Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: CROMAR LTD. – Coverholder at LLOYD’S
Προϊόν: Secure PI3 Επαγγελματική Ευθύνη για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
Εδρεύει στην Ελλάδα, ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 207659

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί μία περίληψη των βασικών καλύψεων/εξαιρέσων και δεν
αντικατοπτρίζει τις προσωπικές ασφαλιστικές ανάγκες σας. Πλήρης προ-συμβατική & συμβατική
πληροφόρηση παρέχεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να σας προστατεύσει από αξιώσεις τρίτων που
προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματός σας, ώς ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Τι ασφαλίζεται;
Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν
εντός της διάρκειας ισχύος του ασφαλιστηρίου σας και
αφορούν:

Τι δεν ασφαλίζεται;


Γενική Αστική Ευθύνη



Συμβατική ευθύνη, εκτός αν φέρει ευθύνη
ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών
δεσμεύσεων.
Προϋπάρχουσες (προγενέστερες) ζημιές

Αξιώσεις τρίτων για λάθη και παραλείψεις από την
ενάσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.





Δαπάνες & Έξοδα υπεράσπισης.





Απώλεια εγγράφων.



Απιστία Υπαλλήλων (για τους πιστοποιημένους
μόνο).

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



Πυρηνική μόλυνση, αντίδραση ή ραδιενέργεια



Δυσφήμιση και συκοφαντία.





Παραβίασης καθήκοντος εμπιστευτικότητας.

Απιστία, υπεξαίρεση, απατηλή, δόλια, αξιόποινη ή
κακόβουλη πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου



Παραβίαση ιδιωτικότητας έως €15.000.



Παράβαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή
κανονιστικής διάταξης.



Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας ζημίας για 5
χρόνια, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει επιλέξει
να ασφαλιστεί αλλού.



Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών



Εργοδοτική Ευθύνη

Αναδρομική ισχύς από 15.01.2015 με την
προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος είχε κάνει έναρξη
της δραστηριότητάς του



Ζημιές οφειλόμενες σε δραστηριότητα άλλη από την
ασφαλιζόμενη



Φθορά, διαγραφή, αλλοίωση, ή παρεμβολή σε
ηλεκτρονικώς τηρούμενο αρχείο από οποιοδήποτε
«ιό»



Απαίτηση για την οποία ο Ασφαλισμένος δικαιούται
αποζημίωση βάσει άλλης ασφαλιστικής σύμβασης.



Ρήτρα κυρώσεων



Πτώχευση ή ανάκληση αδείας ασφαλιστικής
επιχείρησης



Οποιαδήποτε αμελή πράξη, λάθος ή παράλειψη που
έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ως
διευθυντής, ασφαλιστής (underwriting agent,
underwriter)



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 ειδικά συμφωνηθεί).



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.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
ǃ

Καθαρό ιστορικό ζημιών του ασφαλισμένου

Πού είμαι καλυμμένος;


Εντός Ελλάδος

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;









Να μας δώσετε την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια που χρειαζόμαστε
Να επιβαρυνθείτε το πρώτο ποσό ορισμένων ζημιών (ποσό απαλλαγής). Ανατρέξτε στον πίνακα ασφάλισης
του συμβολαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Να επιβεβαιώσετε ότι όλη η πληροφόρηση που έχει παρασχεθεί από εσάς ή για λογαριασμό σας είναι
ειλικρινής και ακριβής
Να ελέγξετε το συμβόλαιό σας μόλις το λάβετε, και να βεβαιώσετε ότι έχετε την επιθυμητή κάλυψη που
προσδοκείτε
Να καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα
Να μας ενημερώσετε σχετικά με περιστατικά που συνδέονται με αυτή την ασφάλιση το συντομότερο δυνατόν,
είτε συνδέονται είτε όχι με κάποιο περιστατικό ζημιάς
Να μας ενημερώσετε αν κάτι είναι λάθος ή έχει αλλάξει που μπορεί να διαφοροποιεί / επιτείνει τον κίνδυνο
Να μας στείλετε οποιαδήποτε δικαστικά έγγραφα αμέσως μόλις τα λάβετε

Πότε και πώς πληρώνω;




Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στην Cromar Ltd., είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (εάν το
ποσό των ασφαλίστρων επιτρέπει την πληρωμή σε δόσεις), στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί, στην
έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή της κάθε δόσης.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;


Η κάλυψη ξεκινάει με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την καταβολή των ασφαλίστρων.. Όπως
προκύπτει και από τον πίνακα ασφάλισης, θα διαρκέσει για 12 μήνες από την έναρξη της κάλυψης ή της
ανανέωσης, εκτός εάν ακυρωθεί από εσάς ή εμάς, πριν τη λήξη του. Η κάλυψη πάντα αρχίζει και τελειώνει
στις 12:00 το μεσημέρι.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;




Μπορείτε να ακυρώσετε την κάλυψη οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας και θα παρακρατηθούν
αναλογικά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ζημιά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ακύρωσης, παρακαλούμε αναφερθείτε στους γενικούς
όρους του συμβολαίου.
Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρεχέται 100% από τη Lloyd’s Insurance Company S.A.

