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Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ασφαλισμένος, του οποίου το ονοματεπώνυμο και η 
διεύθυνση εμφανίζεται στο πίνακα ασφάλισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ο 
Πίνακας Ασφάλισης) και του οποίου το επάγγελμα για τον σκοπό της παρούσας 
ασφάλισης είναι λογιστής ή λογιστική εταιρεία, που είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, ή μία εταιρεία ή επιχείρηση που ελέγχεται από λογιστές 
που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ο «Ασφαλισμένος»), 
ζήτησε από την

INTERASCO AEΓA (ο «Ασφαλιστής»)
την ασφάλισή του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (το «Συμβόλαιο ή Ασφαλιστήριο»).
Το παρόν Ασφαλιστήριο, επομένως, βεβαιώνει ότι, δεδομένης της ανειλημμένης 
υποχρέωσης του «Ασφαλισμένου» και «Λήπτη της Ασφάλισης» να εξοφλήσει τα 
ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Πίνακα Ασφάλισης, καθώς και τηρουμένων 
όλων των όρων και εξαιρέσεων που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο, ο Ασφα-
λιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, τους κληρονόμους του ή διαχειριστές 
της περιουσίας του, όλους ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με απαίτηση 
που προβληθεί καταρχήν εναντίον του ή της περιουσίας του, κατά την διάρκεια 
της περιόδου ασφάλισης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης  («Περίοδος 
Ασφάλισης»), αναφορικά με την αστική του ευθύνη συνεπεία ενός ζημιογόνου 
γεγονότος (όπως ορίζεται παρακάτω), υπό τον όρο ότι οι πράξεις ή παραλείψεις 
που συνιστούν το ζημιογόνο γεγονός συνέβησαν ή φέρεται ότι συνέβησαν κατά 
τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης που σημειώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή 
κατά τη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ασφά-
λισης («Αναδρομική Ισχύς») που σημειώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης, και κατά 
τους όρους του παρόντος.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο «Λήπτης της Ασφάλισης» 
και «Ασφαλισμένος» γνωστοποίησε στον «Ασφαλιστή», γραπτώς, γεγονότα και 
/ ή περιστάσεις που θα μπορούσαν, σε μεταγενέστερο στάδιο, να οδηγήσουν 
στην έγερση απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου, η απαίτηση θα θεωρείται ότι έχει 
προβληθεί κατά του Ασφαλισμένου εντός της Περιόδου Ασφάλισης, έστω κι αν 
αυτή προβληθεί στην πράξη  μετά τη λήξη της εν λόγω Περιόδου.
Απαίτηση που προβληθεί κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ακόμη και αν ο Ασφαλι-
στής δεν ενημερώθηκε για το γεγονός πριν από την προβολή της απαίτησης, θα 
θεωρείται ότι καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι 
κατά την ημερομηνία επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος ή μετέπειτα ο Ασφα-
λισμένος δεν υπέθετε για εύλογους λόγους ότι το γεγονός θα οδηγούσε στην 
έγερση απαίτησης.
Επιπλέον, ο Ασφαλιστής θα  αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με όλες τις 
εύλογες νομικές δαπάνες που προκύπτουν με τη συναίνεση του Ασφαλιστή σε 
σχέση με την απόκρουση απαίτησης ή αξίωσης για αποζημίωση που απορρέει 
από ένα ζημιογόνο γεγονός. Αν ο Ασφαλιστής παρέχει στον  Ασφαλισμένο τέτοιες 
νομικές υπηρεσίες αναθέτοντας στους νομίμους εκπροσώπους του να ενεργούν 
για λογαριασμό του «Ασφαλισμένου» και «Λήπτη της Ασφάλισης», ο Ασφαλιστής 
θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα νόμιμα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
Επιπροσθέτως,  ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με τις 
εύλογες νομικές δαπάνες και για την υπεράσπιση του Ασφαλισμένου σε ποινική 
δίκη που σχετίζεται με τη επαγγελματική δραστηριότητά του στον τομέα της λογι-
στικής, όμως μέχρι το όριο της ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης 
σε σχέση με αυτό το στοιχείο.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Ευθύνη του Ασφαλιστή δεν θα  υπερβαίνει :
α) Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το όριο ευθύνης του ανά 
απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων. Το ποσό αυτό αποτελεί το 
όριο ευθύνης για κάθε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που απορρέουν από το ίδιο 
ζημιογόνο γεγονός.
β)  Το ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως το ανώτατο όριο ευθύ-
νης του για όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων, από το 
παρόν Ασφαλιστήριο.

