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ΤΕΥΧΟΣ 3 από 5 

 
                                                Διακήρυξη ꞉ ΔΟΛ 600002 

                                                                               Ημερομηνία ꞉ 1-12-2015 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

  

BusinessGuard Premier 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

  

 
 
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΛΕΠΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ AIG ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ 
AIG ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ AIG.     
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BUSINESSGUARD PREMIER– 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

11 ..   ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑΚΚ ΑΑΣΣ   ΑΑΣΣ ΦΦ ΑΑΛΛ ΙΙ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

Αριθμός 

Ασφαλιστηρίου 

 

1.  Λήπτης 

Ασφάλισης 

Έδρα Λήπτη της 

Ασφάλισης: 

ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. 

 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.  

Περραίβου 20 και Καλλιρρόης 5, Αθήνα, 11743 

 

094532827 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

2.  Περίοδος 

Ασφάλισης: 

Από: 

01/04/2016 

(00.00 ώρα 

Ελλάδας) 

 

Έως: 

31/3/2017 

 

(24:00 ώρα Ελλάδας)  

3.  Όριο Ευθύνης Ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών 

για όλους τους Ασφαλισμένους για όλες 

τις ασφαλιστικές καλύψεις και επεκτάσεις 

κάλυψης, σωρευτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

υπεράσπισης.   

ΕΥΡΩ 

50.000.000 

4.  Επιμέρους Όρια 

Ευθύνης: 

Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 (Έξοδα 

Υπεράσπισης σχετικά με Σωματικές 

Βλάβες και Υλικές Ζημιές):  

 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 
(Επείγοντα Έξοδα Υπεράσπισης) 
 
Επέκταση κάλυψης για εργατικές 
απαιτήσεις κατά της Εταιρίας                               

Τα επιμέρους όρια ευθύνης 

περιλαμβάνονται στο Όριο Ευθύνης και 

σε καμία περίπτωση δεν το αυξάνουν.  

ΕΥΡΩ 50.000 

 
 
 
ΕΥΡΩ 200.000 

 

ΕΥΡΩ 5.000.000 

5.  Προστασία Μη 

Εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ 

Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης για κάθε 

ένα από τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ 

του Λήπτη της Ασφάλισης: 

 

ΕΥΡΩ 1.000.000  

6.  Απαλλαγή  Οι Απαλλαγές δεν εφαρμόζονται σε  
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Ζημία Ασφαλισμένου Προσώπου η 

οποία δεν έχει αποζημιωθεί από την 

Εταιρεία (ασφαλιστική κάλυψη 3.1(i)) 

Ζημία από κάθε Απαίτηση ΗΠΑ σχετικά 

με Εργατική Απαίτηση: 

Ζημία από κάθε Απαίτηση Κινητών 

Αξιών κατά της Εταιρείας: 

Ζημία από κάθε άλλη Απαίτηση: 

Ζημιά από κάθε εργατική απαίτηση κατά 

της Εταιρίας: 

ΕΥΡΩ 50.000 

 

ΕΥΡΩ 50.000 
 

ΕΥΡΩ 50.000 

 

ΕΥΡΩ 50.000 

7.  Ετήσιο Ολικό 

Ασφάλιστρο 

Είναι το ποσό των: 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Καθαρά ασφάλιστρα:  

Δικαίωμα συμβολαίου: 

Φ.Α.: 

{ Ποσό } 

 

 

{ Ποσό } 

{ Ποσό } 

{ Ποσό } 

8.  Ημερομηνία 

Αναδρομικής 

Ισχύος: 

 

    01.05.2012 

 

 

9.  Ασφαλιστικές 

Καλύψεις 

Ο Ασφαλιστής παρέχει σύμφωνα με τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου τις ακόλουθες 
καλύψεις μόνο εφόσον δίπλα από αυτές 
υπάρχει η λέξη «ισχύει» 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.1 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.2 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.3 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.4 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.5 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.6 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.7 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.8 
Ασφαλιστική κάλυψη 3.9 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.1 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.2 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.3 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.4 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.5 
Πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 4.6 

 
 
 
 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει 
Ισχύει  
 

10.  Ασφαλιστής  

Διεύθυνση 

Ασφαλιστή 

……… 

Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία ……, 

εγγεγραμμένη στα μητρώα της ……… με αριθμό Μητρώου ……, η οποία εδρεύει 

στο …………, επί της οδού …………. To υποκατάστημα Ελλάδας της ……., και ο 

νόμιμος αντιπρόσωπός  της…… έχουν την έδρα τους επί της ……….. 

11.  Γεωγραφικά Όρια 

Κάλυψης 

 

 

 

Παγκόσμια  
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12.  Συνημμένοι ειδικοί 

Όροι 

 

1. Επέκταση ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη σχέση 

εργασίας 

2. Τροποποίηση γνωστοποίησης απαιτήσεων και 

περιστατικών 

3. Τροποποίηση ισόβιας προστασίας απερχόμενων 

στελεχών 

4. Τροποποίηση επειγόντων εξόδων υπεράσπισης 

5. Εξαίρεση απαιτήσεων βασικού μετόχου 

6. Πίνακας υπολογισμού ασφαλίστρων «SHORT RATE» 

 

13.  Τρόπος 

Πληρωμής 

Τα ασφάλιστρα του κάθε ασφαλιστικού 

έτους, που θα συμφωνηθούν, θα 

καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις 

(εξάμηνες δόσεις). Ειδικότερα, συμφωνείται 

ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός 30 

ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 

Ασφάλισης και μετά την υποβολή από τον 

Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών και η δεύτερη 

δόση θα καταβληθεί με τη λήξη της πρώτης 

εξαμηνιαίας ασφαλιστικής περιόδου. 

 

14.  Διάρκεια 

Σύμβασης  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

ανάδοχο θα έχει 12μηνη διάρκεια, από την 

ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, με δικαίωμα από τη 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για ανανέωση για έξι (6) ακόμα 

μήνες, μετά από συμφωνία και των δυο 

μερών (η οποία δύναται να περιλαμβάνει 

μόνο τυχόν αναπροσαρμογές σε περίπτωση 

αποδεδειγμένης συνδρομής των σχετικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 288 του Αστικού 

Κώδικα) και θα συμφωνηθεί κατά την 

περίοδο των 60 ημερών πριν την 

ημερομηνία της ετήσιας διάρκειας. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας 

κατά την ετήσια ανανέωση, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο 

και αυτός υποχρεούται να αποδεχθεί, την 

παράταση της κάλυψης για τρεις (3) 

επιπλέον μήνες, με αναλογική χρέωση 

ασφαλίστρων (pro rata), προκειμένου να 

εξασφαλίζει απαραίτητο χρόνο για την 

προκήρυξη νέου διαγωνισμού.  

 

15.  Πρόσθετη 

Συμφωνία  

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το κείμενο της 

Διακήρυξης ΔΟΛ αριθ. 600002/1-12-2015 

αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με 

την παρούσα σύμβαση ασφάλισης  
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Τόπος:  Τόπος: 

 

Ημερομηνία: Ημερομηνία: 

 

O Aσφαλιστής  O Λήπτης της Ασφάλισης 

 

 

 

 

.  
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22 ..     ΔΔΙΙ ΚΚ ΑΑΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑΤΤ ΑΑ   ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΤΤ ΗΗ   ΤΤ ΗΗΣΣ   ΑΑΣΣ ΦΦ ΑΑΛΛ ΙΙ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

 
2.1 ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
 

 Αν το περιεχόμενο του  Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την πρόταση 
ασφάλισης καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά 
και μόνο με τη συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου υποδείγματος Α’ 
(δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία του 
Ασφαλιστή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του 
Ασφαλιστηρίου. 

 
2.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
 

 Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν παρέλαβε το ειδικό έντυπο 
πληροφοριών με τις προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης ασφάλισης, έχει δικαίωμα  εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται αποκλειστικά και μόνο με την συμπλήρωση και αποστολή του 
συνημμένου υποδείγματος Β’ (δήλωση εναντίωσης) με συστημένη επιστολή στα 
κεντρικά γραφεία του Ασφαλιστή, εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) από την 
ημερομηνία παράδοσης του Ασφαλιστηρίου. 

 
2.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

 Εάν η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο 
Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους 
παραπάνω, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο εντός δεκατεσσάρων (14) 
ημερών από την  παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη δήλωση που αποστέλλεται στα κεντρικά 
γραφεία του Ασφαλιστή.  

 Εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά, η παράδοση και παραλαβή του 
Ασφαλιστηρίου τεκμαίρεται από την καταβολή του ασφαλίστρου. 

 
2.4 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

 Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
δικαιώματα (εναντίωσης ή υπαναχώρησης), το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από 
την αρχή σαν να μην είχε ποτέ συναφθεί, από την ημέρα παραλαβής της 
δήλωσης εναντίωσης ή της δήλωσης υπαναχώρησης από τον Ασφαλιστή. 
Τυχόν ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημέρα της εναντίωσης ή 
της υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Λήπτη της Ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν 
έχει ήδη γνωστοποιηθεί Απαίτηση στον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου, πριν από την παραλαβή της ως άνω δήλωσης εναντίωσης ή 
υπαναχώρησης. 
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BUSINESSGUARD PREMIER –  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Έναντι καταβολής του Ετήσιου Ολικού Ασφαλίστρου, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης 
της Ασφάλισης συμφωνούν  τα ακόλουθα: 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΡΗΤΡΑ CLAIMS MADE).   

 

 

33 ..   ΑΑΣΣ ΦΦ ΑΑΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΚΚ ΑΑΛΛ ΥΥ ΨΨΕΕ ΙΙΣΣ   

Οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο για Απαιτήσεις που εγείρονται για 

πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης και γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του 

Ασφαλιστηρίου.  

 

3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Ο Ασφαλιστής θα:  
(i) Αποζημιώσει το Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Ζημία ή θα καταβάλει για 

λογαριασμό του Ασφαλισμένου Προσώπου το ποσό της Ζημίας στο 
μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν έχει αποζημιωθεί από την 
Εταιρεία. 

