Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
της Ασφαλιστικής Εταιρείας η «Κεντρική» Λτδ με έδρα την Κύπρο
Αρ. εγγραφής: 19119, Διεύθυνση: Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τηλ:22745745, Φαξ: 22745746
E-mail: info@kentriki.com.cy, Website: kentriki.com.cy
Οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τον πιο πάνω κίνδυνο περιέχονται στα Ασφαλιστικά Συμβόλαια Επαγγελματικής Ευθύνης της εταιρείας μας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο έναντι αξιώσεων Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος
υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε η φέρεται να διέπραξε στα
πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Δικηγόρου.
Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη σε σχέση με:
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Παραβίαση επαγγελματικού καθήκοντος ως νομικού, εξ αιτίας
οιασδήποτε αμελούς ενέργειας ή παράλειψης, οπουδήποτε
διαπράχθηκε ή υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε:
α) Από τον Ασφαλισμένο
β) Τους εκπροσώπους του στην Εταιρεία
γ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που οποιαδήποτε στιγμή εργοδοτήθηκε
από τον Ασφαλισμένο ή τους εκπροσώπους του στην Εταιρεία.
Οποιαδήποτε αμελής ενέργεια, λάθος ή παράλειψη, οπουδήποτε
διαπράχθηκε από οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο συμβόλαιο
πρόσωπα.
Δαπάνες και έξοδα που προκαλούνται με την έγγραφη συγκατάθεση
της Εταιρείας από την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οιασδήποτε
απαίτησης, για νομικές έρευνες, διαμεσολάβηση και αφορούν την
υπεράσπιση ή τον διακανονισμό της απαίτησης.
Η ασφάλιση καλυπτει τον ίδιο τον Δικηγόρο, την Δικηγορική Εταιρεία
ή συνεταιρισμό Δικηγόρων, τους μετόχους της Δικηγορικής Εταιρείας
της οποίας τυχόν είναι μέτοχος, τους ασκούμενους στο γραφείο του
ή της εταιρείας δικηγόρους και τους εκπροσώπους του ιδίου και της
εταιρείας.

10.
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
9.

ΛΙΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ: Αξιώσεις αποζημίωσης για λίβελο ή
δυσφήμηση εξ αιτίας λέξεων που ειπώθηκαν ή γράφτηκαν από τον
Ασφαλισμένο ή τους εκπροσώπους του ή τους εργοδοτούμενους
στην επιχείρηση

10.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ: Γι’ αυτή την επέκταση ο
όρος Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνει οποιουσδήποτε παλαιότερους
συνεταίρους ή συνεταίρους υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα ως
Λογιστών/Ελεγκτών πριν συνεργαστούν με την αναφερόμενη
εταιρεία.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Αναφορικά µε έγγραφα “Τρίτων Προσώπων”
i) για τα οποία ο “Ασφαλισµένος” υπέχει ευθύνη εκ του νόµου και,
ii) τα οποία εντός της “Περιόδου Ασφάλισης” έχουν καταστραφεί,
φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί, ή σβησθεί αποκλειστικά κατά την
παροχή “Επαγγελµατικών Υπηρεσιών”
ΠΙΣΤΗ: Αξιώσεις αποζημίωσης για ανέντιμη ή δόλια ενέργεια ή
παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου, κατά τον χρόνο εργοδότησης
από τον Ασφαλισμένο,