γ) Tα όρια ευθύνης και τα ποσά αφαιρετέας απαλλαγής που δηλώνονται στον 
Πίνακα Ασφάλισης θα εφαρμόζονται και για την περίοδο Αναδρομικής Ισχύος.
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την αναφερόμενη στο Ασφαλιστήριο Ημερο-
μηνία Έναρξης και ισχύει με την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τον σκοπό του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:
Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυ-
μία του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, και του οποίου η ευθύνη 
καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συμπερι-
λαμβανομένων των συνεταίρων, διευθυντών/διαχειριστών, μετόχων, μελών Δι-
οικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλων και κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί και/ή 
ενήργησε  σε εξυπηρέτηση του Ασφαλισμένου.
Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ρητά επισημαίνεται με το παρόν ότι το παρόν 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν καλύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφα-
λισμένου από οποιαδήποτε προηγούμενη εταιρική σχέση-συμμετοχή εκτός εάν 
έχει ειδικά εγκριθεί από τον Ασφαλιστή και αναφέρεται ειδικά και  στον Πίνακα 
Ασφάλισης.
Λήπτης της Ασφάλισης: Ο Συμβαλλόμενος στην παρούσα ασφαλιστική σύμβα-
ση, το πρόσωπο του οποίου δύναται να συμπίπτει με τον Ασφαλισμένο (Λήπτης 
της Ασφάλισης και / ή Ασφαλισμένος).
Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν: Πράξη αμέλειας, λάθος, παράλειψη, αμελής 
παράλειψη ή παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος έναντι τρίτου, που δια-
πράττονται από τον Ασφαλισμένο κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα 
ως Λογιστή, όπως ορίζεται κατωτέρω, και μια ανέντιμη πράξη και / ή απάτη που 
διαπράχθηκαν από τους τωρινούς και πρώην εργαζομένους του Ασφαλισμένου.
Ζημία / Σειρά Ζημιών : Το αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος ή συμβάντος, 
ή μιας σειράς ζημιογόνων γεγονότων ή συμβάντων που αποτελούν συνέπεια 
μιας αιτίας, ή μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας.
Επαγγελματική δραστηριότητα Λογιστή: Η δραστηριότητα του Ασφαλισμένου 
στον τομέα της λογιστικής, ατομικά ή σε    λογιστικό γραφείο, συμπεριλαμ-
βανομένων των δραστηριοτήτων που καθορίζονται ή που θα καθοριστούν από 
καιρό σε καιρό από το ΣΟΕΛ, ως πεδίο δραστηριότητας ενός λογιστή, με την εξαί-
ρεση τυχόν επαγγελμάτων που ορίζονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην επαγγελ-
ματική δραστηριότητα του Λογιστή, το ζήτημα θα επιλύεται από τον Πρόεδρο του 
ΣΟΕΛ, και η απόφασή του θα είναι δεσμευτική για τα μέρη.
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβα-
νομένου του Πίνακα Ασφάλισης, της πρότασης ασφάλισης και κάθε προσθήκης ή 
παραρτήματος που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Πίνακας Ασφάλισης: Η ενότητα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με τίτλο «Πίνα-
κας Ασφάλισης».
Απαίτηση: 
α. Αναγγελία, αξίωση, απαίτηση ή αγωγή που έχει παραδοθεί στον Ασφαλισμέ-
νο εγγράφως από τρίτους και που περιέχει αξίωση για αποζημίωση ή πρόθεση 
να αποδώσει ευθύνη στον Ασφαλισμένο ως αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγο-
νότος.
β. Γραπτή ειδοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο προς 
τον Ασφαλιστή, των περιστάσεων που ενδέχεται να βασίσουν την έγερση απαί-
τησης εναντίον του, η οποία πιθανόν να καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.
Σειρά απαιτήσεων που απορρέει από και / ή αποδίδεται σε μια πράξη αμέλειας, 
λάθους ή παράλειψης θα θεωρείται ως μία απαίτηση.
Αφαιρετέα Απαλλαγή: Το ποσό που θα επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο από το 
ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται λόγω μίας ζημίας που καλύ-
πτεται από τον παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 
Ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Ερμηνεία: Όλα όσα αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στον ενικό νοού-
νται επίσης και στον πληθυντικό και αντίστροφα, και ό,τι αναφέρεται στο αρσενικό 
νοείται επίσης και στο θηλυκό γένος και αντίστροφα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Στο παρόν κεφάλαιο προβλέπεται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν κα-
λύπτει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με απαίτηση που απορρέει από καθένα από 
τα εξής :
α.  Δόλο, έγκλημα, παράνομη πράξη ή παράλειψη, απάτη, εξαπάτηση, κατά-
χρηση εμπιστοσύνης, από πρόθεση για πρόκληση βλάβης, που διαπράττονται 
από τον Λήπτη της Ασφάλισης και / ή Ασφαλισμένο ή από πρόσωπο που είναι ή 
ήταν ένας από τους εταίρους στην επιχείρηση του Ασφαλισμένου ή των προκα-
τόχων του Ασφαλισμένου στην επιχείρηση. Αυτή η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε 
πράξεις που  έγιναν από πρόσωπο που είναι ή ήταν υπάλληλος του Ασφαλισμέ-
νου ή οποιουδήποτε από τους προκατόχους του Ασφαλισμένου στην επιχείρηση.
β. Οποιοδήποτε ζήτημα ή γεγονός που προηγείται της πρότασης ασφά-
λισης και για το οποίο ο Ασφαλισμένος γνώριζε κατά τον χρόνο της υπο-
βολής της πρότασης ασφάλισης ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
αιτία αγωγής εναντίον του κατά το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
γ.  Οποιαδήποτε Ζημιά που απορρέει από την οικονομική απώλεια ή ζημία και / 
ή από απώλεια χρεογράφων λόγω κλοπής.
δ. Η ευθύνη του Ασφαλισμένου, ή η ευθύνη, για απαιτήσεις που σχετίζονται 
με καλύψεις ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών & Στελεχών 
(Directors & Officers Liability)
ε.  Ευθύνη για βλάβη ή ζημία που προκύπτει από πόλεμο, εισβολή, πράξεις 
ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (ανεξάρτητα εάν ή όχι ο πό-
λεμος έχει κηρυχθεί), στάση, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, ανταρσία , εξέγερ-
ση, επανάσταση, συνωμοσία, στρατιωτικό καθεστώς ή παράνομη κατάληψη της 
εξουσίας ή σε κατάσταση πολέμου ή κατάστασης πολιορκίας.
στ.  Ευθύνη που ανέλαβε ο Ασφαλισμένος στο πλαίσιο μιας σύμβασης ή συμ-
φωνίας, εκτός αν η ευθύνη επιβλήθηκε στον Ασφαλισμένο ακόμη και χωρίς την 
ύπαρξη τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας. 
Η εξαίρεση δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν ισχύει για απαιτήσεις που αφο-
ρούν σε παραβίαση συμβατικής δέσμευσης, στο βαθμό που τέτοια απαίτηση σχε-
τίζεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ασφαλισμένου.
ζ. Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αδυναμία του Ασφαλισμένου να πληρώ-
σει τα χρέη του, ή από την αφερεγγυότητα, χρεοκοπία ή πτώχευση του Ασφαλι-
σμένου, ή άλλη συναφή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ασφαλισμένος.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.  Απώλεια εγγράφων
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να καλύπτει απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου για απώλεια ή ζημία σε έγγραφα κάθε είδους τα οποία παραδόθη-
καν στον Ασφαλισμένο και / ή τα  προετοίμασε και / ή έχουν κατατεθεί σε αυτόν 
ή σε οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του. Για την ουσία αυτής της  επέκτα-
σης, ο όρος «έγγραφα» θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει σχέδια, συμφωνίες, χάρ-
τες, σχέδια ζωγραφικής, αρχεία, φωτογραφίες, διαφάνειες, επιστολές, λογισμικό, 
βιβλία και λογιστικά έγγραφα, έντυπα και άλλα έγγραφα και κάθε μέσο για τη 
διατήρηση των πληροφοριών, είτε οπτικά, μηχανικά ή ηλεκτρονικά. Επιπλέον, ο 
Ασφαλισμένος δύναται να αποζημιωθεί για το κόστος της αποκατάστασης αυτών 
των εγγράφων όποτε θεωρηθεί απαραίτητο.
Β.  Δυσφήμιση
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να καλύπτει απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου για δυσφήμιση, συκοφαντία, εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση 
σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός και αν διαπράττονται με πρόθεση.
Γ.  Υπεργολαβία
Συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτει την ευθύνη του 
Ασφαλισμένου αναφορικά με την απασχόλησή του ως υπεργολάβου άλλων λο-
γιστών.
Δ.  Ευθύνη προστήσαντος
Συμφωνείται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται ώστε να καλύ-
πτει την αντικειμενική ευθύνη του Ασφαλισμένου για κάθε εκ προστήσεως πράξη 
ή παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί ως πράκτορας, αντιπρόσωπος, 
εκπρόσωπος ή υπεργολάβος του Ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστών/διευθυντών ή των υπαλλήλων του Ασφαλισμένου , σε σχέση με 
απαιτήσεις που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και οι οποίες έχουν 
ασκηθεί σε βάρος τους μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια μιας 
εκτεταμένης περιόδου αναγγελίας, εφόσον έχει συμφωνηθεί με αυτό το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο.