(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει αποζημιωθεί 
από την Εταιρεία.  

 
3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ  
 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη η ίδια από 
Απαίτηση Κινητών Αξιών.  
 

3.3 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έρευνας που πραγματοποίησε το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
 

3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασμό κάθε Μη Εκτελεστικού Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό την ιδιότητα 
αυτή κατά την Περίοδο Ασφάλισης, τη Ζημία που αυτό υπέστη μέχρι το Υπερβάλλον 
Όριο Ευθύνης και στο μέτρο που δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία και δεν 
αποτελεί αντικείμενο καμίας άλλης ασφάλισης.  
  

3.5 ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 
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 Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Έκδοσης που πραγματοποίησε το 

Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
 
3.6 ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

Ο Ασφαλιστής θα:  
(i) Αποζημιώσει το Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού για τη Ζημία ή θα 

καταβάλλει για λογαριασμό του Διευθυντή Ανεξάρτητου Οργανισμού το 
ποσό της Ζημίας στο μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού 
δεν έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία, από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό 
ή από άλλο ασφαλιστήριο.  

(ii) Αποζημιώσει την Εταιρεία για τη Ζημία που υπέστη ο Διευθυντής 
Ανεξάρτητου Οργανισμού στο μέτρο που ο Διευθυντής Ανεξάρτητου 
Οργανισμού έχει αποζημιωθεί από την Εταιρεία.  

 
3.7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης που πραγματοποίησε το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο για κάθε Απαίτηση σχετικά με Σωματικές Βλάβες και/ή 
Υλικές Ζημιές, μέχρι το Επιμέρους Όριο Ευθύνης που αναγράφεται στο στοιχείο 4 του 
Πίνακα Ασφάλισης.  
 

3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει (i) τα Έξοδα Εγγύησης και (ii) τα Έξοδα Αποτροπής 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα  που πραγματοποίησε το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
 

3.9 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΗΜΗΣ 
  

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης που 
πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.  
 
 

44 ..   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΘΘ ΕΕ ΤΤΕΕ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΜΜΠΠ ΛΛ ΗΗΡΡΩΩ ΜΜΑΑΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΚΚ ΑΑΛΛ ΥΥ ΨΨΕΕ ΙΙΣΣ   

 

4.1 ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
 

Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται αυτόματα σε κάθε Θυγατρική, την 
οποία ο  Λήπτης της Ασφάλισης αποκτά ή ιδρύει μετά την έναρξη κάλυψης του 
Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αυτή η Θυγατρική έχει προς διαπραγμάτευση 
Κινητές Αξίες της σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη οργανωμένη αγορά των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  
 
Για κάθε εταιρεία που το συνολικό μεικτό ενεργητικό της είναι μεγαλύτερο από το 
25% του συνολικού μεικτού ενεργητικού του Λήπτη της Ασφάλισης, κατά την 
ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου, η πρόσθετη συμπληρωματική κάλυψη 
4.1 ισχύει αυτόματα για διάρκεια 60 ημερών από τη στιγμή που η εταιρεία αυτή 
γίνεται Θυγατρική ή έως τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, όποια εκ των δύο 
χρονικών περιόδων είναι μικρότερη. Μετά το πέρας των 60 ημερών η εταιρεία 
παύει να θεωρείται Θυγατρική για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου.  Εφόσον 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ζητήσει για την εταιρεία αυτή επέκταση της κάλυψης 
για περίοδο άνω των 60 ημερών, και εφόσον υποβάλλει στον Ασφαλιστή 
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ασφαλιστής 
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δύναται αλλά δεν υποχρεούται να επεκτείνει την κάλυψη σύμφωνα με όρους που 
θα υποβάλλει στο Λήπτη της Ασφάλισης. Προϋπόθεση για να εκδοθεί 
πρόσθετη πράξη που θα προσαρτάται στο Ασφαλιστήριο και θα επεκτείνει την 
κάλυψη για περίοδο άνω των 60 ημερών, είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης να 
αποδεχτεί τους όρους του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
σχετικού επασφάλιστρου.  
 
Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης που αφορά σε ή σχετίζεται με οποιαδήποτε 
Θυγατρική προϋποθέτει ότι η Άδικη Πράξη έλαβε χώρα κατά τη χρονική 
περίοδο που η εταιρεία ήταν Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης.  

 
4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται αυτόματα Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης 
διάρκειας 5 ετών από το λήξη της Περιόδου Ασφάλισης εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν 
ανανεωθεί και δεν αντικατασταθεί από κανενός άλλου είδους ασφάλισης ευθύνης 
στελεχών διοίκησης.  
 

4.3 ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 

Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης ισόβιας διάρκειας για 
κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης 
αποχωρεί από τη θέση του ή συνταξιοδοτείται εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί 
και δεν αντικατασταθεί ή στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή 
αντικατάστασης δεν καλύπτει τα απερχόμενα στελέχη. Η επέκταση 4.3 δεν ισχύει στην 
περίπτωση που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας 
Αλλαγής Ελέγχου.  
 

4.4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
  

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που 
αφορά το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά των 
κληρονόμων, κληροδόχων ή καταπιστευματοδόχων του, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή θα καλυπτόταν από το Ασφαλιστήριο εάν στρεφόταν κατά του 
Ασφαλισμένου Προσώπου. 
 

4.5 ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τη Ζημία, που προκύπτει από Απαίτηση που 
αφορά το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, η οποία εγείρεται για πρώτη φορά κατά του 
νομίμου συζύγου του, υπό την προϋπόθεση ότι η Απαίτηση θα καλυπτόταν από 
το Ασφαλιστήριο, αν στρεφόταν κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου, και 
αφορά αποζημίωση για την είσπραξη της οποίας δύναται να γίνει εκτέλεση κατά 
περιουσίας, η οποία ανήκει (ή τεκμαίρεται ότι ανήκει) από κοινού στο 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τον / την  νόμιμο σύζυγο, ή περιουσιακού 
στοιχείου(ων), που έχει μεταβιβαστεί από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο στον / 
στην νόμιμο σύζυγο. 
 

4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
 

Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υπεράσπισης 
που απαιτούνται επειγόντως σε σχέση με Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει 
εκ των υστέρων αυτά μέχρι του ποσού του 10% του Ορίου Ευθύνης.   
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5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

5.1 ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, 
αναφορικά με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με: 

(i) την με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους ή ωφέλειας, στην 

οποία ο Ασφαλισμένος  δεν είχε νόμιμο δικαίωμα, ή  

(ii) δόλια πράξη ή παράλειψη. 

Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται τελεσίδικα με δικαστική 
απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με 
σχετική δικαστική ή εξώδικη ομολογία του Ασφαλισμένου.  
Προκειμένου να εξακριβωθεί η εφαρμογή της εξαίρεσης 5.1, η πράξη ή παράλειψη ενός ή 
περισσοτέρων εκ των Ασφαλισμένων δεν θα βαρύνει τα άλλα Ασφαλισμένα 
Πρόσωπα.  

 

5.2 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, 
αναφορικά με Ζημία που αφορά σε,προκύπτει από ή σχετίζεται με: 

(i) Άδικη Πράξη η οποία τελέσθηκε πριν την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος 

κάλυψης  

(ii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι 

οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με Απαίτηση που έχει γνωστοποιηθεί στα 

πλαίσια άλλου ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του 

οποίου το Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση, ή 

(iii) Πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με Άδικες Πράξεις, οι 

οποίες αναφέρονται σε ή σχετίζονται με γεγονότα που εύλογα μπορούν να 

οδηγήσουν σε Απαίτηση και έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια άλλου 

ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου, του οποίου το 

Ασφαλιστήριο αποτελεί ανανέωση ή αντικατάσταση. ή 

(iv) Εκκρεμή διαδικασία πριν από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται ακόμα και αν η εκκρεμής διαδικασία 

ξεκίνησε μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος αλλά πριν την ημερομηνία 

έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή  

(v) Τα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά της ανωτέρω εκκρεμούς διαδικασίας.  

Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων 5.2(iv) και 5.2(v), ο όρος «διαδικασία» περιλαμβάνει 
ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, κάθε αστική, ποινική, διοικητική δίκη ή διαιτησία ή άλλη 
συναφή διαδικασία ή επίσημη ανάκριση, εξέταση, έρευνα  από ελεγκτική ή εποπτική ή 
άλλη αρμόδια κρατική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. 
 

5.3 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  
 

Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε πληρωμή βάσει του Ασφαλιστηρίου, 
αναφορικά με Ζημία που αφορά σε ή σχετίζεται με Σωματικές βλάβες και Υλικές 
Ζημίες. Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται για τη Ζημία που καλύπτεται από την 
ασφαλιστική κάλυψη 3.7 Έξοδα Υπεράσπισης σχετικά με Σωματικές Βλάβες και Υλικές 
Ζημιές 
 

5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
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Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει ή να καταβάλλει οποιοδήποτε 
ποσό σε σχέση με Απαίτηση ΗΠΑ που ηγέρθη από ή για λογαριασμό: 

(α) οποιουδήποτε Ασφαλισμένου  

(β) Ανεξάρτητου Οργανισμού στον οποίο οποιοδήποτε Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο διατελεί ή διατέλεσε Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.  

