύνηση 

οιασδήποτε Απαίτησης, ή υπό συνθήκες που ενδέχεται να καταλήξουν σε Απαίτηση που θα αναγγελθεί 

υπό τον παρόν Ασφαλιστήριο, ή έξοδα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με διαταγές εποπτικών 

Αρχών, συμβιβασμούς ή δικαστικές αποφάσεις. 

  

Η.    Σύστημα Ασφαλείας (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών: κάθε λογισμικό, συσκευή υπολογιστή ή δικτύου, καθώς  

και το έντυπο υλικό πολιτικής και διαδικασιών ασφαλείας πληροφοριών του Ασφαλισμένου, ο σκοπός και η 

λειτουργία των οποίων είναι η αποφυγή Μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης ή Επεξεργασίας, Επίθεσης 

Άρνησης Πρόσβασης καθ’ οιουδήποτε Συστήματος Υπολογιστών, επιμόλυνσης Συστήματος Υπολογιστών 

από Κακόβουλους Κώδικες ή μετάδοσης Κακόβουλων Κωδίκων από άλλα Συστήματα Υπολογιστών.  Το 

Σύστημα Ασφαλείας Υπολογιστών περιλαμβάνει λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus) και 

εντοπισμού εισβολής, τοίχους προστασίας (firewalls) και ηλεκτρονικά συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης σε 

Συστήματα Υπολογιστών με τη χρήση κωδικών, βιομετρικής ή παρόμοιας αναγνώρισης εξουσιοδοτημένων 

χρηστών.   

Θ. Σύστημα (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών: ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφείς συσκευές εισαγωγής, εξαγωγής 

και αποθήκευσης δεδομένων, εξοπλισμός δικτυακής επικοινωνίας και λειτουργίες φύλαξης (back up) 

δεδομένων, τα οποία:

1. χρησιμοποιεί ο Ασφαλισμένος και είτε ανήκουν σε αυτόν είτε είναι μισθωμένα από αυτόν, ή

2. χρησιμοποιούνται από τρίτο πάροχο με σκοπό την παροχή προς τον Ασφαλισμένο υπηρεσιών 

φιλοξενίας εφαρμογών υπολογιστών, ή την επεξεργασία, διατήρηση, φιλοξενία ή αποθήκευση των 

ηλεκτρονικών δεδομένων του Ασφαλισμένου, δυνάμει εγγράφου συμφωνίας με αυτόν για την παροχή 

τέτοιων υπηρεσιών.
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I. Προθεσμία Δήλωσης Θυγατρικών: (i) η ημερομηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και 

αναφέρεται στις Θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί από τον Ασφαλισμένο πριν από αυτή την ημερομηνία, ή 

(ii) η ημερομηνία κατά την οποία ο Ασφαλισμένος απέκτησε κάθε μία Θυγατρική, σε περίπτωση που αυτές 

αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Κ. Ομάδα Ελέγχου: τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν τις ακόλουθες θέσεις στον Ασφαλισμένο: ο Πρόεδρος, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εκτελεστικά στελέχη, περιλαμβανομένου του Ανώτατου Εκτελεστικού 

Οργάνου (Chief Executive Officer), του Ανώτατου Αξιωματούχου Λειτουργιών (Chief Operating Officer) και του 

Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer), o Νομικός Σύμβουλος (General Counsel) και τα μέλη της 

νομικής υπηρεσίας που απασχολεί ο Ασφαλισμένος, ο Ανώτατος Αξιωματούχος Πληροφοριών (Chief 

Information Officer), ο Ανώτατος Αξιωματούχος Ασφαλείας (Chief Security Officer), ο Ανώτατος Αξιωματούχος 

Προστασίας Ιδιωτικότητας (Chief Privacy Officer), o Διαχειριστής, και κάθε πρόσωπο σε ουσιωδώς παρόμοια 

θέση με αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, ή με ουσιωδώς παρόμοια καθήκοντα με αυτά που αναφέρονται 

ανωτέρω, ανεξαρτήτως του ακριβούς τίτλου του, και κάθε πρόσωπο που στο παρελθόν κατείχε μία από τις 

θέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

Λ. Καλυπτόμενες Δραστηριότητες Πολυμέσων: η επίδειξη Περιεχομένου Πολυμέσων στην ιστοσελίδα του 

Ασφαλισμένου.

Μ. Αποζημίωση: η χρηματική αποζημίωσηπου θα επιδικασθεί από δικαστική απόφαση, διαιτητική απόφαση ή 

θα οριστεί κατά συμβιβασμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος Αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνει ή σημαίνει 

τα εξής: 

1. μελλοντικά κέρδη, αποκατάσταση ζημίας σε είδος, επιστροφή χρημάτων που αποκτήθηκαν παράνομα ή 

από αδικαιολόγητο πλουτισμό του Ασφαλισμένου, ή το κόστος συμμόρφωσης με διαταγές που 

παρέχουν προσωρινή δικαστική προστασία,  

2. επιστροφή ή συμψηφισμό αμοιβών, χρεώσεων ή προμηθειών για αγαθά ή υπηρεσίες που παρεσχέθησαν 

ή συμφωνήθηκε να παρασχεθούν,  

3. οιαδήποτε αποζημίωση η οποία υπερβαίνει πολλαπλάσια τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της, ή οιαδήποτε 

πρόστιμα, φόρους ή απώλεια φοροαπαλλαγών, κυρώσεις και ποινές,  

4. τιμωρητικού χαρακτήρα ή χάριν παραδειγματισμού αποζημιώσεις, εκτός εάν επιτρέπεται η ασφαλιστική 

