
Ασφάλιση Γενικής Ευθύνης 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  
Προϊόν: Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρων 
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. 

Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους  του Συμβολαίου το οποίο μπορεί να σας 

παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει επαγγελματική ευθύνη δικηγόρων έναντι τρίτων για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή λάθος που σχετίζεται με 

την άσκηση του επαγγέλματός τους.  

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Αστική ευθύνη δικηγόρων έναντι τρίτων για οποιαδήποτε 

πράξη, παράλειψη ή λάθος που διαπράχθηκε ή προβάλλεται 

ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της εξάσκησης 

δικηγορίας στην Κύπρο βασισμένης αποκλειστικά στο 

Κυπριακό Δίκαιο. 

 Δαπάνες και έξοδα που προέκυψαν για την υπεράσπιση και/ή 

διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης με την προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών 

(Κύπρου) Λτδ. 

 

Η αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει το Όριο Αποζημίωσης 

όπως αναφέρεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

 Οποιαδήποτε αμελή πράξη, λάθος ή παράλειψη σχετικά με τις 

υπηρεσίες και δραστηριότητες που εκτελέστηκαν και δεν 

εμπίπτουν στο πλαίσιο των επαγγελματικών υπηρεσιών ενός 

δικηγόρου σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, 

δεοντολογικούς κώδικες και κανόνες. 

 Οποιαδήποτε διευθέτηση ή υπόδειξη, είτε δωρεάν είτε όχι, 

αναφορικά με χρηματοοικονομικά θέματα, ζητήματα ακίνητης 

περιουσίας, άλλα εμπορικά ή φορολογικά θέματα. 

 Οποιαδήποτε λανθασμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ή μη 

συμμόρφωση με νομικές διατάξεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. 

 Υπέρβαση κοστολογικών εκτιμήσεων ή πιστωτικών ορίων. 

 Οποιοδήποτε λάθος ή παράβαση υποχρεώσεων που σχετίζεται 

με τήρηση λογαριασμών, λογιστικά ή χρηματοοικονομικές 

μεταβιβάσεις ή που προκύπτει από κατάχρηση η οποία γίνεται 

από τους υπαλλήλους του Ασφαλισμένου. 

 Απαιτήσεις που προέρχονται από τις δραστηριότητες του 

Ασφαλισμένου σαν πρόεδρος ή μέλος των Διοικητικών ή 

Εποπτικών Συμβουλίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, σωματείων, 

συνδέσμων ή σαν νομικός λειτουργός αυτών. 

 Κίνδυνοι Συμβούλων ή Αξιωματούχων.  

 Λίβελλος ή δυσφήμιση. 

 Οποιαδήποτε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη από τον 

Ασφαλισμένο να συνάψει ή να διατηρήσει ασφάλιση.  

 Αφερεγγυότητα ή πτώχευση του Ασφαλισμένου. 

 Απώλεια εγγράφων είτε γραπτών, τυπωμένων ή οποιονδήποτε 

πληροφοριών που βασίζονται ή είναι αποθηκευμένες σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει χαθεί ή καταστραφεί ενώ είχε 

ανατεθεί στον Ασφαλισμένο ή βρισκόταν υπό τη φροντίδα, 

φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου. 

 Οποιαδήποτε σκόπιμη, ανέντιμη, κακόβουλη, εγκληματική ή 

παράνομη πράξη από τον Ασφαλισμένο ή τους υπαλλήλους 

του. 

 Σωματική βλάβη, ζημιά σε περιουσία ή οποιαδήποτε 

επακόλουθη ζημιά που προέρχεται από αυτές. 

 Οποιαδήποτε οικονομική ζημιά προκαλείται από ρύπανση του 

αέρα, του νερού ή του εδάφους. 

 Οποιαδήποτε συνέπεια πολέμου, εισβολής, ενέργειας 

εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε κηρύχθηκε πόλεμος είτε 

όχι), εμφύλιου πολέμου, τρομοκρατίας, ανταρσίας, 

επανάστασης, εξέγερσης ή στρατιωτικής εξουσίας ή 

σφετερισμού εξουσίας. 

 Πρόστιμα, ποινές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις 

ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες αποζημιώσεις. 

 Ευθύνη που αναλαμβάνεται από τον Ασφαλισμένο με σύμβαση 

ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, εκτός αν τέτοια ευθύνη θα 

υπήρχε ακόμα και αν δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση ή συμφωνία. 

 Απαιτήσεις που υποβάλλονται μεταξύ των Ασφαλισμένων με το 

παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή από οποιοδήποτε άλλο 

μέρος που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή διοίκηση του 

Ασφαλισμένου ή με το οποίο ο Ασφαλισμένος είναι συνέταιρος, 

σύμβουλος, υπάλληλος ή συγγενής πρώτου βαθμού. 

 Απαιτήσεις που προκύπτουν από χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, ταμιευτήρια, πιστωτικές ενώσεις, συνεργατικά 

πιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστές κλπ. 
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Πού είμαι καλυμμένος; 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Πότε και πως πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

 Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων ισχύει εντός των συμφωνηθέντων γεωγραφικών ορίων. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να διατηρεί ακριβές περιγραφικό αρχείο όλων των επαγγελματικών υπηρεσιών για επιθεώρηση και χρήση από την Εθνική 

Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή τους αντιπροσώπους της που διορίστηκαν κανονικά μέχρι το βαθμό που αφορούν 

οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

 Να δίνει στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή τους αντιπροσώπους της που διορίστηκαν κανονικά τις πληροφορίες, 

τη βοήθεια και τις υπογεγραμμένες εκθέσεις που μπορεί να ζητηθούν. 

 Να βοηθά στην υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης χωρίς επιβάρυνση προς την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.  

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ειδοποιήσει αμέσως την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ.  

 Να βοηθά στην υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης χωρίς επιβάρυνση προς την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την ρήτρα καταβολής 

ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στον πίνακα συμβολαίου (Μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια). Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να 

γίνει δια μέσω:  

− Πιστωτική/χρεωστική κάρτα  

− Μετρητά ή επιταγή (μόνο εάν ο τρόπος πληρωμής είναι τριμηνιαίος, εξαμηνιαίος ή ετήσιος 

− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ 

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit) 
− Μέσω του προσωπικού σας Internet Banking 

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

! Η κάλυψη περιορίζεται και εφαρμόζεται σε σχέση με 

αποζημίωση που είναι αποτέλεσμα απόφασης που εκδίδεται ή 

εξασφαλίζεται από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας μέσα 

στα καθορισμένα γεωγραφικά όρια. 

! Η κάλυψη περιορίζεται και εφαρμόζεται σε σχέση με 

επιβαρύνσεις, δαπάνες και γενικά έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν και είναι ανακτήσιμα στα καθορισμένα 

γεωγραφικά όρια. 

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ γραπτή ειδοποίηση. 