Η παρούσα εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται: 

(i) αναφορικά με τα Έξοδα Υπεράσπισης οποιουδήποτε Ασφαλισμένου 

Προσώπου 

(ii) σε Απαιτήσεις εναντίον του Ασφαλισμένου Προσώπου που εγείρονται:  

1. από κάτοχο Κινητών Αξιών ή μέλος της Εταιρείας ή του 

Ανεξάρτητου Οργανισμού άμεσα ή μέσω εταιρικής ή συλλογικής 

αγωγής χωρίς την εκούσια συνδρομή ή συμμετοχή οποιουδήποτε 

Ασφαλισμένου αλλά εξαιτίας νομικής υποχρέωσης του 

Ασφαλισμένου να συνδράμει, βοηθήσει ή συμμετέχει στην 

Απαίτηση (pursued by any Security holder or member of any  

Company or Outside Entity; whether directly or derivatively, or 

pursued as a class action; and that has not been solicited or brought 

with  the voluntary (rather than legally required) intervention, 

assistance or active participation of any Insured); 

2. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο αναφορικά με Εργατική 

Απαίτηση,  

3. από οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο σχετικά με αναγωγικά 

αιτήματα  ή αποζημιώσεις, εφόσον αυτές απορρέουν άμεσα από άλλη 

Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, 

4. από πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου, άλλο διευθυντικό 

στέλεχος ή εργαζόμενο της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου 

Οργανισμού, 

5. από τον εκκαθαριστή, σύνδικο ή τον αναγκαστικό διαχειριστή της 

Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου Οργανισμού είτε άμεσα είτε για 

λογαριασμό (derivately) της Εταιρείας ή του Ανεξάρτητου 

Οργανισμού (pursued by an insolvency administrator, receiver, 

trustee or liquidator of any Company or Outside Entity either directly 

or derivatively on behalf of a Company or Outside Entity 

(iii) από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που εμπλέκεται σε κάθε προστατευόμενη 
δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στο 18 U.S.C. 1514(A)  (προστασία 
“whistleblower” σύμφωνα με το νόμο Sarbanes-Oxley του 2002) ή κάθε άλλη 
προστατευόμενη δραστηριότητα που ορίζεται σε κάθε άλλη σχετική και παρεμφερή 
προστατευτική του “whistleblower” (δηλαδή τον (πρώην) εργαζόμενο ή το μέλος 
ενός οργανισμού, ιδιαίτερα επιχείρησης ή δημόσιας αρχής / υπηρεσίας, ο οποίος 
αναφέρει μια παράνομη ενέργεια ή συμπεριφορά προς τα πρόσωπα ή αρχές που 
έχουν την εξουσία και τη δεδομένη βούληση να λάβουν διορθωτικά μέτρα.  Οι 
σχετικές αναφορές μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές, ανάλογα με το αν 
αφορούν την ίδια την επιχείρηση των εργαζομένων ή άλλη τρίτη επιχείρηση ή 
υπηρεσία) εφαρμοστέα διάταξη νόμου. 

 
 

6. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), που χρησιμοποιούνται με έντονα στοιχεία στο 
Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω. 



 

 
BusinessGuard Premier0312    
:                                                                                                                              Σελίδα 12/37 

All trademarks and copyrights belong to a member company of AIG Inc. 
©2012 AIG Inc. All rights reserved. 

 

6.1 Άδικη Πράξη  
 

ορίζεται:  
 
(i) όσον αφορά στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

α) κάθε πράξη ή παράλειψη που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τέλεσε (ή 
φέρεται ότι τέλεσε) υπό οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που 
αναφέρονται στον ορισμό 6.9 - Ασφαλισμένο Πρόσωπο κατωτέρω, 
καθώς και  οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία 
σύμφωνα με το νόμο το Ασφαλισμένο Πρόσωπο  ευθύνεται 
αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιότητάς 
του, ή 

β) κάθε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με Εργατική Απαίτηση 
(ii) όσον αφορά στην Εταιρεία, κάθε πράξη ή παράλειψη που η Εταιρεία 

τέλεσε (ή φέρεται  ότι τέλεσε) δια των οργάνων της αποκλειστικά και μόνο 
αναφορικά με Κινητές Αξίες.  

 
6.2 Αλλαγή Ελέγχου  

 
ορίζεται καθένα από τα παρακάτω γεγονότα: 

(i) ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνεύεται ή μεταβιβάζει με διάσπαση, 
πώληση ή άλλο τρόπο το σύνολο ή ουσιωδώς το σύνολο των 
περιουσιακών του στοιχείων με αποτέλεσμα ο Λήπτης της Ασφάλισης να 
παύει να υφίσταται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, ή 

(ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός αν πρόκειται για 
Θυγατρική), είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, αποκτά το δικαίωμα να ασκεί πλέον του 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή να ελέγχει το διορισμό της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης. 

 
6.3 Ανεξάρτητος Οργανισμός  

 
ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός εάν: 

(i) είναι Θυγατρική, ή 

(ii) είναι τραπεζικός ή άλλος χρηματοοικονομικός ή χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός, εταιρεία επενδύσεων, επιχειρηματικών συμμετοχών και 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων καθώς και συναφή επενδυτικά 
σχήματα, εταιρεία συμβούλων επενδύσεων ή μεσιτών επενδύσεων ή 
διαχείρισης επενδύσεων, χρηματιστηριακή ή άλλη συναφής επιχείρηση, 
ασφαλιστική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση επιδιώκει συναφείς ή 
παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ή   

(iii) οι Κινητές Αξίες του είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε 
χρηματιστήριο ή αγορά των ΗΠΑ ή / και έχει την υποχρέωση να υποβάλει 
αναφορές, οικονομικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα στο United States 
Securities and Exchange Commission (SEC) σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις (Section 13 of the US Securities and Exchange Act 1934).     

 
6.4 Απαίτηση 

 
ορίζεται: 
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(i) (α)  οποιαδήποτε έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο 
ένδικο βοήθημα ενώπιον των αστικών, διοικητικών δικαστηρίων, 
διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης επίσημης αρχής για χρηματική αποζημίωση 
ή άλλη αποκατάσταση, ή 

(β) οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, ή 

(γ)  οποιαδήποτε Απαίτηση Κινητών Αξιών,  

που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου αναφορικά με συγκεκριμένη 
Άδικη Πράξη, ή  

(ii) οποιαδήποτε Έρευνα, ή 

(iii) απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα, ή 

(iv) οποιαδήποτε διαδικασία που έχει ως σκοπό την έκδοση Απόφασης 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή την επιβολή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα 
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου 

 
6.5 Απαίτηση ΗΠΑ 
 

ορίζεται κάθε Απαίτηση, η οποία εγείρεται  στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής (Η.Π.Α.) ή βασίζεται στο δίκαιο των Η.Π.Α ή αναφέρεται σε πράξεις, 
παραλείψεις και γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. Στην έννοια των Η.Π.Α. 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι Πολιτείες, τα εδάφη και οι επικράτειες των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.   
 

6.6 Απαίτηση Κινητών Αξιών 
 

ορίζεται η έγγραφη χρηματική απαίτηση, αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα ενώπιον 
των αστικών, ποινικών, διοικητικών δικαστηρίων, διαιτητικής, διοικητικής ή άλλης 
επίσημης αρχής που εγείρεται κατά του Ασφαλισμένου, η οποία επικαλείται 
παράβαση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στις 
Κινητές Αξίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της 
γενικότητας των ανωτέρω, των διατάξεων περί αγοράς, πώλησης, προσφοράς 
και προσέλκυσης προσφοράς για αγορά ή πώληση Κινητών Αξιών) και που: 

(i) εγείρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με την αγορά ή 
πώληση ή προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση 
Κινητών Αξιών της Εταιρείας, ή 

(ii) εγείρει κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών της Εταιρείας αναφορικά με 
δικαιώματα που έχει ως κάτοχος Κινητών Αξιών που έχουν εκδοθεί από 
την Εταιρεία, ή 

(iii) εγείρεται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον κάτοχο Κινητών Αξιών 
της Εταιρείας (derivative action), εφόσον τούτο προβλέπεται από το 
εφαρμοστέο δίκαιο της Απαίτησης. 

Η Απαίτηση Κινητών Αξιών δεν περιλαμβάνει: (i) διοικητικά ή συναφή μέτρα 
και κυρώσεις (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω αναφέρονται μέτρα, 
κυρώσεις και πρόστιμα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου 
αξιών) κατά της Εταιρείας,  καθώς και έρευνες που διεξάγονται στις υποθέσεις 
της Εταιρείας, ή (ii) Εργατική Απαίτηση σε σχέση με δικαιώματα προαίρεσης 
και τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις.  
 

6.7 Απαλλαγή  
 

ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης.  
 

6.8 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων – Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 
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Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων  
ορίζεται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της δικαστικής ή άλλης επίσημης αρχής 
κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο: 
(i) απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής ή συντηρητική κατάσχεση 

ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο ή βάρος που εμποδίζει το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας και 
ελέγχου που έχει επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, ή 

(ii) στέρηση άσκησης των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας 

  
Μέτρα ποινικού χαρακτήρα 
ορίζονται κάθε δικαστική απόφαση, πράξη της εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης 
επίσημης αρχής κατά του Ασφαλισμένου Προσώπου που επιβάλλει στο 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο: 

 
(iii) νόμιμη προσωρινή κράτηση, προφυλάκιση, περιορισμό κατ’ οίκο ή άλλο 

περιοριστικό όρο, ή 
(iv) το μέτρο της απέλασης μετά από την για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση 

νόμιμης άδειας παραμονής, εκτός από αυτόν της ποινικής καταδίκης του.  
 
6.9 Ασφαλισμένο Πρόσωπο 

 
ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται: 

(i) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο διευθυντικό στέλεχος της 
Εταιρείας, 

(ii) Υπάλληλος της Εταιρείας,  

(iii) Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού.  

αλλά μόνο στην περίπτωση και στο μέτρο που το Ασφαλισμένο Πρόσωπο τελεί 
υπό τις ανωτέρω ιδιότητες. 

Διευκρινίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, σύνδικοι, εκκαθαριστές, αναγκαστικοί 
διαχειριστές, σύμβουλοι, ή άλλα πρόσωπα ανάλογης ιδιότητας που δεν έχουν 
σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία δεν εμπίπτουν στην έννοια του 
Ασφαλισμένου Προσώπου.   
 