κάλυψη αυτών βάσει νόμου,  

5. εκπτώσεις, κουπόνια, βραβεία, επιβραβεύσεις ή άλλα κίνητρα που προσφέρονται από τον Ασφαλισμένο 

στους πελάτες του,    

6. εκκαθαρισμένες (αναγνωρισμένες) ζημίες στο βαθμό που υπερβαίνουν το ποσό για το οποίο ο 

Ασφαλισμένος θα εθεωρείτο υπεύθυνος εάν δεν υπήρχε η περί εκκαθαρισμένων (αναγνώριση) ζημιών 

συμφωνία, 

7. πρόστιμα, έξοδα και άλλα ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει δυνάμει Συμφωνίας 

Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών, ή

8. ποσά για τα οποία ο Ασφαλισμένος δεν είναι υπεύθυνος ή τα οποία δεν έχει νομική υποχρέωση να 

καταβάλει.  

Ν. Ενεργητικό Δεδομένων (Data Asset): οιοδήποτε λογισμικό ή ηλεκτρονικά δεδομένα υπάρχουν σε Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τα οποία υπόκεινται σε τακτική διαδικασία αποθήκευσης (back up), 

περιλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών, πληροφοριών λογαριασμών, 

πληροφοριών πελατών, προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών, πληροφοριών μάρκετινγκ, 

χρηματοοιοκονομικών πληροφοριών και οιωνδήποτε άλλων πληροφοριών διατηρεί ο Ασφαλισμένος κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών του.

Ξ. Επίθεση Άρνησης Πρόσβασης: η προσπάθεια υπερφόρτωσης Συστήματος Υπολογιστών από εισβολέα 

με την αποστολή υπερβολικού όγκου ηλεκτρονικών δεδομένων προς το Σύστημα Υπολογιστών με σκοπό να 

εμποδιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό.

Ο. Ζημίες: οι Αποζημιώσεις, οι Δαπάνες Απαιτήσεως, τα Έξοδα Ενημέρωσης περί Παραβίασης 

Προσωπικών Δεδομένων, οι Χρηματικές Ποινές/Πρόστιμα, και τα Πρόστιμα και Έξοδα που 

προβλέπονται από το PCI (Payment Card Industry).  
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Π. Κακόβουλος Κώδικας: κάθε ιός ή κακόβουλο λογισμικό τύπου Trojan, worm ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα, 

κώδικας ή κείμενο, σχεδιασμένο με σκοπό να εισέλθει στη μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε σκληρό δίσκο 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μεταδοθεί από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. 

Ρ. Έλεγχος Διοίκησης:

1. κυριότητα, άμεση ή έμμεση, ποσοστού συμμετοχής 50% και άνω και των αντίστοιχων δικαιωμάτων 

ψήφου για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), διαχειριστών (σε 

περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξίας ή προσωπικής εταιρείας), ή προσώπων που 

υπηρετούν σε λειτουργικά παρόμοιες θέσεις του νομικού προσώπου, υπό το δίκαιο οιουδήποτε κράτους, 

ή

2. δικαίωμα ανάδειξης ή διορισμού, δυνάμει έγγραφης συμφωνίας ή καταστατικού ή οργανισμού ή 

παρόμοιου εγγράφου νομικού προσώπου, της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

ανώνυμης εταιρείας, των διαχειριστών κοινοπραξίας, προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης, ή προσώπων που υπηρετούν σε λειτουργικά παρόμοιες θέσεις του νομικού προσώπου υπό το 

δίκαιο οιουδήποτε κράτους. 

Σ. Διαχειριστής: ο Διαχειριστής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Τ. Περιεχόμενο Πολυμέσων: οιαδήποτε πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβανομένων λέξεων, ήχων, 

αριθμών, εικόνων ή γραφικών καθώς και διαφημίσεων, βίντεο, περιεχομένου ζωντανής ροής (streaming) ή 

μετάδοσης, περιεχομένου online χώρων πληροφόρησης, ανάρτησης ή συζήτησης, το οποίο, όμως, δεν 

περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αυτά καθαυτά τα αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες που 

περιγράφονται, επιδεικνύονται ή διαφημίζονται στο Περιεχόμενο Πολυμέσων

.  

Υ. Συμφωνία Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών: οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Ασφαλισμένου και 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας έκδοσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή ανεξάρτητου παρόχου 

υπηρεσιών επεξεργασίας και λειτουργίας πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, η οποία παρέχει στον 

Ασφαλισμένο τη δυνατότητα να δέχεται για πληρωμή ή δωρεές πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες ή 

άλλες κάρτες πληρωμής.  

Φ. Ασφαλισμένος: φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο παρόν 

Ασφαλιστήριο. 

Χ. Πρόστιμα και Έξοδα PCI (Payment Card Industry): τα άμεσα χρηματικά πρόστιμα και ποινές που οφείλει ο 

Ασφαλισμένος υπό τους όρους Συμφωνίας Παροχής Εμπορικών Υπηρεσιών, αλλά μόνο στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω πρόστιμα και οι ποινές απορρέουν από τη μη συμμόρφωση 

(πραγματική ή ισχυριζόμενη) του Ασφαλισμένου με τα δημοσιευμένα Κριτήρια Ασφαλείας Δεδομένων της 

Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμής (Payment Card Industry) καθώς και από την παραβίαση δεδομένων εξαιτίας 

περιστατικού (ή ευλόγως υποπτευόμενου περιστατικού) που περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 ή Ι.Α.2, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόστιμα και ποινές δεν θα περιλαμβάνουν επιστροφές χρεώσεων (charge 

backs), αμοιβές ανταλλαγής (interchange fees), εκπτωτικές αμοιβές (discount fees) ή άλλες αμοιβές, τιμές η 

χρεώσεις σχετικές με υπηρεσίες (service related fees, rates or charges).

