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Προσφορά Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης 
 

Λήπτης της Ασφάλισης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

  

Επαγγελµατικές Υπηρεσίες  Υπηρεσίες Ψυχολόγου 

  

∆ιάρκεια Ασφάλισης                                12 µήνες από την ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ – 1η Εναλλακτική 

 
 Ετήσιο Όριο Ευθύνης (ανά γεγονός & αθροιστικά) 

Ετήσιες Αµοιβές  € 50.000  € 100.000 

1 – 30.000 
 

€ 310 
 

€ 415 

30.001 – 400.000 
 

€ 500 
 

€ 665 
 

Ο παραπάνω Πίνακας ισχύει ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών που θα ασφαλιστούν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ – 2η Εναλλακτική 
 

 Ετήσιο Όριο Ευθύνης (ανά γεγονός & αθροιστικά) 

Ετήσιες Αµοιβές  € 50.000  € 100.000 

1 – 30.000 
 

€ 200 
 

€ 370 

30.001 – 400.000 
 

€ 330 
 

€ 430 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του Πίνακα Ασφαλίστρων (2η Εναλλακτική) είναι ο αριθµός των 
ασφαλισµένων µελών να έχει ξεπεράσει τα 100 µέλη. 

 
 

Απαλλαγή (ανά ζηµιογόνο γεγονός)  € 350 

  
Γεωγραφικά Όρια Ελληνική Επικράτεια 

  
  
Ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος της 
Ασφάλισης 

Έναρξη ασφαλιστηρίου  
 
 

Όροι 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο επαγγελµατικής 
ευθύνης Παραϊατρικών Επαγγελµάτων της AIG (στην 
ελληνική γλώσσα) 
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Ασφαλιστικές Καλύψεις 
 
� Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη συµπεριλαµβανοµένης της Σωµατικής Βλάβης σε Ασθενείς 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Zηµιές”, που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε “Απαίτηση” Αστικής Ευθύνης, εφόσον συνδέεται αποκλειστικώς και µόνο µε την παροχή των 
«Επαγγελµατικών του Υπηρεσιών») 
 
� Προσβολή ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Ζηµιές” που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε “Απαίτηση” για οποιαδήποτε “Προσβολή ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας”) 

 
� ∆υσφήµιση 

(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Ζηµίες” που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε “Απαίτηση” εξαιτίας δυσφήµισης που προκλήθηκε χωρίς πρόθεση του “Ασφαλισµένου”) 
  

 Προστασία ∆εδοµένων  
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Zηµιές”, που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε “Απαίτηση” για οποιαδήποτε “Παράβαση της Προστασίας ∆εδοµένων” από τον “Ασφαλισµένο”) 
 
� Ευθύνη από το ∆ιαδίκτυο 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Zηµιές”, που προκύπτουν 
σχετικά µε “Ευθύνη από το ∆ιαδίκτυο”) 

 
�  Απώλεια Εγγράφων (υπό όριο € 50.000 ή € 100.000 / ανάλογα µε την επιλογή του ορίου 

κάλυψης, ειδική απαλλαγή € 500) 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Zηµιές”, που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε “Απαίτηση” σχετικά µε την ζηµιά, απώλεια, καταστροφή  ή διαγραφή “Εγγράφων” από τον 
“Ασφαλισµένο”) 
 
� Απόκρουση 

(Ο “Ασφαλιστής” δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την “Απαίτηση” τρίτου, η  οποία εµπίπτει στην 
ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν.  Ο “Ασφαλιστής” αναλαµβάνει να πληρώσει τα “Έξοδα 
Απόκρουσης” που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόκρουσης) 

 

 
Επεκτάσεις 
 

�  Έξοδα Παρουσίας σε Έρευνα 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει εκ µέρους οποιουδήποτε “Ασφαλισµένου” διευθυντικού στελέχους και 
“Υπαλλήλου”, “Έξοδα Παρουσίας” σε “Έρευνα”, που θα υπολογίζονται µε οριζόµενους κατά την ασφάλιση 
συντελεστές για κάθε ηµέρα για την οποία απαιτήθηκε παρουσία στο δικαστήριο) 
 

�   Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων (5 έτη) 
(Εάν ο “Ασφαλιστής” καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριο, για λόγο άλλο από τη µη πληρωµή 
του ασφαλίστρου ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον 
“Ασφαλισµένο”, ο “Λήπτης της Ασφάλισης” θα έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόµενη 
“Απαίτηση” που έγινε για πρώτη φορά κατά του “Ασφαλισµένου”, εντός της “Πρόσθετης Περιόδου 
Γνωστοποίησης”. Αυτή η “Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης” δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο 
ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί) 
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�  Έξοδα Επικοινωνίας 
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” “Έξοδα Επικοινωνίας” για την 
αποκατάσταση της Επαγγελµατικής φήµης του, δεσµευόµενος αποκλειστικά και µόνο εντός του πλαισίου 
των προβλεπόµενων στο παρόν συµβόλαιο Ασφαλιστικών Καλύψεων, τα οποία προκύπτουν για τον 
“Λήπτη της Ασφάλισης” εντός της “Περιόδου Ασφάλισης” ) 

 
�  Έξοδα Απόκρουσης σχετικά µε Σεξουαλική παρενόχληση   

(Ο “Ασφαλιστής” θα αποκαταστήσει στον "Λήπτη της Ασφάλισης” τα “Έξοδα Απόκρουσης” και “Έξοδα 
Παρουσίας” που θα προκύψουν από µια ‘Απαίτηση’ ή ‘Έρευνα’ που σχετίζεται µε ισχυρισµούς σεξουαλικής 
παρενόχλησης υπό την προϋπόθεση ότι µια τέτοια ‘Απαίτηση’ απορρίπτεται ή κρίνεται ανυπόστατη 
δικαστικά) 
 

� Πράξη του Καλού Σαµαρείτη  
(Ο “Ασφαλιστής” θα πληρώσει για λογαριασµό του “Ασφαλισµένου” όλες τις “Zηµιές”, που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε “Απαίτηση” για Σωµατική Βλάβη σε ασθενή του Ασφαλισµένου που προκύπτει από 
‘Πράξη του Καλού Σαµαρείτη’) 
 

Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης Αποστολή συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης 
πρότασης ασφάλισης από το κάθε µέλος. 
Καταβολή των ασφαλίστρων εντός 60 ηµερών από 
την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης. 
 

- Κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος & 
3ετή εµπειρία στο αντικείµενο 

- Καθαρό ιστορικό ζηµιών 
 

  
 

Η AIG διατηρεί το δικαίωµα κατά την ανανέωση του ετήσιου συµβολαίου να τροποποιήσει του 
όρους της ασφάλισης συνολικά ή για κάθε ασφαλισµένο ξεχωριστά. 

 
 
 

Ισχύς της παρούσας προσφοράς 
 

Η παρούσα προσφορά εκδόθηκε µε βάση τις πληροφορίες που γνωρίστηκαν στον Ασφαλιστή. Ο 
Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ή /και αποσύρει την παρούσα προσφορά σε 
περίπτωση επίτασης του κινδύνου. Η παρούσα προσφορά ∆ΕΝ αποτελεί ασφαλιστική κάλυψη και 
θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι την  01.01.2015.  