λίβελο και δυσφήμηση (εκτός εάν ισχύει η επέκταση 1)
δόλια, ανέντιμη, αξιόποινη, κακόβουλη ενέργεια ή
παράλειψη του ασφαλισμένου ή των εκπροσώπων του στην
αναφερόμενη Εταιρεία, ή οποιουδήποτε προσώπου που
καθ’ οιονδήποτε χρόνο εργοδοτήθηκε από τον
Ασφαλισμένο ή τους εκπροσώπους του στην επιχείρηση.
ραδιενεργό ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια ή από
πυρηνικά απόβλητα μετά από καύση πυρηνικών.
όσον αφορά οποιαδήποτε απαίτηση για την οποία ο
Ασφαλισμένος φέρει ευθύνη βάσει οιασδήποτε άλλης
ασφάλειας.
εκτίμηση κόστους η οποία προκύπτει, βασίζεται ή
αποδίδεται σε αποτυχία του Ασφαλισμένου ή άλλου μέρους
που λειτουργεί εκ μέρους του Ασφαλισμένου να εκτιμήσει
επακριβώς εκ των προτέρων το κόστος εκτέλεσης των
επαγγελματικών υπηρεσιών.
Έκτακτα γεγονότα που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται,
οφείλονται ή αποδίδονται στην διακοπή παροχής
«επαγγελματικών υπηρεσιών» κατά την διάρκεια της
περιόδου ασφάλισης συνεπεία θανάτου, ανικανότητας,
ασθένειας ή συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου.
προγενέστερες απαιτήσεις/συνθήκες οι οποίες
α) προκλήθηκαν πριν ή εκκρεμούσαν κατά τον χρόνο
έναρξης του Ασφαλιστηρίου
β) προκλήθηκαν, βασίζονται ή μπορούν να αποδοθούν σε
οποιοδήποτε περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κατά το
χρόνο έναρξης του Ασφαλιστηρίου, μπορούσε ευλόγως
οποιοσδήποτε Ασφαλισμένος να αναμένει την υποβολή
απαίτησης ή
γ) πράξη ή παράλειψη η οποία τελέσθηκε πριν την
ημερομηνία αναδρομικής ισχύος.
πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), τρομοκρατία,
στρατιωτική, τρομοκρατική ή επαναστατική δραστηριότητα,
δολιοφθορά, ένοπλη βία, εχθροπραξίες (που έχουν
κηρυχθεί ή όχι), εξέγερση, επανάσταση, πολιτική
αναταραχή, σφετερισμό εξουσίας, κατάσχεση,
εθνικοποίηση ή καταστροφή ή ζημιά της περιουσίας από ή
υπό την εξουσία, οποιασδήπτε κυβερνητικής, λαϊκής ή
τοπικής αρχής ή τρομοκρατικής οργάνωσης.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
δεν ασφαλίζεται;
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Ελάχιστο Ποσό Ασφάλισης:
Α) €170.860 για κάθε απαίτηση
Β) €341.720 για κάθε περίοδο ασφάλισης
Έξοδα Υπεράσπισης: €25.630 επιπρόσθετα των πιο πάνω ορίων
Αφαιρετέο Ποσό: Να μην υπερβαίνει το 1% του ισχύοντος
ασφαλιστικού ορίου για κάθε απαίτηση.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική
κάλυψη μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλιση σας θα πρέπει να
καταβάλετε το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το
συνολικό ασφάλιστρο σύμφωνα με την συχνότητα
πληρωμής που επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση
ανανεώνεται αυτόματα στην ετήσια επέτειο του
ασφαλιστηρίου σας, εφόσον πληρώσετε εντός της
ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την ανανέωση του
ασφαλιστηρίου τους όρους, τα ασφάλιστρα, τις παροχές
και τα ανώτατα όρια τους, για το σύνολο των
ασφαλισμένων, μετά από γραπτή ενημέρωση αυτών.

Πότε και πως πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή
σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της
πρότασης ασφαλείας, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους
τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας,
είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Τράπεζας ή απ’ ευθείας στην
Ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές συνεργάτες της Εταιρείας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
-Να μας καταβάλετε το ασφάλιστρο εμπρόθεσμα βάσει της
συμφωνίας που έχετε υπογράψει.
-Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και
πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης
-Να παίρνετε όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την
αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος
-Κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου να μας δηλώνετε
κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο.
-Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τον ασφαλισμένο κίνδυνο
όποτε σας το ζητήσουμε
- Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της
επικοινωνίας
- Σε περίπτωση που σας συμβεί ένα καλυπτόμενο περιστατικό, να
επικοινωνείτε με την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ στα
τηλέφωνα:
Κεντρικά γραφεία Λευκωσία: 22745745
ή με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί,
Λεμεσός 25870252,
Λάρνακα 24625177,
Πάφος 26821333.

Πως μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο
ασφάλισης μου;

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Κεντρική
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ εντός ενός μήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που
το περιεχόμενο του παρεκκλίνει από την πρόταση
ασφαλείας και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε
περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών
στοιχείων ή των όρων όλων των καλύψεων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα, εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της
εναντίωσης από την Εταιρεία και δεν υπάρχει καμία
ποινή για τον συμβαλλόμενο.
Δικαίωμα ακύρωσης /καταγγελίας της ασφαλιστικής
σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε /
καταγγείλετε το συμβόλαιο σας, με επιστολή που θα
στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον
υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης.

Πού είμαι καλυμμένος;
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος για δικηγορία βασισμένη αποκλειστικά στο Κυπριακό Δίκαιο