Ω. Χρηματικές Ποινές:

1. κάθε αστικό πρόστιμο ή χρηματική ποινή καταβλητέα σε Δημόσια Αρχή που επιβλήθηκε στα πλαίσια 

Εποπτικής Διαδικασίας από οποιαδήποτε κρατική, τοπική ή άλλη Δημόσια Αρχή οιουδήποτε κράτους 

(περιλαμβανομένου οιουδήποτε οργανισμού, αντιπροσωπείας ή άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), υπό την ιδιότητά της ως εποπτικής ή επίσημης Αρχής, και υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη 

τέτοιων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι επιτρεπτή υπό το ελληνικό δίκαιο που διέπει το παρόν 

Ασφαλιστήριο ή το δίκαιο που διέπει τον Ασφαλισμένο (και σε περίπτωση που τα ως άνω εφαρμοστέα 

δίκαια περιλαμβάνουν αντικρουόμενες διατάξεις, θα ισχύει οποιοδήποτε από τα δύο περιλαμβάνει 

ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τελευταία), και
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2. ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος έχει τη νομική υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε ταμείο με 

σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων καταναλωτών βάσει καταδικαστικής δικαστικής απόφασης, 

συμβιβασμού ή στα πλαίσια Εποπτικής Διαδικασίας (περιλαμβανομένων των ποσών που πρέπει να 

καταβληθούν σε «ταμείο αποκατάστασης καταναλωτών», ωστόσο δεν περιλαμβάνονται πληρωμές σε 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή καταθέσεις σε ταμεία άλλα από αυτά που προορίζονται για την 

ικανοποίηση απαιτήσεων καταναλωτών για ζημίες που προέρχονται από περιστατικά τα οποία 

καλύπτονται από τις καλύψεις Ι.Α.1, Ι.Α.2 ή Ι.Α.3. 

δεν θα περιλαμβάνουν, όμως, (α) το κόστος επανόρθωσης ή βελτίωσης Συστημάτων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, (β) το κόστος εγκαθίδρυσης, εφαρμογής, διατήρησης, βελτίωσης ή επανόρθωσης 

διαδικασιών, προγραμμάτων και πολιτικών ασφαλείας ή προστασίας της πληροφορίας, (γ) το κόστος ελέγχου, 

εκτίμησης, συμμόρφωσης ή αναφοράς, ή (δ) το κόστος προστασίας της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και/ή 

ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων από κλοπή, απώλεια ή ανακοίνωση, ακόμη κι εάν πραγματοποιείται 

στα πλαίσια υπεράσπισης εποπτικής διαδικασίας ή έρευνας. 

ΑΑ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα):  

1. κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ιατρικά δεδομένα ή την υγεία του προσώπου, 

2. κάθε προσωπική πληροφορία η οποία ορίζεται ως ιδιωτική πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα βάσει 

νόμου για την προστασία τέτοιων πληροφοριών,

3. κάθε προσωπική πληροφορία η οποία ορίζεται ως ιδιωτική πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα βάσει 

Νόμου περί Γνωστοποίησης Παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή 

4. τα παρακάτω στοιχεία:

(α) κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης, περιλαμβανομένου του διπλώματος οδήγησης, του αριθμού δελτίου 

ταυτότητας, του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης κλπ,   

(β) απόρρητοι (μη καταχωρημένοι) τηλεφωνικοί αριθμοί, ή 

(γ) αριθμοί πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή άλλων τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τους 

συναφείς κωδικούς ασφαλείας, κωδικούς πρόσβασης, κλειδαρίθμους, ή προσωπικούς αριθμούς 

ταυτοποίησης (pins),

υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω πληροφορίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση, με μοναδικό και αξιόπιστο 

τρόπο, ορισμένου προσώπου ή την επικοινωνία με αυτό, ή επιτρέπουν την πρόσβαση στα οικονομικά 

στοιχεία ή ιατρικά αρχεία του, δεν περιλαμβάνουν, όμως, δημοσιοποιημένα στοιχεία τα οποία νομίμως 

διατίθενται στο κοινό μέσω κρατικών μητρώων.

ΑΒ. Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: νόμος, κανονισμός και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις 

και διατάξεις οιασδήποτε κρατικής, τοπικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής οιουδήποτε κράτους 

(περιλαμβανομένων των οργανισμών, αντιπροσωπειών ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που 

υποχρεώνουν τον Ασφαλισμένο να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και/ή την ασφάλεια Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

ΑΓ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: η δημοσιευμένη δήλωση του Ασφαλισμένου περί της 

πολιτικής της για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακοίνωση, δημοσιοποίηση, διασπορά, διόρθωση και 

συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση σε αυτά.

  

ΑΔ. Υλική Ζημία: η φυσική φθορά ή καταστροφή υλικού περιουσιακού στοιχείου, περιλαμβανομένης της 

απώλειας χρήσης αυτού. 