6.10 Ασφαλισμένος  
 

ορίζεται κάθε Εταιρεία και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο. 
 

6.11 Ασφαλιστήριο  
 

ορίζεται η παρούσα  ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των 
συνημμένων ειδικών όρων και παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
 

6.12 Ασφαλιστής 
 

ορίζεται η Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο 10 του Πίνακα 
Ασφάλισης. 
 

6.13 Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού  
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ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά από έγγραφη πρόταση της 
Εταιρείας, κατά διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ήταν, είναι ή γίνεται μέλος 
της διοίκησης, διαχειριστής, θεματοφύλακας ή έχει παρόμοια θέση σε 
Ανεξάρτητο Οργανισμό. 

 
6.14 Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα 

 
ορίζεται η εύλογη αμοιβή δικηγόρων και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ασφαλιστή για την αποφυγή της 
έκδοσης Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων ή της επιβολής Μέτρων ποινικού 
χαρακτήρα ή για την απόρριψη, μεταρρύθμιση ή ανάκληση Απόφασης Ασφαλιστικών 
Μέτρων που εκδόθηκε κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα 
που επιβλήθηκαν κατά την Περίοδο Ασφάλισης.  

 

6.15 Έξοδα Εγγύησης 
 

ορίζονται τα εύλογα έξοδα και κόστος (τόκοι, αμοιβή τραπέζης κτλ), αλλά όχι το 

κεφάλαιο ή οποιαδήποτε εξασφάλιση απαιτείται, για την έκδοση της εγγυοδοσίας 

ή σχετικού πιστωτικού μέσου,  που επιβάλλεται στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο 

ως περιοριστικός όρος κατά την Περίοδο Ασφάλισης σε σχέση με Απαίτηση 

που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή σε αντικατάσταση Απόφασης 

Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων ποινικού χαρακτήρα   

 
6.16 Έξοδα Έκδοσης (Extradition Costs) 
 

ορίζονται οι εύλογες αμοιβές, δαπάνες και έξοδα, που προκαλούνται με την προηγούμενη 
γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή 

i)  Σχετικά με κάθε διαδικασία έκδοσης ή σχετική προσφυγή, οποιεσδήποτε 
αιτήσεις περί αμφισβητήσεως του καθορισμού δικαιοδοσίας κατά την 
εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου εκδόσεως, οποιαδήποτε αμφισβήτηση 
εναντίον αποφάσεως εκδόσεως από τις αρμόδιες αρχές ή αιτήσεις ενώπιον 
του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή συναφούς 
δικαστηρίου σε άλλη δικαιοδοσία. 

ii)  α) κάθε συμβούλου διαχείρισης κρίσεων και/ή φορολογικού συμβούλου, ο 
οποίος προσλαμβάνεται από Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποκλειστικά και 
σε άμεση σχέση με τις αναφερόμενες υπό (i) ανωτέρω διαδικασίες. 
β)  συμβούλων δημοσίων σχέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται από  
Ασφαλισμένο Πρόσωπο και τα οποία προκαλούνται αποκλειστικά και σε 
άμεση σχέση με διαδικασίες έκδοσης εναντίον αυτού του Ασφαλισμένου 
Προσώπου.      

 

6.17 Έξοδα Έρευνας  
 

ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες, που 
πραγματοποιούνται αναφορικά με την προετοιμασία και παράσταση του 
Ασφαλισμένου Προσώπου σε Έρευνα μετά από προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Ασφαλιστή. Τα Έξοδα Έρευνας δεν περιλαμβάνουν αμοιβές, 
μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς 
και αποζημίωση ή οποιαδήποτε έξοδα της Εταιρείας.  
 

6.18 Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης 
 

ορίζονται η εύλογη αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο σε σύμβουλο δημοσίων σχέσεων που προσέλαβε μετά από έγγραφη 
έγκριση του Ασφαλιστή για να αποκαταστήσει και προστατεύσει τη φήμη και 
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υπόληψή του μετά από την τελεσίδικη απόρριψη Απαίτησης που ηγέρθηκε 
εναντίον του.   

 

6.19 Έξοδα Υπεράσπισης 
 

ορίζονται οι εύλογες και απαραίτητες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό του  Ασφαλισμένου με την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τη μελέτη, υπεράσπιση και 
τυχόν συμβιβασμό της Απαίτησης. Τα Έξοδα Υπεράσπισης δεν 
περιλαμβάνουν αμοιβές, μισθούς ή άλλου είδους αποζημίωση των 
Ασφαλισμένων Προσώπων καθώς και αποζημίωση ή άλλα έξοδα της 
Εταιρείας. 
 

6.20 Εργατική Απαίτηση  
 

ορίζεται η Απαίτηση που εγείρεται κατά Ασφαλισμένου Προσώπου και 
σχετίζεται με θέματα απασχόλησης προσωπικού που εμπίπτουν σε μία ή 
περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

(i) παράνομη ή/και καταχρηστική καταγγελία ή λύση της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων των αξιώσεων για αποζημίωση 
απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε είδους 
επιδόματα και παροχές, όπως ιδιωτικές ασφαλίσεις σύνταξης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές 
(stock options) ή άλλα συναφή προγράμματα καθώς και 
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. 

(ii) μεροληπτική διάκριση (discrimination), 

(iii) παραπλανητικές δηλώσεις, δημοσιεύσεις, αγγελίες ή διαφημίσεις σε σχέση 
με την εργατική απασχόληση, 

(iv) παράνομη άρνηση πρόσληψης ή προαγωγής, παράνομη στέρηση 
επαγγελματικής ευκαιρίας, παράνομη πειθαρχική ποινή, πλημμελής 
αξιολόγηση απόδοσης,  

(v) σεξουαλική παρενόχληση εντός του εργασιακού χώρου, 

(vi) παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, 

(vii) δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας, πρόκληση ηθικής βλάβης 

που διαπράττεται ή φέρεται να διαπράττεται σε βάρος πρώην, υφιστάμενου ή 
υποψήφιου Υπαλλήλου ή Ασφαλισμένου Προσώπου σε σχέση με την 
πραγματική ή προσδοκώμενη απασχόληση του ως εργαζόμενου στην Εταιρεία.   
 

6.21 Έρευνα  
 

ορίζεται κάθε επίσημη εξέταση, έρευνα ή ανάκριση που διενεργείται στις 
υποθέσεις της Εταιρείας ή αφορά Ασφαλισμένα Πρόσωπα λόγω της ιδιότητάς 
τους αυτής στην Εταιρεία, εφόσον αυτά είναι εκ του νόμου υποχρεωμένα να 
παραστούν στην έρευνα ή καλούνται εγγράφως προς τούτο από την αρμόδια 
αρχή για έρευνα που στρέφεται στο πρόσωπό τους. Διευκρινίζεται ότι η Έρευνα 
θεωρείται ότι διενεργείται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο υποχρεώθηκε για πρώτη φορά να παραστεί σ’ αυτή ή κλήθηκε 
εγγράφως προς τούτο.  
 
Η Έρευνα δεν περιλαμβάνει ανακρίσεις, εξετάσεις ή έρευνες που 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία.  
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6.22 Εταιρεία 
 

ορίζεται ο Λήπτης της Ασφάλισης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα 
Ασφάλισης καθώς και οι Θυγατρικές αυτού.  
 

6.23 Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο  
 

ορίζεται το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του 
Πίνακα Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου που μπορεί να 
προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος. 
 

6.24 Ζημία 
 
ορίζεται: 

(i) η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής 
ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου 
κατ’ αποδοχή Απαίτησης που είχε εγερθεί εναντίον του και καλύπτεται 
σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου,  

(ii) το χρηματικό ποσό στο οποίο επήλθε συμβιβασμός της Απαίτησης, 
εφόσον ο συμβιβασμός έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
του Ασφαλιστή, 

(iii) τα δικαστικά έξοδα στα οποία καταδικάστηκε ο Ασφαλισμένος, αλλά μόνο 
κατ’ αντιστοιχία με τις καλυπτόμενες από το Ασφαλιστήριο Απαιτήσεις, 

(iv) τα Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Έκδοσης, Έξοδα 
Εγγύησης, Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων 
Ποινικού Χαρακτήρα, και Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης 
Φήμης.  

(v) Σε περίπτωση κατά την οποίας με βάση το δίκαιο σύμφωνα με το οποίο 
έχει κριθεί η Απαίτηση, προβλέπονται “non-compensatory damages 
including punitive, exemplary, aggravated or multiple damages” 
(αποζημίωση που δεν δίδεται για την αποκατάσταση της ζημίας, 
συμπεριλαμβανομένης της «παραδειγματικής», «σωρευτικής» και 
«πολλαπλής» αποζημίωσης) ή άλλης παρόμοιας αποζημίωσης, η ως άνω 
αποζημίωση θα συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της Ζημίας.  

Η Ζημία δεν περιλαμβάνει: 

(i) τέλη και φόρους, 

(ii) αποζημίωση απόλυσης, μισθούς υπερημερίας, δικαιώματα προαίρεσης, και 
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σχετικά με εργατικές παροχές, 

(iii) οποιοδήποτε ποσόν το οποίο ο Aσφαλισμένος δεν υποχρεούται από το 
νόμο να καταβάλει και δεν εμπίπτει στις Ασφαλιστικές καλύψεις του 
Ασφαλιστηρίου 

(iv) αποζημίωση για ευθύνη και πράγματα τα οποία εκ του νόμου δεν είναι 
ασφαλίσιμα 

(v) ψυχική οδύνη, αποθετική ζημία, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και εξαγορά 
ποινής 

 
6.25 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος   
 

ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο 8 του Πίνακα Ασφάλισης.  
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6.26 Θυγατρική  
 

ορίζεται : 

(i) η κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 θυγατρική 
εταιρεία του Λήπτη της Ασφάλισης κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της Επέκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, ή 

(ii) κάθε επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει άμεσα ή 
έμμεσα μέσω άλλων εταιρειών: 

i. τον έλεγχο του διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ή 

ii. τον έλεγχο περισσοτέρου από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στη 
γενική συνέλευση των μετόχων, ή 

iii. στην κατοχή του περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου 

κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς της 
Επέκτασης Κάλυψης 4.1 κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.  
 