Ε. Παρέκκλιση από εντολή
Συμφωνείται με το παρόν και δηλώνεται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
επεκτείνεται για να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο όσον αφορά στην ευθύνη που 
απορρέει από την παρέκκλιση από  πληρεξουσιότητα που του χορηγήθηκε από 
άλλον κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου 
ως Λογιστή, εκτός εάν η παρέκκλιση από την εντολή διαπράττεται με σκοπό την 
εξαπάτηση.
ΣΤ.  Παραβίαση υποχρέωσης πίστης υπαλλήλων
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να καλύπτει απαιτήσεις κατά του 
Ασφαλισμένου για απώλεια ή ζημία σε χρήματα ή πράγματα που προκαλείται 
από ανεντιμότητα, δόλια πράξη, απάτη, κατάχρηση εμπιστοσύνης ή μια πράξη 
παράλειψης οποιουδήποτε υπαλλήλου απασχολείται ή απασχολούταν στο πα-
ρελθόν από τον  Ασφαλισμένο.
Ζ.  Προσωπική ευθύνη
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να καλύπτει την άμεση ευθύνη 
συνεταίρων του Ασφαλισμένου, διευθυντών και υπαλλήλων του, και κάθε προσώ-
που που ενεργεί για λογαριασμό του, κατά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, 
σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση προβληθεί εναντίον τους, κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Ασφάλισης, λόγω παραβίασης των επαγγελματικών τους υποχρε-
ώσεων  κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας  του Ασφαλισμένου 
ως Λογιστή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.  Διαιτησία (προαιρετική ρήτρα, κατά την κρίση του ΣΟΕΛ)
Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των μερών σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστή-
ριο Συμβόλαιο ή με απαίτηση που υποβλήθηκε στον Ασφαλιστή, σύμφωνα με 
τους όρους του Ασφαλιστηρίου, θα επιλύονται από μια τριμελή επιτροπή, που 
θα περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο του Ασφαλιστή, έναν εκπρόσωπο του Σώ-
ματος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών («εφεξής ΣΟΕΛ»), και τον δικηγόρο που 
διορίζεται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕΛ με τη συμφωνία των μερών. Τα μέρη δεν 
θα αρνηθούν τη συγκατάθεσή τους για τον εν λόγω διορισμό, με εξαίρεση εύλογη 
αιτία που θα υποβληθεί στον Πρόεδρο του ΣΟΕΛ. Η επιτροπή αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία, και κάθε απόφαση θα είναι δεσμευτική για τα μέρη. Ο Ασφαλιστής 
και ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος μπορούν να αποφασίζουν, με 
κοινή συναίνεση, σχετικά με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για την επίλυση δια-
φορών μεταξύ των.
Β.  Επέκταση ασφάλισης σε πελάτες του ασφαλισμένου
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να συμπεριλαμβάνει ως ασφαλισμέ-
νους και τα πρόσωπα προς τα οποία παρέχει υπηρεσίες ο Ασφαλισμένος ως 
πελάτες του, εφόσον o Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος ανέλαβε να τα 
εντάξει στο Ασφαλιστήριο, όσον αφορά σε τυχόν ευθύνη τους έναντι τρίτων για 
πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβλη-
θεί προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στον Ασφαλιστή και έχει συμφωνηθεί η 
εν λόγω επέκταση .
Εάν απαιτείται από έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών του Ασφαλι-
σμένου προς  πελάτες του, ο Ασφαλιστής θα συμφωνεί, μετά από αίτηση του 
Ασφαλισμένου, να συνδέεται με αυτούς τους πελάτες σαν να ήταν και αυτοί 
ασφαλισμένοι στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο  όσον αφορά σε τυχόν ευθύνη τους 
προς τρίτους, που σχετίζεται με πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου κατά 
την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι εν λόγω πελάτες πληρούν τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβο-
λαίου, καθόσον έχουν ενταχθεί σε αυτό μετά από έγγραφη ειδοποίηση που έχει 
κοινοποιηθεί στον Ασφαλιστή.
Γ.  Υποκατάσταση
Με το παρόν δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής παραιτείται του δικαιώ-
ματος της υποκατάστασης έναντι υπαλλήλων του Ασφαλισμένου, έναντι πελατών 
και έναντι οντοτήτων, προς τους οποίους ο Ασφαλισμένος ανέλαβε την υποχρέω-
ση, πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος/συμβάντος, να παραιτηθεί 
από το δικαίωμα υποκατάστασης.
Η παραίτηση από το δικαίωμα υποκατάστασης έναντι πελατών και οντοτήτων 
προς τους οποίους  ο Ασφαλισμένος ανέλαβε την άνω υποχρέωση, θα παρέχεται 
εφόσον έχει γίνει προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς τον Ασφαλιστή.
Δ.  Διασταυρούμενη Ευθύνη
Όταν κατά τον άνω ορισμό του ο «Ασφαλισμένος» αποτελείται από περισσό-
τερα πρόσωπα, κάθε ένα από αυτά θεωρείται χωριστή και διακριτή οντότητα. 
Η έννοια «Ασφαλισμένος» θα θεωρείται ότι έχει σχέση με καθένα από τα πρό-
σωπα αυτά ως εάν αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εκδόθηκε χωριστά για 
το καθένα από αυτά, και το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα καλύπτει την ευθύνη 
του καθενός από τους ασφαλισμένους αυτούς έναντι του άλλου. Ο Ασφαλιστής 