ΑΕ. Διαδικασία Εποπτικής Αρχής (Εποπτική Διαδικασία): αίτημα για παροχή πληροφοριών ή διερεύνηση, ή 

έναρξη αστικής διαδικασίας κατόπιν κοινοποιήσεως εγκλήσεως ή παρόμοιας διαδικασίας, από κρατική, τοπική 

ή άλλη Δημόσια Αρχή οιουδήποτε κράτους (περιλαμβανομένων των οργανισμών, αντιπροσωπειών ή άλλων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό την ιδιότητά της ως εποπτικής ή επίσημης Αρχής αναφορικά με τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

ΑΖ. Σχετιζόμενο Μέλος: ο Ασφαλισμένος καθώς και οποιοσδήποτε πρώην, νυν ή μελλοντικός υπάλληλος, 

διευθυντής, αξιωματούχος, Διαχειριστής, εταίρος ή άλλος ανεξάρτητος εργολάβος του Ασφαλισμένου.

ΑΗ. Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος: η ημερομηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 35 of 51

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

LMA3137S (20/10/2015)

Ανταποκριτές Lloyd's



e-mail: info@cromar.gr

http://www.cromar.gr

CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's
Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028
Tax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

ΑΘ. Παραβίαση Ασφαλείας: 

1. Μη Εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση ή Χρήση Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

περιλαμβανομένης της Μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης ή Χρήσης λόγω κλοπής κωδικού 

ασφαλείας (password) από Σύστημα Υπολογιστών ή από τον Ασφαλισμένο,

2. Επίθεση Άρνησης Πρόσβασης σε Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε Σύστημα 

Υπολογιστών Τρίτου, ή  

3. επιμόλυνση Συστήματος Υπολογιστών από Κακόβουλο Κώδικα ή μετάδοση Κακόβουλου Κώδικα 

από Σύστημα Υπολογιστών, 

ανεξαρτήτως εάν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει τη μορφή στοχευμένης ή 

γενικευμένης επίθεσης.  

Σειρά από συνεχιζόμενες Παραβιάσεις Ασφαλείας, συναφείς ή επαναλαμβανόμενες Παραβιάσεις 

Ασφαλείας, ή πολλαπλές Παραβιάσεις Ασφαλείας που προέρχονται από την συνεχιζόμενη αστοχία 

Ασφαλείας Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα λογίζονται ως ένα ενιαίο περιστατικό Παραβίασης Ασφαλείας 

και θα θεωρούνται ότι έλαβαν χώρα κατά το χρόνο της πρώτης Παραβίασης Ασφαλείας.

ΑΙ. Θυγατρική: οιαδήποτε επιχείρηση (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία ή 

προσωπική εταιρεία) στην οποία ο Ασφαλισμένος ασκεί Έλεγχο Διοίκησης με έναν από τους κάτωθι 

τρόπους:  

1. είχε τον Έλεγχο Διοίκησης της επιχείρησης κατά το χρόνο έναρξης της παρούσας επέκτασης κάλυψης ή 

η επιχείρηση αυτή ήταν η ίδια ασφαλισμένη υπό Ασφαλιστήριο που εξέδωσαν οι Ασφαλιστές, του 

οποίου το παρόν Ασφαλιστήριο συνιστά ανανέωση,

2. αποκτά τον Έλεγχο Διοίκησης μετά την ημερομηνία έναρξης της παρούσας επέκτασης κάλυψης, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα της επιχείρησης δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του 

ετήσιου εισοδήματος του Ασφαλισμένου για το χρονικό διάστημα ενός (1) πλήρους έτους που 

προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Περιόδου, ή 

3. αποκτά τον Έλεγχο Διοίκησης μετά την ημερομηνία έναρξης της παρούσας επέκτασης κάλυψης, υπό 

την προϋπόθεση ότι εάν τα εισοδήματα της επιχείρησης υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του 

ετήσιου εισοδήματος του Ασφαλισμένου για το χρονικό διάστημα ενός (1) πλήρους έτους που 

προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Περιόδου, πληρούνται οι διατάξεις της Ρήτρας 

XVI (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές),

με τον όρο ότι το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη μόνο για τις πράξεις, σφάλματα, 

παραλείψεις, περιστατικά ή γεγονότα που λαμβάνουν χώρα καθ’ ο διάστημα ο Ασφαλισμένος έχει τον 

Έλεγχο Διοίκησης της εν λόγω επιχείρησης. 

ΑΚ. Συστήματα (Ηλεκτρονικών) Υπολογιστών Τρίτου: οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών το 

οποίο: (1) δεν ανήκει κατά κυριότητα στον Ασφαλισμένο και δεν ελέγχεται ή λειτουργείται από τον ίδιο, και (2) 

δεν περιλαμβάνει συστήματα υπολογιστών τρίτου στα οποία ο Ασφαλισμένος παρέχει υπηρεσίες. Τα 

συστήματα υπολογιστών περιλαμβάνουν και τις συναφείς συσκευές εισαγωγής, εξαγωγής και αποθήκευσης 

δεδομένων, εξοπλισμό δικτυακής επικοινωνίας και λειτουργίες φύλαξης (back up) δεδομένων.

