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ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ  
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 

Ανά Συµβάν (ζηµιογόνο 
γεγονός) σωµατικές βλάβες 
ή/και υλικές ζηµιές, 
αθροιστικά, όσοι και να είναι 
οι παθόντες ή δικαιούχοι 

25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 € 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της 
Εταιρίας για περισσότερα 
από ένα ατυχήµατα που θα 
συµβούν σε όλη τη διάρκεια 
της ασφαλιστικής κάλυψης, 
αθροιστικά για σωµατικές 
βλάβες και υλικές ζηµιές 

50.000 € 100.000 € 120.000 € 150.000 € 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Χειρουργοί οποιασδήποτε 
ειδικεύσεως (εκτός των 
πλαστικών χειρουργών), 
ορθοπεδικοί, µαιευτήρες, 
γυναικολόγοι, 
αναισθησιολόγοι, 
ουρολόγοι, 
ακτινοθεραπευτές, 
οδοντίατροι 

450 € 

 

550 € 700 € 1.000 € 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Όλες οι λοιπές ειδικότητες 
εκτός των πλαστικών 
χειρουργών 

360 € 

 

440 € 560 € 800 € 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΟΡΙΑ: 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ & ΟΜΑ∆ΙΚΟ 50.000€ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 
100.000€ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
10€ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
10€ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
15€ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
15€ 

 
 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Για κάθε υλική ζηµιά 300 € 

  
 
  
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ) 20% ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΙΑΤΡΟΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.      
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ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 
Καλύπτεται η επαγγελµατική αστική ευθύνη του ιατρού έναντι τρίτων για απώλεια 
ζωής, σωµατικές βλάβες και/ή υλικές ζηµιές από πράξεις ή παραλείψεις που 
οφείλονται σε αµέλεια, σφάλµα ή παράλειψή του και σχετίζονται αποκλειστικά και 
µόνο µε την νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατός του ως ιατρού, είτε στο ιατρείο του, 
είτε στην οικία του ασθενούς, είτε σε νοσηλευτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται και 
έχει δηλώσει εγγράφως, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  
Επίσης, παρέχεται κάλυψη: 
 
- για τις περιπτώσεις παροχής ιατρικής βοήθειας αµέσου ανάγκης, έστω και αν 
πρόκειται για ιατρική βοήθεια ειδικότητας άσχετης µε τη δηλωθείσα 
 
- για λάθη και παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς 
του 
 
- για ατυχήµατα που προκαλούνται από τη χρήση ελαττωµατικού ιατρικού υλικού, 
έστω και εάν ανήκει σε τρίτους, εφόσον ο ασφαλιζόµενος αγνοούσε ότι ήταν 
ελαττωµατικό 
 
- για τις περιπτώσεις καθυστερηµένης θεραπείας, χρησιµοποίησης 
αντενδεικνυοµένων µέσων, έκδοσης λανθασµένων πιστοποιητικών ή εκθέσεων ή 
εφαρµογής µη ενδεδειγµένης θεραπείας 
 
- για ζηµιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την λειτουργία του χώρου του 
ιατρείου συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών επιγραφών και τεντών 
 
Σε περίπτωση κάλυψης ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για το υπαλληλικό 
προσωπικό του ιατρού µε όρια κάλυψης για σωµατικές βλάβες ανά άτοµο και 
οµαδικό µέχρι 50.000€ & ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης 
µέχρι 100.000€, τα ασφάλιστρα αυξάνονται ως εξής: 

- για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 & 2 κατά 10€ ανά εργαζόµενο 
- για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 & 4 κατά 15€ ανά εργαζόµενο 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Κατοχή ∆ιπλώµατος – Άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
Συµπλήρωση της πρότασης ασφάλισης 
Οι αγροτικοί και οι ειδικευόµενοι ιατροί υπολογίζονται µε το ασφάλιστρο των 
χειρουργών 
Πληρωµή των ασφαλίστρων εφάπαξ 
 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
∆εν καλύπτονται µε τα ανωτέρω προγράµµατα οι πλαστικοί χειρουργοί 
∆εν καλύπτεται η Ποινική ή η Πειθαρχική ευθύνη του ιατρού 
 


