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ο κόσµος σας, µε ασφάλεια

Πρόγραµµα Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης Λογιστών:

Ποιος ασφαλίζεται:

Ελεύθεροι επαγγελµατίες λογιστές που δεν εργάζονται σε Λογιστική – 
Ελεγκτική Εταιρεία ή γραφείο

Η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο 
προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελµατίες λογιστές έναντι 
πραγµατικών ή επικαλούµενων οικονοµικών διεκδικήσεων τρίτων για 
λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών 
υπηρεσιών.

Οι Ασφαλιστικές Καλύψεις

Αποζηµίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αµελή 
άσκηση του επαγγέλµατος  
Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιµότητα της κατηγορίας 
Ποσά ενδεχόµενου εξωδικαστικού συµβιβασµού 
Αποζηµίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήµισης / συκοφαντίας 
Παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκο-
ντος / παραβίαση απορρήτου 
Απώλεια εγγράφων 
Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων 
Εκτεταµένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων 

Λόγοι Αξιώσεων - Απαιτήσεων

Λανθασµένη επαγγελµατική συµβουλή 
Μη τήρηση των προθεσµιών 
Ακατάλληλη προετοιµασία φορολογικών δηλώσεων 
Μη συµµόρφωση µε λογιστικούς κανονισµούς 
Δυσφήµιση 
Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων 

Σηµαντική Σηµείωση: Η παρούσα περιγραφή της κάλυψης 
είναι ενδεικτική. Εξυπηρετεί αποκλειστικά πληροφορια-
κούς σκοπούς. Για την ακριβή περιγραφή-έκταση 
κάλυψης-εξαιρέσεις παρακαλούµε αναφερθείτε στους 
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.

      Επαγγελµατικές Ευθύνες: 

      Γιατί Chartis;

> Εκτεταµένη εµπειρία ανάληψης κινδύνων 
> Εξειδικευµένη διαχείριση αξιώσεων µε ιδιαίτερη ευαισθησία και 
διακριτικότητα για τις εµπορικές σας σχέσεις 
> Επιθυµία να χτίσουµε µακροχρόνιες σχέσεις αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας 
> Εκτεταµένη εµπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελµατικής 
Ευθύνης 
> Ηγετική θέση παγκοσµίως στην αγορά Γενικών Ασφα-
λειών 

  Σηµαντική Σηµείωση:

Η ασφαλιστική σύµβαση θα ισχύει για Απαιτήσεις που  υποβάλλονται εναντίον του Ασφαλισµένου στην Ελλάδα.

Με την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση δεν θα καλύπτονται Ζηµίες που συνδέονται µε Απαιτήσεις αναφορικά µε υπηρεσίες προς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 

  και εισηγµένες επιχειρήσεις καθώς και υποθέσεις σχετικές µε συγχωνεύσεις, εξαγορές και ναυτικό δίκαιο.

Η πλήρης περιγραφή – έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Για κάθε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε 

  µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο ή απευθείας µε την ασφαλιστική εταιρεία.

Δηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλµένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο.  Συµφωνώ 

ότι αυτή η πρόταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσω θα αποτελέσει τη βάση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.  Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώ-

νω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Kηφισίας 119,151 24 Mαρούσι, Τηλ.: 210  8127 600, Fax: 210  8027 189
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Μαρίνου Αντύπα 42, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 57001, Τηλ.: 2310 474 999, Fax: 2310  494 990
URL: www.chartisinsurance.gr, e-mail: flgreece@chartisinsurance.com 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: ________________________________

Όνοµα Ασφαλιζόµενου: .................................................................. Α.Φ.Μ.: .................................... Δ.Ο.Υ.: ...............................

Τηλέφωνο: ................................................... E-mail: ................................................... Διεύθυνση: ..............................................

Σε ποιο σύλλογο ανήκετε: ..............................................................................................................................................................

Ποια ηµεροµηνία επιθυµείτε να έχει έναρξη η ασφαλιστική σας κάλυψη: ................................................................................

Ετήσιο Όριο Ευθύνης

Ετήσιες Αµοιβές

0 - 50.000 

0 - 50.000 

0 - 50.000 

50.001 - 100.000

50.001 - 100.000

100.001 - 300.000

100.001 - 300.000

Aπαλλαγή*

500

1.000

1.500

1.000

1.500

1.000

1.500

20.000

300

250

200

300

250

350

300

30.000

410

360

310

410

360

460

410

50.000

550

500

450

550

500

600

550

100.000

950

900

850

950

900

1.000

950

150.000

1.150

1.050

1.250

1.150

200.000

1.350

1.250

1.450

1.350

300.000

1.700

1.600

O Ασφαλιζόµενος (επωνυµία & υπογραφή) .................................................................. Ηµεροµηνία ........................................

Παρακαλούµε αποστείλετε την παρούσα εντολή ασφάλισης στον ασφαλιστικό σας σύµβουλο ή απευθείας στην Chartis (ηλεκτρονικά, 

ταχυδροµικά ή µε fax) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πρόγραµµα Ασφάλισης: Επιλέξτε µε    την επιλογή που επιθυµείτε και αντιστοιχεί στις ετήσιες αµοιβές σας (όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ)Χ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ (Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις)

   1.Είστε Ελεύθερος Επαγγελµατίας και δεν εργάζεστε σε κάποια λογιστική εταιρία ή εταιρία ορκωτών ελεγκτών     ΝΑΙ       ΟΧΙ
   2.Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και παρέχετε λογιστικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία έτη          ΝΑΙ       ΟΧΙ 
   3.Επιβεβαιώστε ότι δεν έχετε ποτέ υποστεί κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελµατικό σωµατείο και δεν έχουν εγερθεί   
      οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον σας σχετικά µε παράβαση επαγγελµατικού καθήκοντος          ΝΑΙ       ΟΧΙ
   4.Επιβεβαιώστε ότι δεν γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που µπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον σας     ΝΑΙ     ΟΧΙ 

* Η Απαλλαγή που θα επιλεγεί είναι το ποσό που παραµένει ανασφάλιστο και θα καλύπτεται από τον Ασφαλιζόµενο
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