ΑΛ. Εταιρικές Πληροφορίες Τρίτων: οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό, δεδομένο, σχέδιο, ερμηνεία, πρόβλεψη, 

φόρμουλα, μέθοδο, πρακτική, πληροφορίες μαγνητικής ταινίας πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, διαδικασία, 

αρχείο, αναφορά ή άλλο είδος πληροφορίας τρίτου που δεν είναι Ασφαλισμένος υπό το παρόν 

Ασφαλιστήριο, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και παρέχεται στον Ασφαλισμένο υπό τον όρο 

κατάρτισης αμοιβαίας έγγραφης συμφωνίας εμπιστευτικότητας ή την οποία ο Ασφαλισμένος είναι εκ του 

νόμου υποχρεωμένη να τηρήσει μυστική. Ωστόσο, οι Εταιρικές Πληροφορίες Τρίτων δεν περιλαμβάνουν 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΜ. Μη Εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση ή Χρήση: η πρόσβαση σε Σύστημα Υπολογιστών ή η χρήση αυτού από 

πρόσωπο ή πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένο/α ή η χρήση Συστήματος Υπολογιστών κατά τρόπο μη 

εξουσιοδοτημένο.  

ΑΝ. Μη Εξουσιοδοτημένη Ανακοίνωση: η ανακοίνωση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε αυτές κατά τρόπο μη 

εξουσιοδοτημένο από τον Ασφαλισμένο και χωρίς γνώση, συναίνεση ή συγκατάθεση μέλους της Ομάδας 

Ελέγχου.
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VI. Για τους σκοπούς της Ασφάλισης που παρέχονται από την παρούσα επέκταση κάλυψης θα ισχύουν οι παρακάτω 

Oροι:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΖΗΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

A. Εάν εγερθεί οιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος θα αναγγείλει αυτή στους 

Ασφαλιστές εγγράφως, υπό μορφή τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επείγοντος ή συστημένου 

ταχυδρομείου, το συντομότερο πρακτικά δυνατό, σύμφωνα με την πληροφόρηση που αναφέρεται στον Πίνακα 

Ασφάλισης, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και οποιοδήποτε αίτημα, κλήση ή άλλο έγγραφο έχει λάβει ο 

Ασφαλισμένος ή ο αντιπρόσωπός του. Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω αναγγελία δεν θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, ή του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) 

ημερών από τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου για την περίπτωση Απαιτήσεων που εγείρονται κατά του 

Ασφαλισμένου για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα (30) ημερών της 

Ασφαλιστικής Περιόδου.

  

B. Σε σχέση με την κάλυψη Ι. Β και την κατά νόμο υποχρέωση συμμόρφωσης με οιονδήποτε Νόμο περί 

Γνωστοποίησης Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων λόγω περιστατικού (ή εύλογα υποπτευόμενου 

περιστατικού) που περιγράφεται στις καλύψεις Ι.Α.1 ή Ι.Α.2, το εν λόγω περιστατικό (ή εύλογα υποπτευόμενο 

περιστατικό) θα πρέπει να αναγγέλλεται το συντομότερο πρακτικά δυνατό αφ’ ότου έγινε αντιληπτό από τον 

Ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι (i) εάν ο 

Ασφαλισμένος δεν καταγγείλει το παρόν Ασφαλιστήριο, ή οι Ασφαλιστές δεν καταγγείλουν αυτό λόγω μη 

πληρωμής ασφαλίστρου, τα περιστατικά που γίνονται αντιληπτά από τον Ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα 

εξήντα (60) ημερών πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου θα αναγγέλλονται το συντομότερο πρακτικά δυνατό 

αλλά σε καμία περίπτωση πέραν των εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, και 

περαιτέρω (ii) εάν οι Ασφαλιστές ανανεώσουν το Ασφαλιστήριο και προκύψουν Έξοδα Γνωστοποίησης 

Παραβίασης εξαιτίας τέτοιου περιστατικού ή εύλογα υποπτευόμενου περιστατικού που έγινε αντιληπτό από τον 

Ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών πριν από τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου 

και αναγγέλθηκε για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη της, οιαδήποτε 

μεταγενέστερη Απαίτηση εγείρεται λόγω τέτοιου περιστατικού ή υποπτευόμενου περιστατικού θα θεωρείται ότι 

ηγέρθη εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου.    

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εάν ο Ασφαλισμένος εύλογα πιστεύει ότι τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης 

που προκύπτουν από τέτοιο περιστατικό ή υποπτευόμενο περιστατικό δεν είναι πιθανό να υπερβούν την 

Απαλλαγή, τότε η αναγγελία του περιστατικού ή υποπτευόμενου περιστατικού αυτού υπό την παρούσα 

παράγραφο Β ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Ασφαλισμένου, ωστόσο εάν το περιστατικό ή υποπτευόμενο 

περιστατικό δεν αναγγελθεί σύμφωνα με το πρώτο της παρούσας παραγράφου παραπάνω, δεν θα καλύπτεται σε 

σχέση με τα Έξοδα Γνωστοποίησης Παραβίασης που προέκυψαν από το περιστατικό ή υποπτευόμενο 

περιστατικό.

Γ. Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισμένος λάβει γνώση για πρώτη φορά οιασδήποτε 

περίστασης η οποία ενδέχεται εύλογα να αποτελέσει τη βάση τυχόν Απαιτήσεως, έχει τη δυνατότητα να τη 

γνωστοποιήσει εγγράφως στους Ασφαλιστές με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επείγον ή συστημένο 

ταχυδρομείο, το συντομότερο πρακτικά δυνατό κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Η εν λόγω 

γνωστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:  :

1. τα ειδικότερα στοιχεία της πράξης, σφάλματος, παράλειψης ή Παραβίασης Ασφαλείας τα οποία εύλογα θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση τυχόν Απαίτησης,

2. τη βλάβη ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει ή έχει προκύψει από τη συγκεκριμένη περίσταση, και 

3. τα περιστατικά υπό τα οποία ο Ασφαλισμένος έλαβε γνώση για πρώτη φορά της πράξης, σφάλματος, 

παράλειψης ή Παραβίασης Ασφαλείας.

