Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Commercial General Insurance Ltd με έδρα την Κύπρο
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄101, 1071 Λευκωσία, Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία
Τηλ.: (+357) 22 505 000, Φαξ: (+357) 22 376 155, E-mail: info@cgi.com.cy

Το έντυπο αυτό αποτελεί περίληψη του ασφαλιστηρίου, των καλύψεων, όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων.
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες καθώς και ενημέρωση σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της ασφάλισης
παρέχονται με την προσφορά, την αίτηση και το συμβόλαιο ασφάλισης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Η Commercial General Insurance προσφέρει κάλυψη έναντι της νομικής ευθύνης του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτα
πρόσωπα, αναφορικά με απαιτήσεις που προκαλούνται άμεσα και αποκλειστικά λόγω διάπραξης επαγγελματικής αμέλειας εκ μέρους
του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της παροχής των επαγγελματικών του υπηρεσιών. Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε
συγκεκριμένους επαγγελματίες όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους, ιατρούς και παροχείς ιατρικών υπηρεσιών υγείας, αρχιτέκτονες,
πολιτικούς μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Αναφορικά με δικηγόρους, ιατρούς και άλλους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών η
ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και διέπεται από τις πρόνοιες σχετικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε επαγγελματική
ειδικότητα.

Τι ασφαλίζεται;
Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη αναφορικά με τα ποσά
αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και νομικών
εξόδων του απαιτητή, που ο Ασφαλισμένος είναι δυνατό να
καταστεί νομικά υπεύθυνος να καταβάλει σε τρίτους, σε σχέση με
απαίτηση η οποία έχει εγερθεί γραπτώς για πρώτη φορά εναντίον
του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και σε σχέση με
την πρόκληση θανάτου ή σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς, που
προκλήθηκε από επαγγελματική αμέλεια, λάθος ή παράλειψη,
εκ μέρους του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της παροχής
των επαγγελματικών του υπηρεσιών. Αναφορικά με λογιστές και
ελεγκτές, η ασφάλιση παρέχει κάλυψη έναντι της πρόκλησης
οικονομικής απώλειας σε τρίτους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.cgi.com.cy

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που
προκαλείται από ή σε σχέση με:
Πόλεμο, Πολεμική Ενέργεια, Εξέγερση,
Επανάσταση, Εχθροπραξίες, Τρομοκρατική
Ενέργεια
Ιονίζουσες ή Πυρηνικές Ακτινοβολίες ή
Μόλυνση λόγω Ραδιενέργειας από Πυρηνικά
Καύσιμα ή από Πυρηνικά Κατάλοιπα λόγω
Καύσης ή Ανάφλεξης Πυρηνικών Καυσίμων
Μόλυνση από Χημικές και/ή Βιολογικές
Ουσίες
Μαγνητικά ή Ηλεκτρικά ή Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία και/ή από την Ακτινοβολία τους ή
την αλληλοεπίδραση τους με τη μορφή
Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων που
προκλήθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά
οποιονδήποτε τρόπο
Επαγγελματικές υπηρεσίες οποιασδήποτε
μορφής που παρέχονται από τον
Ασφαλισμένο ή άλλο πρόσωπο για
λογαριασμό του, χωρίς αυτός να διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα για το σκοπό αυτό
Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες πέραν του
πλαισίου των επαγγελματικών υπηρεσιών
Επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται
κατά παράβαση εν ισχύ κανονισμών,
πρωτοκόλλων, οδηγιών και άλλων κανόνων
Υπηρεσίες που παρέχονται από τον
Ασφαλισμένο ενώ αυτός ευρίσκεται υπό
την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών,
φαρμάκων ή ναρκωτικών
Κάθε σκόπιμη, ανέντιμη, κακόβουλη,
εγκληματική ή παράνομη πράξη του
Ασφαλισμένου
Οποιοδήποτε περιστατικό ή γεγονός που
έχει επισυμβεί πριν από την ημερομηνία
αναδρομικής ισχύος
Οποιαδήποτε σωματική βλάβη, απώλεια ή
ζημιά, που προέρχεται από ή αποδίδεται σε
ελαττωματικό προϊόν
Παραδειγματικές ή Τιμωρητικές Ποινές,
Πρόστιμα και Κυρώσεις
Συμβατικές Υποχρεώσεις
Πανδημίες ή Μεταδοτικές Ασθένειες