συμφωνεί να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα υποκατάστασης ή αξίωσης που 
έχει ή θα έχει έναντι καθενός από τα πρόσωπα αυτά, όσον αφορά ένα Ζημι-
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ογόνο Γεγονός σε σχέση με το οποίο προβλήθηκε οποιαδήποτε απαίτηση. 
Για την άρση κάθε αμφιβολίας, τα προαναφερόμενα στο εν λόγω τμήμα ούτε αυ-
ξάνουν ούτε και διευρύνουν τα όρια της ευθύνης που αναφέρονται στον Πίνακα 
Ασφάλισης.
Ε. 1. Εταίροι / Μέτοχοι
Με το παρόν συμφωνείται και δηλώνεται ότι εάν το όνομα του Ασφαλισμένου είναι 
μια εταιρία και / ή οποιασδήποτε μορφής νόμιμα καταχωρισμένο νομικό πρόσω-
πο, το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο επεκτείνεται να καλύπτει κάθε πρόσωπο 
που είναι ή ήταν μέτοχος και / ή εταίρος του Ασφαλισμένου σε σχέση με την 
ευθύνη του για απαίτηση και / ή αξίωση που ασκήθηκε εναντίον του πρώτη φορά 
μέσα στην Περίοδο Ασφάλισης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, εξαιτίας 
παραβίασης επαγγελματικής υποχρέωσης που απορρέει από πράξη αμέλειας ή 
παράλειψη, λάθος ή παράλειψη, που διαπράττονται μέσα στο πλαίσιο της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας του Λογιστή.
2.  Αριθμός υπαλλήλων και / ή των εταίρων
Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων και / 
ή εταίρων αναφέρεται στην έναρξη της Περιόδου Ασφάλισης. Κάθε αλλαγή στον 
αριθμό των υπαλλήλων και/ή εταίρων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης 
δεν θα βλάπτει τον σκοπό της κάλυψης από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
1. Διεύθυνση επικοινωνίας
Επιδόσεις προς τον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο: Επίδοση / 
κοινοποίηση από τον Ασφαλιστή στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο 
για οτιδήποτε σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα παραδίδεται στην 
τελευταία γνωστή στον Ασφαλιστή διεύθυνση.
Κοινοποιήσεις προς τον Ασφαλιστή: Κοινοποίηση από τον Λήπτη της Ασφάλι-
σης και/ή Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή θα παραδίδεται στη διεύθυνση των γρα-
φείων της νόμιμης έδρας του Ασφαλιστή, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο, ή σε περίπτωση αλλαγής της, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα, ή 
σε άλλη νόμιμη διεύθυνση στην Ελλάδα την οποία τυχόν του γνωστοποιήσει ο 
Ασφαλιστής εγγράφως.
2.  Αναγγελία ζημιογόνου γεγονότος
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος θα παραδίδει αμέσως ειδοποίηση 
(αναγγελία) προς τον Ασφαλιστή, και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από 
την ημερομηνία κατά την οποία ευλόγως πληροφορήθηκε την ύπαρξη απαίτησης 
εναντίον του, ή αστυνομικής έρευνας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας που άρχισε 
ή πρόκειται να αρχίσει, στο βαθμό που αυτός (ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή 
Ασφαλισμένος) έλαβε γνώση του.
Ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει να αναφέρει στον Ασφαλιστή, το συντομότε-
ρο δυνατό αφότου του γνωστοποιήθηκαν, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιεσ-
δήποτε περιστάσεις που δύνανται να βασίσουν αιτία απαίτησης εναντίον του, 
και η οποία ενδέχεται να καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος είναι εταιρεία ή νομικό πρόσω-
πο, η παραλαβή των πληροφοριών από εξουσιοδοτημένο διευθυντή του, θεωρεί-
ται παραλαβή των πληροφοριών κατά τα προαναφερόμενα.
3. Διαβίβαση εγγράφων στον Ασφαλιστή
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος θα διαβιβάζει στον Ασφαλιστή, 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή τους, κάθε έγγραφο, κλή-
τευση, αγωγή, δικαστική εντολή και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο, σε σχέση με 
τις αξιώσεις για αποζημίωση λόγω επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος.
4.  Συνεργασία
O Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος υποχρεούται, μέσα σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα μετά την αίτηση, να παραδώσει στον Ασφαλιστή τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον καθορισμό της ευθύνης 
του Ασφαλιστή σε σχέση με την απαίτηση, και αν δεν βρίσκονται στην κατοχή του, 
θα πρέπει αυτός να συνδράμει τον Ασφαλιστή στο καλύτερο δυνατό των δυνατο-
τήτων του ώστε να συλλέξει τα απαιτούμενα αυτά στοιχεία.
α)  Αν οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στις άνω παραγράφους 1, 2, 3 και 
σε αυτό το τμήμα δεν εκπληρώθηκαν άμεσα και έγκαιρα και η εκπλήρωσή τους 
θα είχε βοηθήσει στον περιορισμό της ευθύνης του Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής 
δεν υποχρεούται σε καταβολές εκ της ασφαλιστικής αποζημίωσης, εκτός εάν θα 
έπρεπε να τις έχει κάνει αν οι υποχρεώσεις είχαν εκπληρωθεί άμεσα. Η παρούσα 
διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καθένα από τα εξής :
• Οι υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν ή εκπληρώθηκαν καθυστερημένα για 