Οιαδήποτε μεταγενέστερη Απαίτηση τυχόν εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου η οποία προέρχεται από την εν 

λόγω περίσταση που γνωστοποιείται εγγράφως στους Ασφαλιστές, θα θεωρείται ότι ηγέρθη κατά το χρόνο 

γνωστοποίησής της στους Ασφαλιστές υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία 

γνωστοποίησης.  

Περιστατικό ή εύλογα υποπτευόμενο περιστατικό το οποίο αναγγέλλεται στους Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια της 

Ασφαλιστικής Περιόδου και σύμφωνα με την παράγραφο Β παραπάνω, συνιστά επίσης γνωστοποίηση 

περίστασης για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου Γ. 
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Δ. Απαίτηση ή κατά νόμο υποχρέωση θα θεωρείται ότι έχει αναγγελθεί στους Ασφαλιστές, για τους σκοπούς των 

παραγράφων Α ή Β ανωτέρω, όταν αυτός λάβει, για πρώτη φορά, έγγραφη γνωστοποίηση, υπό μορφή 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επείγοντος ή συστημένου ταχυδρομείου της Απαίτησης ή της 

κατά νόμο υποχρέωσης, ή οιασδήποτε πράξης, σφάλματος ή παράλειψης τα οποία θα μπορούσαν εύλογα να 

αποτελέσουν τη βάση Απαίτησης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Γ παραπάνω. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

A. Νεοαποκτηθείσες θυγατρικές

  

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισμένος ή οποιαδήποτε Θυγατρική του 

εξαγοράσει άλλη επιχείρηση της οποίας τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ετήσιων 

εσόδων του Ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ακριβώς πριν την έναρξη της Ασφαλιστικής 

Περιόδου, η εξαγορασθείσα επιχείρηση δεν θα θεωρείται Θυγατρική και κανένας Ασφαλισμένος δεν θα έχει 

ασφαλιστική κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο για Απαίτηση ή Ζημία που προέρχεται από πράξη, 

σφάλμα, παράλειψη, περιστατικό ή γεγονός που τελέσθηκε πριν ή μετά την ημερομηνία εξαγοράς:  

1. από την εξαγορασθείσα επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται 

σε αυτή,

2. σχετίζεται με το ενεργητικό ή παθητικό, τις Καλυπτόμενες Δραστηριότητες Πολυμέσων ή τις πολιτικές 

και διαδικασίες της εξαγορασθείσας επιχείρησης ή τα δεδομένα, τις πληροφορίες, τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ή τα δίκτυα ή συστήματα ασφαλείας που ανήκουν στην εξαγορασθείσα επιχείρηση ή σε 

συνεργαζόμενη με αυτή επιχείρηση ή σε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό της, ή ελέγχονται ή κατέχονται 

από αυτούς ή έχουν τη φροντίδα τους, ή

3. από οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση που κατέχει, επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή μεταφέρει 

πληροφορίες ή λειτουργεί Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για λογαριασμό της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης,

εκτός εάν ο Ασφαλισμένος ενημερώσει εγγράφως τους Ασφαλιστές πριν την εξαγορά, εξασφαλίσει την 

συγκατάθεσή του στην επέκταση της κάλυψης ως προς τις επιχειρήσεις αυτές, το ενεργητικό και παθητικό 

τους και τα Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τους, και συμφωνήσει να καταβάλει το πρόσθετο 

ασφάλιστρο που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές. 

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισμένος ή οποιαδήποτε Θυγατρική του 

εξαγοράσει ιδιωτική επιχείρηση της οποίας τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ετήσιων 

εσόδων του Ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ακριβώς πριν την έναρξη της Ασφαλιστικής 

Περιόδου, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι η Ασφαλιστική Περίοδος επαρκεί, και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας επέκτασης κάλυψης, θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για χρονική περίοδο 

εξήντα (60) ημερών, μόνο, όμως, για Απαιτήσεις από πράξεις, σφάλματα ή παραλείψεις που τελέσθηκαν για 

πρώτη φορά, ή για περιστατικά και γεγονότα που έλαβαν χώρα για πρώτη φορά, μετά την εν λόγω εξαγορά. 

Ασφαλιστική κάλυψη πέραν των εξήντα (60) ημερών θα παρέχεται μόνο εάν ο Ασφαλισμένος ενημερώσει 

εγγράφως τους Ασφαλιστές για την εξαγορά, εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεσή του για την επέκταση 

της κάλυψης πέραν των εξήντα (60) ημερών ως προς την εξαγορασθείσα επιχείρηση και συμφωνήσει να 

καταβάλει το πρόσθετο ασφάλιστρο που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές. 