6.27 Κινητές Αξίες  
 

ορίζονται κάθε μετοχή, μερίδιο ή ομόλογο ή άλλη κινητή αξία που ενσωματώνει 
δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Εταιρείας ή αξίωση 
χρηματικής ή άλλης καταβολής από την Εταιρεία.  
 

6.28 Λήπτης της Ασφάλισης 
 

ορίζεται η εταιρεία που αναγράφεται στο στοιχείο 1 του Πίνακα Ασφάλισης.   
 

6.29 Όριο Ευθύνης 
 

ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 3 του Πίνακα Ασφάλισης.  
 

6.30 Πίνακας Ασφάλισης  
 

ορίζεται ο πίνακας ασφάλισης που παρατίθεται στην αρχή του Ασφαλιστηρίου 
και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.  
 

6.31 Περίοδος Ασφάλισης  
 

ορίζεται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 του Πίνακα 
Ασφάλισης.   
 

6.32 Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης   
 
ορίζεται η χρονική περίοδος που ακολουθεί χωρίς διαλείμματα την Περίοδο 
Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως 
στον Ασφαλιστή κάθε Απαίτηση που εγείρεται για πρώτη φορά κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναφορικά με: 

(i) Άδικη Πράξη που τελέστηκε (ή φέρεται ότι τελέστηκε) μετά την 
Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της Περιόδου 
Ασφάλισης 
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(ii) Έρευνα, απόφαση έκδοσης Ασφαλισμένου Προσώπου σε άλλη χώρα ή 
Απόφαση Ασφαλιστικών μέτρων ή Μέτρα Ποινικού Χαρακτήρα, που 
σχετίζονται με γεγονότα που συνέβησαν ή προέκυψαν για πρώτη φορά 
μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος και πριν από τη λήξη της 
Περιόδου Ασφάλισης 

Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 7.1 του Ασφαλιστηρίου.   
Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση 
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή μη καταβολής του Ετήσιου Ολικού 
Ασφαλίστρου.  
 

6.33 Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές 
 

ορίζεται κάθε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια, ανικανότητα, θάνατος, 
ψυχική οδύνη, υλική ζημία, ζημία ή απώλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για απώλεια χρήσης αυτών και της 
ηθικής βλάβης συνεπεία των ανωτέρω.  
 

6.34 Υπάλληλος  
 

ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξαρτημένης 
εργασίας με την Εταιρεία. Στην έννοια του Υπαλλήλου περιλαμβάνεται κάθε 
φυσικό πρόσωπο πλήρους, μειωμένης, εποχιακής ή προσωρινής απασχόλησης. 
Εξαιρούνται, όμως, τα πρόσωπα που απασχολούνται μέσω εταιρειών μίσθωσης 
προσωπικού, οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, σύμβουλοι, οι μεσίτες, πράκτορες, 
παραγγελιοδόχοι, προμηθευτές και αντιπρόσωποι της Εταιρείας καθώς και οι  
προστηθέντες αυτών. 

 
6.35 Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης 

 
ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 5 του Πίνακα Ασφάλισης και που είναι 
διαθέσιμο για κάθε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της 
Ασφάλισης όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα παρακάτω: 

(i). το Όριο Ευθύνης, και  

(ii). το συνολικό όριο ασφαλιστικής ευθύνης κάθε άλλου ασφαλιστηρίου, είτε 
αυτό αποτελεί ασφάλεια υπερβάλλοντος είτε όχι, και 

(iii). κάθε άλλη δυνατή αποζημίωση για τη Ζημία που υπέστη το Μη Εκτελεστικό 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της 
αποζημίωσης από την Εταιρεία.  

 
 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 
7.1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή 
κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός οκτώ (8) 
ημερών από την ημερομηνία, που αυτή έγινε γνωστή στον Ασφαλισμένο. Η 
γνωστοποίηση αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την 
Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά 
για Απαιτήσεις οι οποίες ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της 
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Περιόδου Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει) 
και εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την 
ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να 
γίνει εντός 60 ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης 
Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).  
Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός 
της Περιόδου Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα 
περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον 
Ασφαλιστή.  
 
Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή 
περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να 
γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του Πίνακα 
Ασφάλισης. 
  

7.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γνωστοποιήσει οποιαδήποτε Απαίτηση 

ή οποιοδήποτε γεγονός μπορεί εύλογα να οδηγήσει σε Απαίτηση (σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.1 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και 

Περιστατικών), τότε κάθε Απαίτηση που θα εγερθεί οποιαδήποτε στιγμή 

μεταγενέστερα (ακόμα και μετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή της 

Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης), και η οποία στηρίζεται, βασίζεται ή 

οφείλεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά ή γεγονότα με αυτά της πρώτης 

γνωστοποίησης, θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά του Ασφαλισμένου και ότι  

γνωστοποιήθηκε στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης.  

Περισσότερες από μία Απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από, σχετίζονται με, ή 
βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, είναι συναφείς ή έχουν την ίδια 
πραγματική αιτία, θα θεωρούνται για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου ως μία 
μοναδική Απαίτηση, ανεξάρτητα από το εάν οι Απαιτήσεις έχουν εγερθεί κατά 
του ίδιου ή διαφορετικών Ασφαλισμένων, από τους ίδιους ή διαφορετικούς 
ενάγοντες και έχουν την ίδια ή διαφορετική νομική βάση.  
 

7.3 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
 

Οι Ασφαλισμένοι οφείλουν να μεριμνούν οι ίδιοι για την άμυνα και απόκρουση 
των Απαιτήσεων που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι ο 
Ασφαλιστής δεν αναλαμβάνει υποχρέωση υπεράσπισης οποιασδήποτε από τις 
ανωτέρω Απαιτήσεις. Προκειμένου, όμως, να ισχύσει η κάλυψη του 
Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα και ο Ασφαλισμένος 
υποχρέωση και ασφαλιστικό βάρος να ενημερώνει προηγουμένως και να 
συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή για την άμυνα, απόκρουση, 
διαπραγματεύσεις ή συμβιβασμό οποιασδήποτε Απαίτησης. Σε περίπτωση 
Απαίτησης, ο Ασφαλισμένος οφείλει να προβεί σε εύλογες ενέργειες για τον 
περιορισμό και αποφυγή της Ζημίας. Η ευθύνη του Ασφαλιστή για την κάλυψη 
της Ζημίας, που προκύπτει από Απαίτηση τελεί υπό την αίρεση, ότι οι 
Ασφαλισμένοι δε θα προβούν σε ομολογίες και δεν θα παραδεχτούν καμία 
ευθύνη και δε θα συμβιβαστούν αναφορικά με καμία Απαίτηση, καθώς και ότι δε 
θα προβούν σε κανενός είδους άλλα έξοδα που ενδεχομένως καλύπτονται από 
το Ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή (με μοναδική εξαίρεση τα 
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όσα ορίζονται στην Πρόσθετη Συμπληρωματική Κάλυψη 4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ). Μόνο οι συμβιβασμοί, οι συνομολογημένες  
αποφάσεις, τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής Ασφαλιστικών 
Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα Έξοδα 
Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και 
Αποκατάστασης Φήμης, τα οποία έχουν εγκριθεί εγγράφως από τον 
Ασφαλιστή, θα καταβάλλονται ως Ζημία σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιστής  δε θα πρέπει να καθυστερεί αδικαιολόγητα να 
δώσει την συναίνεση του, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα του έχει δοθεί το 
δικαίωμα να συμμετάσχει κατά το στάδιο υπεράσπισης / απόκρουσης της 
Απαίτησης και των διαπραγματεύσεων για τυχόν συμβιβασμό αυτής, 
προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει τη συναίνεσή του ή όχι.   
 
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ασφαλιστή και να του 
παρέχει όλες τις πληροφορίες, που μπορεί εύλογα να ζητήσει. Η κάλυψη που 
παρέχει το  Ασφαλιστήριο τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης όλων των 
υποχρεώσεων  που βαρύνουν τους Ασφαλισμένους. Ο Ασφαλιστής μπορεί να 
διενεργεί έρευνες, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και μετά από έγγραφη 
συναίνεση του Ασφαλισμένου, να συμβιβάζει οποιαδήποτε Απαίτηση, εφόσον 
αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών που δικαιούνται αποζημίωσης ή έχει 
προταθεί με σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Ασφαλιστή. Εάν 
ο Ασφαλισμένος αρνείται ή καθυστερεί να δώσει τη συναίνεσή του εντός 
αντικειμενικά εύλογης προθεσμίας σχετικά με αυτόν τον συμβιβασμό, η ευθύνη 
του Ασφαλιστή για τη εν λόγω Ζημία δε θα υπερβαίνει το ποσό,  για το οποίο ο 
Ασφαλιστής θα πετύχαινε συμβιβασμό της Απαίτησης πλέον των Εξόδων 
Υπεράσπισης, τα οποία έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής 
ή τεκμαιρόμενης εκ της καθυστερήσεως άρνησης. 
 
Ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση για κάθε 
Ασφαλισμένο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται λόγω ουσιώδους 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Ασφαλισμένων.  
 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία εγείρει Απαίτηση κατά Ασφαλισμένου 
Προσώπου, ο Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται να ενημερώνει ή να επικοινωνεί 
με άλλα Ασφαλισμένα Πρόσωπα ή την Εταιρεία αναφορικά με την εν λόγω 
Απαίτηση.   
 
Στην περίπτωση και στο βαθμό που τελικά καθορίζεται ότι ο Ασφαλισμένος δε 
δικαιούται αποζημίωση για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που κατέβαλλε ο 
Ασφαλιστής.  
 