βάσιμους λόγους.
• Η μη εκπλήρωση ή η καθυστερημένη εκπλήρωση δεν εμπόδισε τον Ασφαλι-
στή από τον προσδιορισμό της ευθύνης του.
β. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος προέβη σκόπιμα σε ενέρ-
γεια που μπορούσε να έχει εμποδίσει τον Ασφαλιστή από τον προσδιορισμό της 
ευθύνης του, ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε καταβολές εκ της ασφαλιστικής 
αποζημίωσης, εκτός εάν θα έπρεπε να προβεί σε αυτές ανεξάρτητα από αυτήν 
την ενέργεια.
γ. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης υποβάλει ψευδή στοιχεία στον Ασφαλιστή ή 
αποκρύψει από αυτόν γεγονότα που συνδέονται με το Ζημιογόνο Γεγονός ή σχε-
τίζονται με την ευθύνη του Ασφαλιστή, και αυτό γίνεται με σκοπό την εξαπάτηση, 
ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη του.
5.  Μη ομολογία 
Καμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, ανάληψη υποχρέωσης ή καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης δεν θα γίνεται ή δίνεται από ή για λογαριασμό του 
Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναί-
νεση του Ασφαλιστή. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται επί 
δηλώσεων πραγματικών περιστατικών προς την αστυνομία ή σε κάθε εξουσιο-
δοτημένη αρχή σύμφωνα με το νόμο, όταν ζητηθούν, ή επί κατάθεσης ενώπιον 
δικαστηρίου.
6.  Γνωστοποίηση αλλαγής ουσιωδών ζητημάτων
α.  Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εκδόθηκε με βάση τις γραπτές πληροφορίες 
που παρασχέθηκαν στον Ασφαλιστή από τον Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλι-
σμένο. Αν ο Λήπτης Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος παρέλειψε να παράσχει 
πλήρεις και ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις που του ζητήθηκαν εγγράφως, ή 
παρέλειψε να αποκαλύψει ένα ουσιώδες γεγονός, ο Ασφαλιστής δικαιούται  να 
ακυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή να περιορίσει την έκταση της ευθύνης 
του σύμφωνα με το νόμο.
β. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος θα αποκαλύπτει στον Ασφα-
λιστή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης κάθε ουσιαστική μεταβολή στην 
επαγγελματική του δραστηριότητα, άμεσα και εντός ευλόγου χρόνου, αφότου 
έλαβε γνώση τέτοιας μεταβολής. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμέ-
νος παραλείψει να αποκαλύψει τέτοια αλλαγή στον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής 
δικαιούται  να ακυρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή να περιορίσει την έκταση 
της ευθύνης του σύμφωνα με το νόμο.
γ. Ουσιώδες γεγονός είναι ένα ζήτημα που ορίζεται ως τέτοιο σε γραπτή ερώ-
τηση του Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισμένο.
7. Διακανονισμός Ζημιών
α. Αφού αναγνωρίσει την ευθύνη του από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ο Ασφα-
λιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, να αναλάβει το χειρισμό της άμυνας του 
Ασφαλισμένου επί οποιασδήποτε απαίτησης ή τον συμβιβασμό της, και μπορεί 
να μηνύσει και να λάβει για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, αποζημίωση, απο-
κατάσταση ζημίας, συμμετοχή και ζημίες. Ο Ασφαλιστής έχει απόλυτη διακριτική 
ευχέρεια στο θέμα της διεξαγωγής δικαστικών διαδικασιών ή διευθέτησης ή συμ-
βιβασμού οποιασδήποτε απαίτησης.
β. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να παρέχει στον Ασφαλιστή όλες τις πληροφορίες 
που έχει, και να του προσφέρει όλη τη βοήθεια που του ζητηθεί.
γ. Εάν το ύψος της απαίτησης υπερβαίνει τα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή, ο 
Ασφαλιστής και ο Ασφαλισμένος θα συνεργάζονται, και χωρίς να παρεκκλίνουν 
από τις γενικές προβλέψεις κατά τα ανωτέρω, ο Ασφαλιζόμενος θα έχει το δικαί-
ωμα να συμμετέχει στη διεξαγωγή της υπεράσπισης του.
δ. Ο Ασφαλιστής μπορεί, και μετά από απαίτηση του τρίτου πρέπει, να κατα-
βάλει τα ποσά από την ασφαλιστική αποζημίωση που οφείλει στον Λήπτη της 
Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι τον έχει ειδοποιήσει 
τριάντα (30) ημέρες πριν και ο Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένος δεν 
προέβαλε αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας αυτής, ενώ ισχυρισμός που μπορεί 
να προβάλει ο Ασφαλιστής κατά του λήπτη της ασφάλισης θα ισχύει και έναντι 
του τρίτου.
ε. Κατά το χειρισμό των απαιτήσεων εκ μέρους του, ο Ασφαλιστής θα περιλαμ-
βάνει στις κρίσεις του τα νόμιμα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.
στ. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του Ασφαλιστή 
ενώπιον της επιτροπής που αναφέρεται στο τμήμα Α. των Γενικών Όρων του 
παρόντος ασφαλιστηρίου.
ζ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισμένου ως προς το 
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εάν πρέπει να αμυνθούν ή να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, ο 