B. Συγχωνεύσεις ή ενοποιήσεις

Εάν, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Ασφαλισμένος ενοποιηθεί ή συγχωνευθεί με άλλη 

επιχείρηση, ή εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση, ή πωλήσει ουσιαστικά το σύνολο του ενεργητικού του σε 

άλλη επιχείρηση, τότε το παρόν Ασφαλιστήριο θα παραμένει σε πλήρη ισχύ, αλλά μόνο σε σχέση με 

Παραβιάσεις Ασφαλείας, ή άλλες πράξεις ή περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν την ημερομηνία της 

ενοποίησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς. Δεν θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο 

για οποιαδήποτε άλλη Απαίτηση ή Ζημία εκτός εάν ο Ασφαλισμένος ενημερώσει εγγράφως τους 

Ασφαλιστές πριν την ημερομηνία της ενοποίησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, συμφωνήσει στο πρόσθετο 

ασφάλιστρο και τους όρους που θα ζητήσει οι Ασφαλιστές, και εκδοθεί σχετική πρόσθετη πράξη από τους 

Ασφαλιστές με την οποία θα επεκτείνεται η κάλυψη υπό το παρόν Ασφαλιστήριο

Γ. Όλες οι ειδοποιήσεις και οι πληρωμές ασφαλίστρων δυνάμει της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να 

αποστέλλονται στους Ασφαλιστές.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (“η Εταιρία”), δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με 

τα οποία συναλλάσσεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς της. 

H παρούσα πολιτική περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία 

συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και οι πηγές συλλογής τους;

Τα “Προσωπικά Δεδομένα” είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα 

(όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς).  Αυτή η Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο 

με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από διάφορες πηγές όπως:

• αιτήσεις ασφάλισης, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης,

• τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονική υποβολή ή έντυπη 

αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων,

• παρόχους υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, 

πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων,

• Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών,

• Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού 

Κεφαλαίου,

• την ιστοσελίδα μας (www.cromar.gr),

• τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας, 

• τις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης

• και μέσω άλλων πηγών στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το 

περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να λάβετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά του 

Δεδομένα. 

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρία CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η 

οποία εδρεύει στην Αγ. Κωνσταντίνου 17 και Αγ. Αναργύρων, 15124, Μαρούσι.

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορείτε να στείλετε e-mail  στη 

διεύθυνση: dpo@cromar.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 80 28 946 ή με fax στο 210 80 29 055.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για:

• Να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

• Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας.

• Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης.

• Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση και ασφάλεια.

• Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα που σχετίζονται με απάτες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, να αναλύουμε 

και διαχειριζόμαστε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

• Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών.

• Να διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Να επιλαμβανόμαστε της διαχείρισης παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση. 

• Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις 

από δημόσιες και κυβερνητικές Αρχές.

• Να προστατεύουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής μας και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.
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Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρίας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας όπως: το τμήμα ανάληψης 

κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κλπ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία διατηρούμε συμβάσεις για 

την ορθή και -βάσει των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων- διαχείριση και αποζημίωση των ασφαλισμένων μας, καθώς και 

για την εκτίμηση της ζημιάς. 

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, 

ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Διεθνής Μεταβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών 

Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Ανταποκριτές της αγοράς των Lloyd’s (Coverholder at Lloyd’s), για τους σκοπούς που 

αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα 

διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θα λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που 

συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η 

παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης 

δεδομένων.  Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί 

σε κίνδυνο η ασφάλεια οποιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας), παρακαλούμε 

ειδοποιείστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. 

Όταν η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων της σε πάροχο 

υπηρεσιών για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που 

σας αφορούν.  Επιπλέον -και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις- μπορείτε να ασκήσετε:

• Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

• Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

• Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.

• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της 

κατάρτισης προφίλ.

• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της 

επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

• Το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 

από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας 

με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της CROMAR από Ανήλικους 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητούμε από τα πρόσωπα 

αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων 

χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία “cookies” για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων.  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι προσβάσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (www.cromar.gr).

Aλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου 

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε, ώστε 

να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις.  Θα αναρτήσουμε τις 

ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας. 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

1. Δήλωση Εναντίωσης 

2. Ενημερωτικό Έντυπο Υποβολής Παραπόνου

3. Έντυπο Ακύρωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

4. Έντυπο Εντολής Έκδοσης Πρόσθετης Μεταβολής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

5. Έντυπο Αναγγελίας Ζημίας

6. Δήλωση Παραλαβής

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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Αποστολή με Συστημένη Επιστολή και Απόδειξη Παραλαβής

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K. 15124

Μαρούσι

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2496/97) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)

Η παρούσα ισχύει μόνο και εφόσον υποβληθεί εντός μηνός από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.  Μετά την

παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας η παρούσα δήλωση δε θα έχει καμία απολύτως ισχύ.

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου προς το περιεχόμενο του υπ’αριθμ............................................................................

Ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα

στα εξής σημεία:

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω 

Ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία                      Ο δηλών (Υπογραφή)

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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Αποστολή με Συστημένη Επιστολή και Απόδειξη Παραλαβής

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K.15124

Μαρούσι

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2496/97) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)

Η παρούσα ισχύει μόνο και εφόσον υποβληθεί εντός 14 ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου.  Μετά την

παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, η παρούσα δήλωση δε θα έχει καμία απολύτως ισχύ.

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του υπ’αριθμ.  Ασφαλιστηρίου

που μου παραδώσατε διότι:

Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 4364/2016.