7.4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
 
Ο Ασφαλιστής θα  προκαταβάλει στον Ασφαλισμένο τα καλυπτόμενα Έξοδα 
Υπεράσπισης σύμφωνα με την πρόοδο της εξέλιξης του χειρισμού της 
Απαίτησης και τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου για το 
Όριο Ευθύνης, τα επιμέρους ανώτατα όρια ευθύνης και τις Απαλλαγές. Ο 
Ασφαλιστής δεν θα υποχρεούται στην ανωτέρω προκαταβολή σε περίπτωση 
που δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης της Ζημίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς το ύψος 
των Εξόδων Υπεράσπισης, που θα προκαταβληθούν στον Ασφαλισμένο, τότε 
ο Ασφαλιστής θα προκαταβάλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, που εκείνος θεωρεί 
εύλογα και δίκαια μέχρις ότου να συμφωνηθεί διαφορετικό ποσό μεταξύ των 
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μερών ή μέχρις ότου αυτά αποφασιστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ασφαλιστήριο. 
Στην περίπτωση και στο βαθμό που ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται αποζημίωση 
για τη Ζημία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θα υποχρεούται 
στην επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε ο Ασφαλιστής σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
 

7.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τα Έξοδα Υπεράσπισης, τα Έξοδα Αποτροπής 
Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα, τα Έξοδα Εγγύησης, τα 
Έξοδα Έκδοσης, τα Έξοδα Έρευνας, και τα Έξοδα Προστασίας και 
Αποκατάστασης Φήμης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή των 
σχετικών παραστατικών και αποδείξεων.  
 

7.6 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
 
Σε περιπτώσεις όπου μία Απαίτηση περιλαμβάνει περιπτώσεις και πρόσωπα 
που καλύπτονται καθώς και περιπτώσεις και πρόσωπα που δεν καλύπτονται 
από το Ασφαλιστήριο, θα συμφωνείται μεταξύ του Ασφαλισμένου και του 
Ασφαλιστή, εύλογος και δίκαιος επιμερισμός μεταξύ του ποσού της Ζημίας 
(συμπεριλαμβανομένου των Εξόδων Υπεράσπισης) που καλύπτεται και του 
ποσού της Ζημίας που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχετική νομική τεκμηρίωση της Απαίτησης και οικονομική έκθεση 
αναφορικά με τις καλυπτόμενες και τις μη καλυπτόμενες περιπτώσεις και 
πρόσωπα από το Ασφαλιστήριο.   
 

7.7 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
 

Σε περίπτωση Ζημίας, η οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλιστής θα καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις με τη σειρά που αυτές 
ζητούνται από τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα κατά σειρά προτεραιότητας των 
σχετικών αιτημάτων. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστής εκτιμήσει ότι το Όριο 
Ευθύνης δεν επαρκεί για την αποζημίωση είτε ολόκληρης της Ζημίας, είτε όλων 
των Ζημιών, τότε ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις με την 
ακόλουθη προτεραιότητα: 

 
(i) καταρχήν, θα αποζημιώσει τη Ζημία των Ασφαλισμένων Προσώπων 

που δεν έχουν αποζημιωθεί από την Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας 

των σχετικών αιτημάτων.  

(ii) ακολούθως και εφόσον το επιτρέπει το Όριο Ευθύνης, ο Ασφαλιστής 

δύναται να ζητήσει από το Λήπτη της Ασφάλισης να υποδείξει εγγράφως 

τη σειρά και τα ποσά των αποζημιώσεων που πρόκειται να καταβληθούν 

από τον Ασφαλιστή. 
 

7.8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αναφορικά με Απαίτηση σύμφωνα με 
τους όρους του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται για το ποσό της 
αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου στην έκταση του ποσού 
που κατέβαλε ως αποζημίωση. Στα πλαίσια της υποκατάστασης και εφόσον 
τούτο προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της υποκατάστασης, ο 
Ασφαλιστής θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα στο όνομα 
του Ασφαλισμένου.  Ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει στον Ασφαλιστή 
κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής όλων των 
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απαιτούμενων εγγράφων, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένης της 
υπογραφής των εγγράφων, που απαιτούνται, προκειμένου ο Ασφαλιστής να 
καταθέσει αγωγή στο όνομα του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο 
Ασφαλισμένος δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες, που μπορεί να 
διακυβεύσουν τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση, που ο Ασφαλιστής μπορέσει 
να ανακτήσει ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο της αποζημίωσης που κατέβαλε, 
το υπερβάλλον ποσό θα αποδίδεται στον Ασφαλισμένο, αφαιρουμένων των 
σχετικών εξόδων του Ασφαλιστή. Σε καμία περίπτωση ωστόσο, ο Ασφαλιστής 
δε θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης κατά κάποιου Ασφαλισμένου Προσώπου 
σε σχέση με Απαίτηση,  εκτός αν αποδεικνύεται ότι το Ασφαλισμένο Πρόσωπο 
και η Απαίτηση δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο λόγω εφαρμογής της 
εξαίρεσης 5.1 Διαφθορά και Δόλιες Πράξεις.  
 
 

8. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 
 

8.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλλεται από τον Ασφαλιστή για όλες τις 
καλύψεις  του Ασφαλιστηρίου, για όλους τους Ασφαλισμένους και για όλες τις 
Απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των Απαιτήσεων που εμπίπτουν στην 
παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά) σωρευτικά σε καμία 
περίπτωση δε θα ξεπερνά το Όριο Ευθύνης. Ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της 
Ασφάλισης συνάπτουν το Ασφαλιστήριο για επαγγελματικούς λόγους και 
συμφωνείται ρητά ότι τα διάφορα έξοδα που εμπίπτουν στις διάφορες καλύψεις 
και επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων 
Υπεράσπισης, συμπεριλαμβάνονται και δεν αυξάνουν το Όριο Ευθύνης. Κατ’ 
εξαίρεση και σε σχέση μόνο με την Ασφαλιστική Κάλυψη 3.4 Προστασία Μη 
Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, το Υπερβάλλον Όριο Ευθύνης είναι επιπλέον του 
Ορίου Ευθύνης και αφορά κάθε ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης ξεχωριστά.   
 

8.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Ο Ασφαλιστής θα καταβάλει μόνο το ποσό της Ζημίας, που υπερβαίνει το ποσό 
της Απαλλαγής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση του στοιχείου 6 του 
Πίνακα Ασφάλισης. Το ποσό της Απαλλαγής βαρύνει την Εταιρεία και 
παραμένει ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που υφίσταται Ζημία από περισσότερες 
από μια Απαιτήσεις που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7.2 
Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά, θα εφαρμόζεται μόνο μία Απαλλαγή. 
Σε περίπτωση που μία Απαίτηση εμπίπτει σε περισσότερες από μία 
Απαλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο στοιχείο 6 του Πίνακα Ασφάλισης, τότε 
θα ισχύει μόνο η μεγαλύτερη Απαλλαγή.  
Αν η Εταιρεία επιτρέπεται ή έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο, αλλά δεν το κάνει εντός τριάντα (30) ημερών, τότε ο Ασφαλιστής θα 
προκαταβάλλει το ποσό της Ζημίας που εμπίπτει στο ποσό της Απαλλαγής. Το 
ποσό αυτό θα πρέπει να το καταβάλλει η Εταιρεία στον Ασφαλιστή το 
συντομότερο δυνατό.    
 

8.3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
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Εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται από τον νόμο, η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου θα 
περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από άλλη ασφάλιση και δεν υφίσταται 
άλλη δυνατότητα αποζημίωσης του Ασφαλισμένου.  Στην «άλλη ασφάλιση» 
περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε άλλο ασφαλιστήριο ευθύνης 
στελεχών διοίκησης είτε αντικαθιστά το Ασφαλιστήριο ή αποτελεί ανανέωσή του 
είτε όχι, καθώς και κάθε άλλου είδους ασφαλιστήριο όπως είναι τα ασφαλιστήρια 
εργοδοτικής ευθύνης, ευθύνης προϊόντος, περιβαλλοντολογικής ευθύνης και 
γενικής αστικής ευθύνης.  
Η ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε Απαίτηση κατά Διευθυντή 
Ανεξάρτητου Οργανισμού, θα περιορίζεται στο μέτρο που ο Ανεξάρτητος 
Οργανισμός δεν δύναται λόγω νομικής απαγόρευσης ή πτώχευσης ή ανάλογης 
διαδικασίας να αποζημιώσει τη Ζημία από την Απαίτηση και στο μέτρο που η 
Ζημία αυτή δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο που έχει συνάψει ο 
Ανεξάρτητος Οργανισμός για λογαριασμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του και των λοιπών στελεχών διοίκησής του.  
 
 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

 

9.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την αίτηση ασφάλισης / 
ερωτηματολόγιο του Λήπτη της Ασφάλισης, την προσφορά ασφάλισης του 
Ασφαλιστή, τα αναφερόμενα σε αυτές έγγραφα, πληροφορίες και δηλώσεις, τα 
παραρτήματα αυτών, τις έγγραφες απαντήσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και 
των Ασφαλισμένων Προσώπων σε σχετικές ερωτήσεις του Ασφαλιστή, καθώς 
και τις οικονομικές καταστάσεις, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία, τις επίσημες 
δηλώσεις και τα δελτία τύπου της Εταιρείας που εδόθησαν στον Ασφαλιστή ή 
που είναι στη διάθεση του κοινού, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.  

Κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται 
να δηλώσει στον Ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο 
είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου που ασφαλίζεται με το 
Ασφαλιστήριο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του 
Ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την 
εκτίμηση του κινδύνου, ο Ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
κάλυψη παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

(i) Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη 3.2 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, μόνο οι δηλώσεις, οι παραλείψεις και η γνώση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, 
του Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή (ή 
αντίστοιχων τίτλων συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών Chief Executive 
Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer and Chief Operating 
Officer) της Εταιρείας θα αποδίδονται σε αυτή την Εταιρεία, ενώ του 
Λήπτη της Ασφάλισης θα αποδίδονται σε όλες τις Εταιρείες, προκειμένου 
να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης της Εταιρείας. 