Ασφαλιστής και ο Ασφαλισμένος δεν υποχρεούνται να αντικρούσουν οποιαδήπο-
τε δικαστική διαδικασία και μπορούν, με κοινή συναίνεση, να απευθυνθούν σε δι-
κηγόρο (το πρόσωπο του οποίου θα συμφωνείται από κοινού μεταξύ  Ασφαλιστή 
και Ασφαλισμένου, και ελλείψει συμφωνίας τους θα διορίζεται από τον Πρόεδρο 
του ΣΟΕΛ στην Ελλάδα), ο οποίος θα δίνει τη γνώμη του σχετικά με το εάν η 
διαδικασία θα πρέπει να αντικρουστεί. Η απόφασή του είναι δεσμευτική για τον 
Ασφαλιστή και τον Ασφαλισμένο.
η. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ασφαλισμένος ανέλαβε την υποχρέωση ή 
συμφώνησε με τρίτους δηλώνοντας ότι εκατέρωθεν ισχυρισμοί θα επιλύονται με 
διαιτησία, αυτό δεν θα βλάπτει την ασφαλιστική κάλυψη από το  παρόν Ασφαλι-
στήριο Συμβόλαιο.
θ. Ο Ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να διεξάγει δικαστικές πράξεις και δι-
αδικασίες για λογαριασμό του Ασφαλισμένου ή να επιβαρύνεται με τα έξοδά τους, 
εκτός αν ο δικηγόρος του Ασφαλιστή γνωμοδοτήσει ότι η ζημία που θα αναλάβει 
Ασφαλιστής σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο πιθανόν να μπορεί να μειωθεί 
σε ποσό μικρότερο από εκείνο που μπορεί να συμφωνηθεί με συμβιβασμό με τον 
τρίτο.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισμένου, θα διορίζεται δι-
κηγόρος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, και ελλείψει συμφωνίας τους θα 
διορίζεται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕΛ στην Ελλάδα.
8.  Πρόσθετες Ασφαλίσεις
Όταν προβάλλεται απαίτηση κατά τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή κάθε πρόσθετη ασφά-
λιση που γνωρίζει και η οποία καλύπτει την ίδια ασφαλισμένη ευθύνη από το 
παρόν Ασφαλιστήριο.
9.  Πληρωμή ασφαλίστρων
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή της 
πρώτης δόσης του εφόσον συμφωνείται η τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου 
σε δόσεις σύμφωνα με τον Πίνακα Ασφάλισης. Η πληρωμή του ασφαλίστρου, 
εφάπαξ ή σε δόσεις, αποδεικνύεται μόνον με έγγραφη απόδειξη του Ασφαλιστή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα του Ασφαλισμένου σε αποζημίωση 
από το παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και για την καταβολή της, εφόσον υποχρεού-
ται προς τούτο ο Ασφαλιστής, αποτελεί η εξόφληση του εφάπαξ ασφαλίστρου, ή η 
εξόφληση των συμφωνημένων δόσεών του. Εφόσον ο Ασφαλιστής υποχρεούται 
στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης, θα καθίσταται τότε ληξιπρόθεσμη και 
απαιτητή κάθε τυχόν ανεξόφλητη δόση του ασφαλίστρου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής οποιασδήποτε δόσης του ασφαλί-
στρου πέραν της συμφωνημένης ημερομηνίας, ο Ασφαλιστής δικαιούται να κα-
ταγγείλει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με συστημένη επιστολή προς τον Λήπτη 
Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο, με την οποία θα γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω 
καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου επιφέρει μετά την πάροδο ενός (1) 
μήνα από την κοινοποίηση τη λύση του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση λύσης, ο 
Λήπτης οφείλει στον Ασφαλιστή το ασφάλιστρο που αναλογεί στην περίοδο κατά 
την οποία η Εταιρεία ανέλαβε τον κίνδυνο, ενώ ο Λήπτης της Ασφάλισης οφεί-
λει την εξόφληση ολόκληρου του ασφαλίστρου σε περίπτωση που αναγγελθούν 
συμβάντα πριν από την κατά τα άνω λύση. 
Σε κάθε περίπτωση, το ανεξόφλητο ποσό του εφάπαξ ασφαλίστρου ή κάθε τυχόν 
καθυστερούμενης δόσης του, επιβαρύνεται με έξοδα και νόμιμους τόκους μέχρι 
την εξόφλησή της. 
10. Παραγραφή.
Κάθε δικαίωμα που απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο υπόκειται σε πενταετή 
παραγραφή όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τη-
ρούνται όλοι οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
11. Παράταση της Περιόδου Ασφάλισης 
Οποιαδήποτε παράταση της περιόδου ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστήριου 
Συμβολαιου απαιτεί την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή, η οποία θα παρέχε-
ται ειδικά προς τον σκοπό αυτό.
12. Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας
Σε περίπτωση άρνησης του Ασφαλιστή να ανανεώσει το παρόν Ασφαλιστήριο 
ή σε περίπτωση ακύρωσής του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εάν αυτό 
οφείλεται σε δόλια πράξη του Λήπτη Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου ή σε μη 
καταβολή του ασφαλίστρου, το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται να καλύπτει μια 
εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία 
ακύρωσης ή μη ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, υπό την προϋπόθε-
ση ότι το ζημιογόνο γεγονός/ συμβάν στο οποίο βασίζεται η αναγγελόμενη απαί-

