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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

      Ο ασφαλιστικός σύμβουλος της Mega Broker κ. Φώτης Παυλόπουλος, σε συνεργασία με την  ασφαλιστική 

εταιρεία AIG που είναι εξειδικευμένη σε καλύψεις  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, ήλθε σε επαφή με το Δ.Σ. και 

πρότεινε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, ειδικά 

δημιουργημένο για ελέυθερους επαγγελματίες Ψυχολόγους, με προνομιακές τιμές για τά μέλη του Σ.Ε.Ψ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα καλύψεις, που περιλαμβάνουν  εκτός από  την  επαγγελματική 

ευθύνη και άλλες  χρηστικές, όπως η δυσφήμιση, η προστασία δεδομένων, η ευθύνη στο διαδίκτυο, έξοδα 

παράστασης σε δικαστήριο, έξοδα αποκατάσταση της φήμης  κλπ . Θα τις δείτε πιο αναλυτικά στο έντυπο 

«Προσφορά Ασφάλισης». 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  και  δεν 

καλύπτει όσους έχουν μόνο εξαρτημένη σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, αν ένας συνάδελφος είναι ελεύθερος 

επαγγελματίας και έχει και εξαρτημένη σχέση εργασίας μπορεί να ασφαλιστεί για τις δραστηριότητές του ως 

ελεύθερος επαγγελματίας. 

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο  κόστος. 

Συγκεκριμένα, από 100 συμμετοχές και πάνω το κόστος  διαμορφώνεται σε 200 Ευρώ ετησίως, από 310 ευρώ  που 

είναι  ασχέτως αριθμού συμμετεχόντων. 

Για τις εγγραφές, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, μπορούν:  

1. Να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με e-mail  που θα σταλεί  στον ασφαλιστικό σύμβουλο κ. Φώτη 

Παυλόπουλο   fotip2@yahoo.gr,    που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση αυτής της προσφοράς  και με κοινοποίηση 

στον  ΣΕΨ   seps@otenet.gr    για να γνωρίζουμε τον αριθμό των ενδιαφερομένων.   

2.  Να στείλουν, ηλεκτρονικά,  συμπληρωμένη την αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, που επισυνάπτεται, 

στον  ασφαλιστικό σύμβουλο  με κοινοποίηση στον ΣΕΨ   seps@otenet.gr  για τον ανωτέρω λόγο.  

 



Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό  

σύμβουλο τηλεφωνικά στο 6977616332 ή με e-mail  στο fotip2@yahoo.gr 

Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 31/03/2015 και κατόπιν θα ξεκινήσει η ασφάλιση. 

 

                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 Η  Πρόεδρος                             Η  Γενική  Γραµµατέας                                     

                            

 

Βασιλική  ∆. Μπουκουβαλα                                    Βασιλική  ∆. Καραγιάννη  

 Κλινικός Ψυχολόγος                                                      Κλινικός Ψυχολόγος  

 