(ii) Αναφορικά με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις μόνο οι δόλιες 
δηλώσεις, παραλείψεις και γνώση ενός Ασφαλισμένου Προσώπου 
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αποδίδονται σε αυτό και μόνο αυτό το Ασφαλισμένο Πρόσωπο  
προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα της κάλυψης του 
συγκεκριμένου Ασφαλισμένου Προσώπου. Προϋπόθεση για την άρνηση 
της κάλυψης από τον Ασφαλιστή είναι ο δόλος να αποδεικνύεται 
τελεσίδικα με δικαστική απόφαση, ή με απόφαση αρμόδιας διοικητικής ή 
άλλης αρχής ή οργάνου, καθώς και με σχετική δικαστική ή εξώδικη 
ομολογία του Ασφαλισμένου Προσώπου.  

 
Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση η κάλυψη του Ασφαλισμένου 
Προσώπου δεν θα επηρεάζεται από τις δηλώσεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις 
και τη γνώση των άλλων Ασφαλισμένων που σχετίζονται με τη σύναψη του 
Ασφαλιστηρίου και τις αναφερόμενες σ’ αυτό υποχρεώσεις.  
 

9.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για μη καταβολή 
ληξιπρόθεσμου ασφαλίστρου από το Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για 
σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την αλλαγή στην πολιτική του Ασφαλιστή σε 
σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικασθεί για αδίκημα συγγενές με την 
απάτη περί τις ασφάλειες. Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου γίνεται με έγγραφη 
καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή τα αποτελέσματά 
της καταγγελίας επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον 
Λήπτη της Ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση το δεδουλευμένο ασφάλιστρο 
θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία (pro rata). 
 
Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, 
το δεδουλευμένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον καθιερωμένο 
πίνακα και τη διαδικασία μειωμένων ποσοστών /ασφαλίστρων («short rate»). 
Ωστόσο σε περίπτωση Ζημίας που έχει καταβληθεί ή ενδέχεται να καταβληθεί 
από τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο θεωρείται 
δεδουλευμένο ασφάλιστρο. Ο διακανονισμός του ασφαλίστρου είναι δυνατόν να 
γίνει είτε κατά το χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου ή το συντομότερο 
δυνατόν μετά την καταγγελία, αλλά η καταβολή ή η προσφορά μη 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων δεν αποτελεί προϋπόθεση της καταγγελίας. 
 
Το Ασφαλιστήριο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει με την παρέλευση της 
Περιόδου Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά 
απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του Ασφαλιστή μαζί με την καταβολή 
του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης.    

 
9.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Περίπτωση επίτασης κινδύνου συμφωνείται ότι υπάρχει εάν κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Ασφάλισης η Εταιρεία υποβάλλει ή υποχρεούται να υποβάλει στην 
επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δελτία εγγραφής, καταστάσεις, 
αναφορές ή δηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το Ασφαλιστήριο δε θα 
καλύπτει Απαιτήσεις ΗΠΑ που είναι Απαιτήσεις Κινητών Αξιών, εκτός αν 
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και του 
Ασφαλιστή, κατόπιν υποβολής στοιχείων που θα ζητήσει ο Ασφαλιστής για την 
εκτίμηση της επίτασης του κινδύνου και αποδοχής από τον Λήπτη της 
Ασφάλισης των όποιων τροποποιήσεων προτείνει ο Ασφαλιστής.  

 
9.4 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης λάβει χώρα κάποιο γεγονός 
Αλλαγής Ελέγχου, τότε δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται δεκτό από το 
Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο ότι το Ασφαλιστήριο θα καλύπτει 
αποκλειστικά και μόνο Απαιτήσεις που εγείρονται για Άδικες Πράξεις, οι οποίες 
έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Αλλαγής 
Ελέγχου. 

 
9.5 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό 
δίκαιο και ιδίως με τις διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του Ασφαλιστή και του 
Ασφαλισμένου από ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα 
επιλύεται μεταξύ τους εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη 
γνωστοποίηση της απ’ αυτόν που εγείρει την απαίτηση προς το άλλο μέρος. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, τα δικαστήρια της Αθήνας, στην 
Ελλάδα, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς αυτής. 

 
9.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δηλώνει και συμφωνεί ότι ενεργεί για λογαριασμό 
όλων των Ασφαλισμένων, σε ό,τι αφορά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων 
τους, και την εκτέλεση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και βαρών που 
προβλέπονται ή σχετίζονται με το Ασφαλιστήριο. Ωστόσο σε περίπτωση 
πτώχευσης, παύσης πληρωμών (cessation of payments), εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας του 
Λήπτη της Ασφάλισης κάθε Ασφαλισμένος δύναται να δρα για λογαριασμό 
του.  

 
9.7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

Το Ασφαλιστήριο και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία 
περιλαμβάνονται σε αυτό δεν εκχωρούνται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλιστή. 
 

9.8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση μόνον και δεν 
λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου. Λέξεις και εκφράσεις 
στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο. Στο Ασφαλιστήριο οι 
λέξεις με έντονα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά. Λέξεις οι 
οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται 
να τους αποδίδεται.  
 
Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Ασφαλιστηρίου το οποίο καλύπτει 
Απαιτήσεις, οι οποίες δύνανται να εγερθούν στο εξωτερικό ή/και να υπόκεινται 
σε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο πλην του ελληνικού, συγκεκριμένοι όροι παραμένουν 
στην Αγγλική και άλλοι όροι που έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά συνοδεύονται και 
από την Αγγλική τους διατύπωση. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με την 
έννοια που έχουν οι όροι αυτοί, συμφωνείται ότι θα υπερισχύει η Αγγλική 
διατύπωση και θα έχουν την έννοια που τους προσδίδεται σύμφωνα με το δίκαιο 
και τη νομολογία της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. 
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9.9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Κάθε αξίωση η οποία προκύπτει από το Ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από 
πέντε (5) έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το 
δικαίωμα του Ασφαλισμένου προς αποζημίωση. 
 

9.10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει 
αποζημίωση ή άλλο χρηματικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή 
επέκταση κάλυψης της παρούσας σύμβασης, για οποιαδήποτε ζημία που 
λαμβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος 
με βάση την παρούσα είναι πολίτης ή αξιωματούχος της κυβέρνησης κράτους, 
εφόσον στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει την 
παρούσα σύμβαση, ή τη λειτουργία του Ασφαλιστή, περιλαμβανομένου του 
δικαίου των ΗΠΑ, εμπάργκο ή άλλη μορφή οικονομικών κυρώσεων που 
απαγορεύουν στον Ασφαλιστή να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, να έχει 
συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό ωφέλημα στον 
Ασφαλισμένο ή σε άλλο δικαιούχο με βάση την παρούσα.  
 
Συμφωνείται επίσης ότι καμία αποζημίωση ή πληρωμή ή άλλη μορφή 
οικονομικού ωφελήματος  δε θα καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε πρόσωπο το 
οποίο το δίκαιο που διέπει την παρούσα σύμβαση ή τη λειτουργία του 
Ασφαλιστή περιλαμβανομένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως μη 
νόμιμο αποδέκτη οικονομικών ωφελημάτων.   
 

9.11 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), και φόροι 
ασφαλίστρων και οι εν γένει νόμιμες επιβαρύνσεις είτε επί του Ετήσιου Ολικού 
Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον 
Ασφαλισμένο, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών τελών και 
δαπανών αποζημιώσεων ή άλλων διακανονισμών θα βαρύνουν κατά περίπτωση 
τον Ασφαλισμένο ή το πρόσωπο ή την εταιρεία που εισπράττει το ως άνω 
ποσό. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι:   

 

1.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

 

ΑΣ ΦΑΛΙ ΣΤΙ ΚΗ Κ ΑΛΥΨΗ Ε ΤΑΙ ΡΕΙ ΑΣ  ΣΧΕΤΙ ΚΑ Μ Ε ΕΡΓ ΑΤΙ ΚΕΣ 

ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙ Σ  

Η ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται σε κάθε Ζημία που υπέστη 

η Εταιρεία από Εργατική Απαίτηση που εγείρεται για πρώτη φορά κατά της 

Εταιρείας κατά την Περίοδο Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο 

Γνωστοποίησης για οποιαδήποτε Άδικη Πράξη τέλεσε η Εταιρεία κατά την 

Περίοδο Ασφάλισης, εφόσον αυτή η Απαίτηση έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί κατά 

τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου Διευθυντικού 

Στελέχους ή Υπαλλήλου της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση των όρων και 

εξαιρέσεων του παρόντος ειδικού όρου και του Ασφαλιστηρίου. 

 

2.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι ορισμοί 6.1, 

6.10,  6.24 και 6.25 του ασφαλιστηρίου αντικαθίστανται ως εξής: 

 

6.1. Άδικη Πράξη ορίζεται: 

 

(i) όσον αφορά στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, κάθε παράνομη πράξη ή 
παράλειψη, παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα, κατάχρηση 
εμπιστοσύνης, αναληθής ή παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων 
εξουσιοδότησης ή άλλη πράξη ή παράλειψη που το Ασφαλισμένο 
πρόσωπο τέλεσε υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή άλλου Διευθυντικού Στελέχους ή Υπαλλήλου της Εταιρείας 
ή ως Διευθυντής Ανεξάρτητου Οργανισμού, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη πράξη ή παράλειψη για την οποία σύμφωνα με το νόμο το 
Ασφαλισμένο πρόσωπο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της 
ανωτέρω ιδιότητάς του  

(ii) όσον αφορά την Εταιρεία, κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη, παράβαση 
καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα, κατάχρηση εμπιστοσύνης, αναληθής ή 
παραπλανητική δήλωση, παράβαση ορίων εξουσιοδότησης καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πράξη τέλεσε η Εταιρεία, πάντα σε σχέση με Εργατική 
Απαίτηση και μόνο.  