τηση επήλθε πριν από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης ή της ημερομηνίας της 
ακύρωσης, του μη ανανεωθέντος ή του ακυρωθέντος Ασφαλιστηρίου αναλόγως 
την περίπτωση. Η κατά τα άνω εκτεταμένη περίοδος δεν αποτελεί παράταση της 
ασφαλιστικής περιόδου, ούτε νέα ασφαλιστική σύμβαση.
Η ευθύνη του Ασφαλιστή κατά την παρούσα επέκταση τελεί υπό την ειδική αίρε-
ση και προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος δεν κατάρτισε άλλη ασφάλιση που να 
καλύπτει την ίδια επαγγελματική ευθύνη. Σε περίπτωση αντικατάστασης του πα-
ρόντος Ασφαλιστηρίου από άλλο παρόμοιο άλλης Ασφαλιστικής Εταιρείας, ρητά 
ορίζεται ότι δεν ισχύει η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας.
Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε απαίτηση που δηλώνεται κατά την εκτε-
ταμένη περίοδο αναγγελίας αποτελεί μέρος και όχι πρόσθετο ποσό στα όρια απο-
ζημίωσης που παρέχονται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
13. Ακύρωση του Ασφαλιστηρίου.
α. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει το παρόν Ασφαλιστήριο με έγγραφη 
καταγγελία του επιδιδόμενη προς τον Ασφαλιστή. Η ακύρωση θα ισχύει από την 
ημερομηνία που αναφέρει ο Ασφαλισμένος στην καταγγελία του, όχι όμως πριν 
από την ημερομηνία παραλαβής της από τον Ασφαλιστή.
 Στην περίπτωση αυτή, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται σε επιστροφή του 
αναλογούντος μέρους των ασφαλίστρων που θα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα βά-
σει των όρων του Ασφαλιστηρίου και αφορούν στην περίοδο μετά την ακύρωση 
της ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται την κατά τα άνω επιστροφή 
μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων με την παρακράτηση από τον Ασφαλιστή των 
επιπλέον εξόδων λόγω μικρότερης ασφαλιστικής περιόδου, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα 

