ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.

Όνοματεπώνυμο ή επωνυμία Εταιρείας:

2.

Διεύθυνση:

Τηλ:

3.

4.

Φαξ:

Ταυτότητα:

α)

Πότε συστάθηκε η Εταιρεία;

β)

Παρακαλούμε σημειώστε αν κατά τα τελευταία 6 χρόνια έχει γίνει αλλαγή στην επωνυμία της
Εταιρείας, ή εάν έχει γίνει συγχώνευση ή εξαγορά.; Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες:

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες για τους συνεταίρους της Εταιρείας που αναφέρονται στην ερώτηση 1
ΟΝΟΜΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.
2.
3.
4.

5.

Παρακαλούμε δηλώστε τον αριθμό των:
α)

Συνεταίρων

α).........................

β)

Προσοντούχων Βοηθών και Συμβούλων

β).........................

γ)

Του υπόλοιπου προσωπικού (εκτός του Διοικητικού προσωπικού)

γ).........................

δ)

Σύνολο

δ).........................

6.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ: € ………………………………….

7.

Παρακαλούμε δηλώστε:
α)

Συνολικά μικτά έσοδα για κάθε ένα από τα τελευταία 5 Οικονομικά Έτη:

β)

Μεγαλύτερο συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από έναν πελάτη ή ομάδα πελατών:
(α)

(β)

2017

€...................... €........................

2018

€...................... €........................

2019

€...................... €........................

2020

€...................... €........................

2021

€...................... €........................
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8.

ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (κατά προσέγγιση εκατοστιαία αναλογία του συνόλου) κατά το
τελευταίο Οικονομικό Έτος:
α)

9.

Ελεγκτικός, Λογιστικός και Εταιρικός Φόρος
1)

Δηλωθείσες Εταιρείες ……………………………………………..

%

2)

Μη δηλωθείσες εταιρείες ………………………………………….

%

3)

Άλλες (αγροτικές, μικρές, εμπορικές κλπ)

%

…………………

β)

Φορολογία μόνο………………………………………………………….

%

γ)

Διοικητική Συμβουλευτική ………………………………………………

%

δ)

Συμβουλευτική μόνον

………………………………………………….

%

ε)

Γραμματειακή και Μετοχική εγγραφή ………………………………….

%

στ) Εκτελεστικότητα και Επιτροπεία ……………………………………….

%

ζ)

Πτωχεύσεις, Εκκαθαρίσεις ……………………………………………..

%

η)

Ασφάλειες, Οικοδομικές επιχειρήσεις …………………………………

%

θ)

Θέση Διευθυντού ………………………………………………………..

%

ι)

Οτιδήποτε άλλο (δώστε λεπτομέρειες) ………………………………..

%

ΚΑΛΥΨΗ ΠΙΣΤΗΣ
α)

Έχει η Εταιρεία υποστεί απώλεια λόγω δολιότητας ή ανεντιμότητας;
ΝΑΙ

β)



ΟΧΙ



Γνωρίζει η Εταιρεία οιοδήποτε στοιχείο ανεντιμότητας κατά το παρελθόν
κάποιου Συνεταίρου, Διευθυντή ή Υπαλλήλου;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν η απάντηση στο (α) ή (β) είναι ΝΑΙ παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και δηλώστε τις
προφυλάξεις που πάρθηκαν για να αποφευχθεί η επανάληψη.
…………………………………………………………………………………………………………
γ)

Ζητά πάντα η Εταιρεία ικανοποιητικές συστάσεις όταν προσλαμβάνει έναν ανώτερο
υπάλληλο;
ΝΑΙ

δ)



ΟΧΙ



Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε υπάλληλο να εκδίδει επιταγές με μόνο την υπογραφή του;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, δηλώστε τις προϋποθέσεις και το όριο που καθορίστηκε.
ε)

Πόσο συχνά ελέγχονται τα Βιβλία Ταμείου με τους λογαριασμούς της Τράπεζας από
κάποιο Συνεταίρο ή Ανώτερο μέλος του προσωπικού σας εκτός από τον Αρχιλογιστή;
……………………………………………………………………………………………………..
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10.

Έχει οιαδήποτε ασφάλιση αυτής της μορφής, που έγινε από την Εταιρεία ή τους προκατόχους της
στην εργασία ή από οιονδήποτε συνεταίρο, ακυρωθεί ή δεν ανανεωθεί;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.

11.

12.

Παρακαλούμε δηλώστε:
α)

Παρόντες ασφαλιστές ………………………………………………………………….

β)

Όρια συμβολαίου ………………………………………………………………………

γ)

Ημερομηνία λήξης ………………………………………………………………………

Από όσα καλύτερα γνωρίζετε και πιστεύετε, έχουν εγερθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον
της Εταιρείας ή των προκατόχων της στην εργασία ή οιωνδήποτε από τους παρόντες ή
παλιότερους συνεταίρους;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.
………………………………………………………………………………………………………………….
(Είναι σημαντικό να δοθεί πλήρης απάντηση σε αυτή την ερώτηση, π.χ. έτος, ποσό και
λεπτομέρειες της φύσης της απαίτησης)

13.

Έχουν έρθει στην αντίληψη κάποιου από τους συνεταίρους οποιαδήποτε περιστατικά που θα
μπορούσαν να δώσουν αφορμή για απαίτηση εναντίον της Εταιρείας ή των προκατόχων της στην
εργασία ή οποιουδήποτε από τους παρόντες ή παλιότερους συνεταίρους;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.
………………………………………………………………………………………………………………….
(Υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να απαντηθεί αυτή η ερώτηση σωστά: ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ
ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΗΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ, αν ως συνέπεια παρουσιαστεί κάποια
απαίτηση).

14.

Η ασφάλεια θα παρέχει κάλυψη για την διεξαγωγή του επαγγέλματος του λογιστή,
περιλαμβανομένων προσωπικών επαφών που συνήθως γίνονται από λογιστές και προνοούν
χρηματική συναλλαγή, εάν υπάρχει, που αποτελεί έσοδο της Εταιρείας.
Υπάρχει κάποια εργασία που διεξάγετε ή κάποια συναλλαγή που έχετε που δεν συνάδει προς το
επάγγελμα του λογιστή και για την οποία επιθυμείτε κάλυψη;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες
…………………………………………………………………………………………………………………
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ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΝΩ/ΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ/ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΜΕ Ή
ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΓΩ/ΕΜΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ENΑΡΞΗΣ:........................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:…………………………....
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΙΣΧΥΟΣ:……………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ..................................................…………………………………………………………………….
HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ………………………………………………………………..
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:……………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Έχετε υποχρέωση να αναφέρετε όλα τα αντικειμενικά γεγονότα στην Εταιρεία.
Αντικειμενικό γεγονός είναι εκείνο που μπορεί να επηρεάσει την κρίση του
ασφαλιστή αν θα δεχτεί την πρόταση σας. Εάν είναι ανανέωση πρέπει να
αναφέρονται οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει. Εάν έχετε οποιεσδήποτε
αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα ορισμένων γεγονότων, παρακαλούμε
δηλώστε τες.
Παράλειψη σας να τα αναφέρετε, θα επηρεάσει το δικαίωμα σας για ανάκτηση του
ποσού σε περίπτωση απαίτησης ή θα δώσει δικαίωμα στην Εταιρεία να αποφύγει
το Συμβόλαιο.
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