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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με το παρόν συμβόλαιο καλύπτεται η οικονομική απώλεια/ ζημιά που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της
Ασφάλισης από πράξη ή πράξεις πλαστογραφίας, κατάχρησης, υπεξαίρεσης, ιδιοποίησης ή δόλιας μετατροπής
χρημάτων του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης από υπαλλήλους του και ενώ θα ενεργούν υπό την ιδιότητα
τους που αναφέρεται στην Περιγραφή του ασφαλισμένου κινδύνου και μέχρι των ανωτάτων ποσών που αναφέρονται
στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Με τον όρο πλαστογραφία εννοείται
Η πλαστογράφηση ή η δόλια παραποίηση οποιουδήποτε εγγράφου ή η κυκλοφόρηση πλαστού ή δολίως παραποιημένου
εγγράφου από υπάλληλο που λαμβάνει με αυτό το μέσο υπό την κατοχή του χρήματα που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή
το Λήπτη της Ασφάλισης.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ο Ασφαλιστής δε θα ευθύνεται για απαιτήσεις του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης:
1. Αν οφείλονται σε αξιόποινες πράξεις που έχουν διαπραχθεί σε χρονική περίοδο προγενέστερη της ισχύος του
παρόντος συμβολαίου.
2. Αν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και οι έλεγχοι για την ακρίβεια των λογαριασμών και για τον περιορισμό των
προς διαχείρηση από οποιονδήποτε υπάλληλο χρηματικών ποσών οποιαδήποτε στιγμή, δεν έχουν ληφθεί, τηρηθεί
ή διενεργηθεί από τον Ασφαλισμένο ή το Λήπτη της Ασφάλισης, σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις του, ή
3. αν επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή των συνθηκών και όρων της σύμβασης εργασίας οποιουδήποτε υπαλλήλου χωρίς
να γνωστοποιηθεί αυτή προς την Εταιρία και αναγνωριστεί απ’αυτή με πρόσθετη πράξη.
4. Αν ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης εξακολουθεί να εμπιστεύεται σε υπάλληλο χρήματα ή οποιαδήποτε
άλλα περιουσιακά στοιχεία, αφού ανακάλυψε οποτεδήποτε ότι ο υπάλληλος αυτός διέπραξε οποιαδήποτε από τις
ασφαλισμένες πράξεις.
5. Αν πράξεις ασφαλισμένες με το παρόν διαπραχθούν μετά την ημερομηνία κατά την οποία οποιαδήποτε
προγενέστερη τέτοια πράξη που έχει διαπραχθεί από τον ίδιο υπάλληλο, έχει περιέλθει σε γνώση του
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου τους επιφορτισμένου με την επίβλεψη
του υπαλλήλου αυτού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούνται όπως, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, λαμβάνουν όλα
τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα (τακτικούς ελέγχους κλπ).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Πέραν των υποχρεώσεων των αναφερομένων στους Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης
της Ασφάλισης υποχρεούνται σε περίπτωση ζημιάς και μόλις λάβουν γνώση αυτής, να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή
εγγράφως κάθε πράξη ασφαλισμένη που έχει διαπραχθεί από οποιοδήποτε υπάλληλό τους, ευθύς μόλις λάβουν γνώση
της οι ίδιοι ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός τους, ενώ πρέπει να δηλώνεται η μέθοδος της καταδολίευσης, η φύση και
η έκταση της απώλειας στο βαθμό που είναι γνωστές και η τελευταία γνωστή διεύθυνση (κατοικία) του απιστήσαντος
υπαλλήλου.
Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούνται επίσης, αν το ζητήσει ο Ασφαλιστής, να υποβάλλουν
στοιχεία και αποδείξεις προς τις αρχές (Ποινικής Δικαιοσύνης) για κάθε πράξη που καλύπτεται με το παρόν, η οποία
διαπράχθηκε ή θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο και για την οποία υποβλήθηκε απαίτηση
αποζημίωσης του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης, σύμφωνα με το παρόν. Ακόμα υποχρεούνται, αν το
ζητήσει ο Ασφαλιστής, να διώξουν ποινικά αμέσως τον υπάλληλο τους για τις πράξεις του αυτές.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α. Η ασφάλιση παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο και το αναγραφόμενο ποσό για κάθε άτομο που αναφέρεται στην
Περιγραφή του Ασφαλιζομένου Κινδύνου αποτελεί και το ανώτατο όριο αποζημίωσης του Ασφαλιστή για όλη τη
διάρκεια της παρούσας σύμβασης.
Β. Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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⇒ Οι ασφαλισμένες πράξεις θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης ή το αργότερο μέσα σε τρείς
(3) μήνες από τη λήξη ή ακύρωση της ασφάλισης και της μη ανανέωσής της και ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί
να βρίσκεται στην υπηρεσία του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης.
⇒ Σε περίπτωση που εργαζόμενος πεθάνει, παραιτηθεί ή απολυθεί πριν τη λήξη της ασφάλισης, ότι οι ασφαλισμένες
πράξεις θα αποκαλυφθούν το αργότερο εντός περιόδου 3 μηνών από την ημερομηνία θανάτου, παραίτησης ή
απόλυσής του.
⇒ Η ευθύνη του Ασφαλιστή για αποζημίωση για όλες τις ασφαλισμένες πράξεις δε θα υπερβαίνει (μετά από
αφαίρεση των μισθών, αμοιβών, προμηθειών χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν στον
απιστήσαντα υπάλληλο, είτε με την ιδιότητα του αυτή είτε όχι, τα οποία περιέρχονται στα χέρια ή υπό τον έλεγχο
του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης) το ποσόν που αναγράφεται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο για την
ασφαλιστική περίοδο και σε περίπτωση συσσώρευσης συμβάντων, το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή.
Γ. Η καταβολή της αποζημίωσης από τον Ασφαλιστή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των στοιχείων του φακέλλου της
ζημιάς, ενώ σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης που στρέφεται κατά του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της
Ασφάλισης, η καταβολή της αποζημίωσης δε μπορεί να γίνει πριν από την αμετάκλητη απαλλαγή του.
Δ. Μετά την καταβολή της αποζημίωσης το παρόν ασφαλιστήριο θα παύει να ισχύει ως προς τον απιστήσαντα υπάλληλο και
ουδεμία επιπρόσθετη υποχρέωση του Ασφαλιστή υπάρχει ως προς αυτόν.
Ε. Σε περίπτωση επανάκτησης όλου ή μέρους των χρημάτων που απωλέσθηκαν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης
οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αμέσως στον Ασφαλιστή. Αν η επανάκτηση των χρημάτων γίνει πριν την πληρωμή της
αποζημίωσης, τότε ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει μόνο τα τυχόν έξοδα που έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της για την επανάκτηση των
χρημάτων. Αν η επανάκτηση γίνει μετά την πληρωμή της αποζημίωσης, τότε ο Ασφαλιστής γίνεται αυτοδίκαια κάτοχος των
χρημάτων που επανακτήθηκαν.
ΣΤ. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα με έξοδά του και προς ίδιο όφελός του, αλλά στο όνομα του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της
Ασφάλισης ή και κατ’ άλλο τρόπο, να ασκήσει κάθε δικαίωμα το οποίο έχει αποκτήσει ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης
έναντι κάθε υπαλλήλου για κάθε πράξη του που καλύπτεται με το παρόν και για την οποία ο Ασφαλιστής αποζημίωσε τον
Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης σύμφωνα με το παρόν. Επίσης ο Ασφαλιστής στην περίπτωση που μετά από απαίτησή
της, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης διώξουν ποινικά τον υπάλληλό τους για τις αξιόποινες πράξεις του, αναλαμβάνει σε
περίπτωση καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση δικαστηρίου όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν αυτοί, για την ποινική
δίωξη. Σε κάθε περίπτωση όμως εξωδικαστικού διακανονισμού, είναι αναγκαία η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ασφαλιστή.
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