Ισχύς 
συμβολαίου από Μέχρι 

Υποχρέωση Λήπτη  
για καταβολή ποσοστού επί 

ετησίων ασφαλίστρων

1 ημέρα 3 ημέρες 5% 

3 ημέρες 10 ημέρες 10% 

10 ημέρες 30 ημέρες 20% 

30 ημέρες 45 ημέρες 25% 

45 ημέρες 2 μήνες 30% 

2 μήνες 3 μήνες 40%

3 μήνες 4 μήνες 50%

4 μήνες 5 μήνες 60%

5 μήνες 6 μήνες 70%

6 μήνες 7 μήνες 75%

7 μήνες 8 μήνες 80%

8 μήνες 9 μήνες 85%

9 μήνες 10 μήνες 90%

10 μήνες 11 μήνες 95%

11 μήνες 12 μήνες 100%

β. Χωρίς παρέκκλιση από τα δικαιώματα του Ασφαλιστή βάσει του νόμου ή 
οποιασδήποτε διάταξης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ο Ασφαλιστής δικαιού-
ται να ακυρώσει την ασφάλιση πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, εφό-
σον επιδώσει έγγραφη καταγγελία στον Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένο 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία επέλευσης ακύρω-
σης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αναλογικής επιστροφής ασφαλίστρων 
που καταβλήθηκαν στον Ασφαλιστή για την περίοδο μετά την ακύρωση.
γ. Ακύρωση της ασφάλισης ως προβλέπεται στα παραπάνω εδάφια α. και β. 
δεν θα θίγουν τα δικαιώματα απαιτήσεων ζημιών, όπως προβλέπεται από το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αναφορικά με ζημίες που έχουν υποβληθεί κατά του 
Ασφαλισμένου πριν από την ακύρωση της ασφάλισης.
14.  Εφαρμοστέο δίκαιο
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η ερμηνεία του και τα ζητήματα που αφορούν 
στην ασφαλιστική κάλυψη, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 24696/1997 ως 
εκάστοτε  ισχύει, και θα ερμηνεύονται και αποφασίζονται σύμφωνα με το Ελληνικό 
Δίκαιο.
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