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η κάλυψη ισχύει μόνο για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός της Γεωγραφικής Περιοχής που συμφωνείται και
καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο
Η κάλυψη ισχύει μόνο για δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται πρωτόδικα από αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής
Δημοκρατίας
Τα Ανώτατα Όρια Ευθύνης που ισχύουν ανά περιστατικό και συνολικά για κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης, τα οποία
συμφωνούνται και αναφέρονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, καθώς επίσης και το αφαιρετέο ποσό με το οποίο
επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος, σε σχέση με κάθε μια απαίτηση
Η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται αναλογικά σε περίπτωση που υπάρχει άλλο Ασφαλιστήριο σε ισχύ

Πού είμαι καλυμμένος;
Στην Κύπρο μόνο. Κατ΄εξαίρεση δυνατό να παραχωρηθεί επέκταση και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να βεβαιώνεστε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνετε στην Πρόταση Ασφάλισης είναι πλήρη και αληθή και δεν
αποκρύπτετε, παραποιείτε ή παραθέτετε με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός
• Να τηρείτε πιστά και να συμμορφώνεστε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε
οφείλετε να πράττετε ή να μην πράττετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί κάτω από το Ασφαλιστήριο
αυτό
• Να λαμβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις ώστε να αποτρέπουν ή να περιορίζουν κάθε σωματική βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή
ζημιά που μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
• Να ενημερώνετε αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή αλλαγή στη φύση των επαγγελματικών υπηρεσιών,
καθώς επίσης για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με την απασχόληση/καθήκοντα των εργοδοτουμένων σας
• Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία οποιαδήποτε απαίτηση που έχει υποβληθεί εναντίον σας
• Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος ή περιστατικού που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική απαίτηση δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού, να δίνετε γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που λάβατε
γνώση
• Σε περίπτωση που εγερθεί απαίτηση, δεν θα προβαίνετε σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας
• Να ελέγχετε τους όρους του Ασφαλιστηρίου και να βεβαιώνεστε ότι σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη που έχετε επιλέξει
• Να συμμορφώνεστε με τους όρους αποπληρωμής των ασφαλίστρων.

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα μπορούν να εξοφληθούν με τους πιο κάτω τρόπους:
Με μετρητά, επιταγή ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα, στα Καταστήματα της Εταιρείας ή στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή
Με χρεωστική/πιστωτική κάρτα κάνοντας χρήση της υπηρεσίας JCC Smart (www.jccsmart.com), μέσω διαδικτύου
Με μεταφορά χρημάτων ή κατάθεση σε ένα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
Με τραπεζική εντολή άμεσης χρέωσης (Direct Debit Mandate)

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική κάλυψή μου;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της Πρότασης Ασφάλισης και παραμένει σε ισχύ, νοουμένου
ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της Ρήτρας Πληρωμής Ασφαλίστρων και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου
σας. Η διάρκεια της περιόδου ασφάλισης είναι ετήσια και αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου σας. Για οποιαδήποτε
διαφοροποίηση ή για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου, απαιτούνται οι δικές σας οδηγίες.

Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο ασφάλισης μου;
Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση προς την Commercial General
Insurance Ltd και αφού επιστρέψετε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης στην Εταιρεία κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης.
Η Εταιρεία θα σας επιστρέψει τα κατ’ αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, νοουμένου ότι δεν εγερθεί εκ μέρους σας απαίτηση
κατά τη διάρκεια της Περιόδου κατά την οποία η Ασφάλιση ήταν σε ισχύ.