Το Ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω

Ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία                              Ο δηλών (Υπογραφή)

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
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Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K. 15124

Μαρούσι

Email: complaints@cromar.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

 Ασφαλισμένος

 Ονοματεπώνυμο

 Διεύθυνση

 Τηλέφωνο

Υπογραφή &

Ημερομηνία

----- / ----- / ----------

Yπογραφή Πελάτη ή υπαλλήλου της Εταιρίας

Ο πελάτης παραπονέθηκε: α) γραπτά   β) προφορικά  γ)

Υπάλληλος που παρέλαβε το έντυπο:

Υπάλληλος που διερεύνησε το θέμα:

Ημερομηνία:

Συμπέρασμα:
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Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K. 15124

Μαρούσι

Ημερομηνία

ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 Ασφαλισμένος

 Αρ.Ασφαλιστηρίου - Κλάδος

 Διεύθυνση

 Τηλέφωνο

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 

ως εκπρόσωπος της εταιρίας που ασφαλίζεται με το παραπάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με την επωνυμία

(συμπληρώνεται μόνο για εταιρίες)

Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης και την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου με τον παραπάνω

αναγραφόμενο αριθμό από την ημερομηνία 

 

 Ασφαλισμένος

 Αρ.Ασφαλιστηρίου - Κλάδος

 

 Θέση στην Εταιρία

 Σφραγίδα Εταιρίας

Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη

 Αιτιολογία Ακύρωσης

Ονοματεπώνυμο Διαμεσολαβούντα & Υπογραφή Σφραγίδα Διαμεσολαβούντα
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Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K. 15124

Μαρούσι

Ημερομηνία

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

 Ασφαλισμένος

 Αρ.Ασφαλιστηρίου - Κλάδος

 Διεύθυνση

 Τηλέφωνο

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 

ως εκπρόσωπος της εταιρίας που ασφαλίζεται με το παραπάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με την επωνυμία

(συμπληρώνεται μόνο για εταιρίες)

 

 Ονοματεπώνυμο

 

 Υπογραφή

 

 Θέση στην Εταιρία

 Σφραγίδα Εταιρίας

Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη

Ονοματεπώνυμο Διαμεσολαβούντα & Υπογραφή Σφραγίδα Διαμεσολαβούντα

 Έναρξη Μεταβολής:  Λήξη Μεταβολής:

 Αιτιολογία 
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Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 

Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων

T.K. 15124

Μαρούσι

Email: claims@cromar.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ

 Ημερομηνία

 Ασφαλισμένος

 Αριθμός Συμβολαίου

 Κλάδος Πρόγραμμα

 Ημερομηνία Ζημιάς

 Αίτια Ζημιάς

 Είδος Ζημιάς/ιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Ονοματεπώνυμο

 Τηλέφωνο

 Fax

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

1. Μην προβαίνετε σε αποκατάσταση της ζημιάς πριν γίνει αυτοψία από τον Πραγματογνώμονα της Εταιρίας μας ή

τουλάχιστον συνεννοηθείτε μαζί του ή με υπεύθυνο της Εταιρίας για σχετικές οδηγίες.

2. Τα ζημιωθέντα υλικά απαραίτητα θα παρακρατούνται, μέχρι ο Πραγματογνώμονας ή υπεύθυνος της Εταιρίας εγκρίνουν την

απομάκρυνσή τους.

3. Όταν διαπραγματεύεστε με ειδικούς για την αποκατάσταση των ζημιών σας, να μην αποκαλύπτετε ότι θα καλυφθείτε

ασφαλιστικά, διότι οι προσφορές υπερτιμολογούνται και προκύπτουν διαφορές με την εκτίμηση του Πραγματογνώμονα.

 Υπογραφή & Ημερομηνία

Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μ. Ε.Π.Ε.

Αριθμός Συμβολαίου: 7385 Page 47 of 51

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

LMA3137S (20/10/2015)

Ανταποκριτές Lloyd's



e-mail: info@cromar.gr

http://www.cromar.gr

CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Μ. Ε.Π.Ε.  Ανταποκριτές Lloyd's
Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 42, 151 24 Μαρούσι, Τηλ: 210 80 28 946, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, 546 25 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 502 506-7, Fax: 2310 526 028
Α.Φ.Μ. 099602442, ΔΟΥ: Αμαρουσίου

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD  Coverholder at Lloyd's
Attica: 17, Ag. Konstantinou & Ag. Anargiron str., 151 24 Marousi, Tel: +30 210 80 28 946, Fax: +30 210 80 29 055
Thessaloniki: 24, Politechniou str., 546 25 Thessaloniki, Tel: +30 2310 502 506-7, Fax: +30 2310 526 028
Tax No. 099602442, Tax Authority: Amaroussiou

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’αριθμ, ________________ Ασφαλιστήριο με συνημμένους τους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους, τα υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σε αυτό, το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών καθώς και

το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων.

1. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι όσα στοιχεία δήλωσα με την Πρόταση Ασφάλισης στους Ασφαλιστές προορίζονται 

αποκλειστικά για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης που ζητήθηκε και θα τηρούνται από αυτούς με βάση την 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

2. Ως Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που με αφορούν, καθώς και το

δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στους Ασφαλιστές.

Ημερομηνία                Ο δηλών (Υπογραφή)
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ΚΛΑΔΟΣ:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΙΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ LLOYD'S 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

€  148,50 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συμβόλαιο Νο:

Ασφαλισμένος:

Διεύθυνση:

7385 Απόδειξη: 7385 Από: 31/12/2019 Έως: 31/12/2020

ΧΡΥΣΟ

ΣΕΡΡΕΣ 62046 Α.Φ.Μ.:

Τηλ. 2321074300

Δ.Ο.Υ.:

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

044602820 ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

45891 / 137

ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ &

Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Αθήνα, 19/02/2020

ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αγ. Κωνσταντίνου 17 - 151 24 Μαρούσι 

Α.Φ.Μ. 099602442 - Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τηλ. (210) 8028946-7 Fax: (210) 8029055
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