Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης
της ασφαλιστικής Εταιρείας “Generali ”, με έδρα στην Ελλάδα
Αρ. Αδείας: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 941401000 Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό
Η αναλυτική προ συμβατική ενημέρωση και η ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης του προγράμματος
παρέχονται με την προσφορά, την αίτηση και το συμβόλαιο ασφάλισης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει τον ασφαλισμένο έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές
που θα προκληθούν από αμέλεια , σφάλμα ή παράληψη στα πλαίσια της εξάσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τι ασφαλίζεται;
Ηθική βλάβη.
Ψυχική οδύνη.
Απώλεια εγγράφων (εφόσον ζητηθεί και μπορεί να

εφαρμοστεί).
Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας αποζημιώσεων.
Λάθη ή παραλείψεις των βοηθών του ασφαλισμένου.
Ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν σε πελάτες και

συνοδούς τους από την στιγμή της εισόδου τους στην
επαγγελματική του στέγη και μέχρι την στιγμή της εξόδου
τους.
Χρήση ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή μηχανήματος
υπό την προϋπόθεση ότι αγνοούσε την ελαττωματικότητά
του.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Oι κύριες εξαιρέσεις του προγράμματος αφορούν ζημιά ή
ευθύνη ως συνέπεια κάποιου από τα ακόλουθα:
Δόλος, βαριά αμέλεια.
Πόλεμος.
Κοινωνικές και Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές

ενέργειες.
Πύραυλοι ή βλήματα.
Μόλυνση, ρύπανση του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική
ευθύνη.
Ιονίζουσες ακτινοβολίες, Πυρηνικά, Ραδιενέργεια.
Ηλεκτρονικά δεδομένα, ζημιές κυβερνοχώρου (Cyber
Risks).
Συμβατικές υποχρεώσεις
Δόνηση, εξασθένιση ή μετακίνηση υποστηρίγματος ή

εδάφους.
Αμίαντος, μούχλα, μεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια.
Ανωτέρα βία.
Πτώχευση, έξοδα ποινικών διαδικασιών, πρόστιμα,

χρηματικές ποινές, ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Αστική Ευθύνη προϊόντος.
Πανδημία, Επιδημία, SARS-Cov-2/ COVID-19.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Οι κύριοι περιορισμοί του προγράμματος είναι οι εξής:
! Η κάλυψη ενδεχομένως παρέχεται με απαλλαγές που ορίζονται στο συμβόλαιο.
! Η κάλυψη παρέχεται με όριο ευθύνης που ορίζεται στο συμβόλαιο.
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Πού καλύπτομαι;
Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
- Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
- Να παίρνετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος, ενεργώντας σαν να ήσασταν
ανασφάλιστος.
- Κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου να μας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.
- Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τα ασφαλισμένα αντικείμενα και το χώρο στον οποίο βρίσκονται, όποτε σας το ζητήσουμε.
- Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει :
- Να μας δηλώσετε αμέσως κάθε υλική ζημιά ή ατύχημα
- Να παίρνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών της ζημιάς
- Να μας χορηγήσετε κάθε στοιχείο ή έγγραφο και κάθε αναγκαία πληροφορία που σχετίζονται με τις περιστάσεις της επέλευσης της
ασφαλιστικής περίπτωσης
- Να διαφυλάξετε τα δικαιώματα σας κατά τυχόν τρίτου που ευθύνεται για τη ζημιά

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της αίτησης
ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε
μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική κάλυψή
μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σας θα πρέπει να καταβάλετε
το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό
ασφάλιστρο σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμής που
επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια και
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 όριά τους, για το
σύνολο των ασφαλισμένων, μετά από γραπτή ενημέρωση
αυτών.

Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο
ασφάλισής μου;
Δικαίωμα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αποστέλλοντας
συστημένη επιστολή εντός 14 ημερών από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.
Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην
Generali εντός 1 μήνα από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό
του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση και
εντός 14 ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των
πληροφοριακών στοιχείων ή των όρων όλων των
καλύψεων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης
ή 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 συμβόλαιό 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.
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