 

  

6.10 Ασφαλισμένος αναφορικά με την παρούσα πρόσθετη κάλυψη ορίζεται η 
Εταιρεία.  
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ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ Υ Σ Α ΠΡΟ ΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨ Η Τ ΗΣ  

ΕΤΑΙ ΡΕ Ι ΑΣ  Γ Ι Α  ΕΡΓ ΑΤΙ ΚΕΣ  ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙΣ ,  ΩΣ  ΑΣ ΦΑΛΙΣΜ ΕΝΟ Σ 

ΘΕΩ ΡΕΙΤΑΙ  Η  ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α .   

6.24   Ζημία ορίζεται η χρηματική αποζημίωση που επιδικάστηκε δυνάμει τελεσίδικης 

δικαστικής ή διαιτητικής  απόφασης ή συμφωνήθηκε συμβιβαστικά μετά από έγκριση 

του Ασφαλιστή, καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης.  

 

Η Ζημία δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόστιμα, εξαγορά ποινής ή χρηματικές 

ποινές (αστικές, διοικητικές ή ποινικές), αποθετική ζημία, ψυχική οδύνη, τέλη και 

φόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος δεν 

υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει ή αποζημίωση για αγαθά τα οποία εκ του 

νόμου δεν είναι δεκτικά ασφάλισης. Η αποζημίωση στην οποία υποχρεώθηκε ο 

Ασφαλισμένος με περισσότερες από μία δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή 

συμβιβασμούς καθώς και τα Έξοδα Υπεράσπισης  για περισσότερες από μία 

Απαιτήσεις που βασίζονται στην Ίδια Άδικη Πράξη, θα θεωρείται ότι αποτελεί, μία 

και μόνη Ζημία. 

 

Σε περίπτωση που στο δίκαιο σύμφωνα με το οποίο θα κριθεί η Απαίτηση, 

προβλέπονται “non-compensatory damages including punitive, exemplary, 

aggravated or multiple damages” (αποζημίωση που δεν δίδεται για την 

αποκατάσταση της ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της «παραδειγματικής», 

«σωρευτικής» και «πολλαπλής» αποζημίωσης) ή άλλης παρόμοιας αποζημίωσης, η 

ως άνω αποζημίωση θα εξαιρείται από την έννοια της Ζημίας. 

 

Αναφορικά με την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας για Εργατικές 

Απαιτήσεις, που προβλέπεται στο παρόν, η Ζημία δεν περιλαμβάνει: 

 

(i)  οποιαδήποτε υποχρέωση πηγάζει από οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό σε 

οποιαδήποτε δικαιοδοσία σχετική με εργατική αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, 

αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, μισθούς ασθενείας, επιδόματα ή αποζημίωση 

αναπηρίας, επιδόματα ή αποζημίωση ανεργίας, ασφάλεια ανεργίας, επιδόματα ή 

άλλα ποσά που καταβάλλονται λόγω σύνταξης, εισφορές ή επιδόματα κοινωνικής 

ασφάλισης ή από οποιοδήποτε παρόμοιο νόμο ή κανονισμό ή 

 

(ii)  (α)   προκαταβολή αποδοχών ή αποθετική ζημία ή κάθε είδους μελλοντικές 

καταβολές ή προνόμια ή 

 

 (β) οποιαδήποτε προνόμια, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ποσά σχετίζονται 

με την εργασία του (εξαιρουμένων των μισθών υπερημερίας), και τα οποία αυτός που 

εγείρει την Απαίτηση θα δικαιούταν ως εργαζόμενος εάν ο Ασφαλισμένος τον 

προσλάμβανε, επαναπροσλάμβανε ή συνέχισε να τον απασχολεί.  

 

(iii)  οποιαδήποτε ευθύνη ή έξοδα πραγματοποιήθηκαν από τον Ασφαλισμένο για 

μετατροπές που απαιτούνται σε οποιοδήποτε ακίνητο, συστατικό, παράρτημα ή εν 

γένει εξοπλισμού αυτού για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
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6.25  Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της παρούσας κάλυψης θα θεωρείται η 

ημερομηνία που αναφέρεται για την παρούσα πρόσθετη κάλυψη στον Πίνακα 

Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου. 

  

 

3.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου, οι παρακάτω 

εξαιρέσεις προστίθενται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου: 

 

(i)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 

έγγραφη απαίτηση  ή εκκρεμή δίκη ή άλλη εκκρεμή διαδικασία, ασφαλιστικό μέτρο, 

δικαστική ή διαιτητική απόφαση κατά του Ασφαλισμένου πριν από ή κατά  την 

Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος όπως ορίζεται στο παρόν ή βασίζεται στα ίδια ή 

σε παρόμοια με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά.  

 

(ii)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 

οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλισμένου βάσει προφορικής ή έγγραφης 

σύμβασης εργασίας. Παρόλα αυτά η εξαίρεση δεν θα ισχύει αν ο Ασφαλισμένος θα 

είχε την ίδια ευθύνη ακόμα κι αν δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση. 

 

(iii) επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 

οποιαδήποτε ποινική ή διοικητική ή άλλη πειθαρχική διαδικασία κατά της Εταιρείας. 

 

(iv)  επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 

οποιαδήποτε Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου στην περίπτωση που έχει ασκηθεί 

δίωξη ή αγωγή σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Καναδά ή 

σχετίζεται με δραστηριότητες της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά.  

 

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού όρου συμφωνούνται 

τα ακόλουθα: 

 

Επιμέρους όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης για Εργατικές Απαιτήσεις 

 

Συμφωνείται ότι το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλισμένου για όλες τις Εργατικές 

Απαιτήσεις σωρευτικά που ασκούνται κατά της Εταιρείας και καλύπτονται από τον 

παρόντα ειδικό όρο περιορίζεται στο ποσό του επιμέρους ορίου ευθύνης που 

αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου για την παρούσα πρόσθετη 

κάλυψη. Αυτό το επιμέρους όριο ευθύνης συμπεριλαμβάνεται στο Όριο Ευθύνης που 

ορίζεται στο στοιχείο 3 του Πίνακα Ασφάλισης. 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως 

ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται 
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διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει 

συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 1 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

 

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Ορισμός «Ασφαλισμένος» συμπληρώνεται ώστε να 
περιλαμβάνει και τους Δικηγόρους που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με την 
Εταιρεία, για Απαίτηση από Άδικη Πράξη που τέλεσαν (ή κατηγορούνται ότι 
τέλεσαν) κατά την άσκηση και παροχή των νομικών υπηρεσιών τους στον εντολέα 
τους  στην ΔΕΔΗΕ ΑΕ (σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του 
συμβολαίου και της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.) 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, Δικηγόρος με σχέση Έμμισθης 
Εντολής ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με άδεια ασκήσεως δικηγορικού 
επαγγέλματος, εγγεγραμμένο και μέλος οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της 
Ελλάδος, το οποίο είναι δυνάμει συμβάσεως έμμισθος Δικηγόρος στον ΔEΔΗΕ ΑΕ 
κατά την περίοδο Ασφάλισης και παρέχει σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση τις 
νομικές του υπηρεσίες, στον ΔΕΔΗΕ Α.Ε., αλλά μόνο σχετικά με τις Άδικες Πράξεις 
και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του με την 
ιδιότητα του Δικηγόρου και ενεργώντας πάντοτε εντός των πλαισίων 
εξουσιοδοτήσεων  και ορίων που τίθενται από τον εντολέα του ή από την συμβατική 
του σχέση με τον ΔΕΔΗΕ ΑΕ. 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός 

όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

οι όροι και οι προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο 

παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο 

Ασφαλιστήριο. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 2 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: Η Απαίτηση 7.1 διαγράφεται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
7.1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή 
κάθε Απαίτηση το γρηγορότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία, που αυτή έγινε πρωτίστως γνωστή στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ., ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή στον Οικονομικό Διευθυντή, ή 
στο Νομικό τμήμα, ή σε κάτοχο ισόβαθμης – ισοδύναμης θέσης. Η γνωστοποίηση 
αυτή γίνεται είτε κατά την Περίοδο Ασφάλισης, είτε κατά την Πρόσθετη 
Περίοδο Γνωστοποίησης (αν ισχύει), είτε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 7.2 Συνδεδεμένες Απαιτήσεις και Περιστατικά. Ειδικά για Απαιτήσεις 
οι οποίες ηγέρθησαν για πρώτη φορά πριν από τη λήξη της Περιόδου 
Ασφάλισης ή της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει) και 
εφόσον δεν έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την 
ημερομηνία έγερσης της Απαίτησης η γνωστοποίηση της Απαίτησης μπορεί να 
γίνει εντός 60 ημερών από το τέλος της Περιόδου Ασφάλισης ή Πρόσθετης 
Περιόδου Γνωστοποίησης (αν ισχύει).  
Ο Ασφαλισμένος δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή εντός 
της Περιόδου Ασφάλισης, οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, το οποίο μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει στην έγερση Απαίτησης μαζί με πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα 
περιστατικά και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ζητηθεί από τον 
Ασφαλιστή.  
 
Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε Απαιτήσεις και γεγονότα ή 
περιστατικά τα οποία μπορεί εύλογα να οδηγήσουν σε Απαίτηση πρέπει να 
γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο στοιχείο 10 του Πίνακα 
Ασφάλισης. 
 
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως 
ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει 
συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 3 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: Ο όρος 4.3 διαγράφεται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
4.3 ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 
Ο Ασφαλιστής θα παρέχει Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης έξι (6) έτη για κάθε 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αποχωρεί 
από τη θέση του ή συνταξιοδοτείται εφόσον το Ασφαλιστήριο δεν ανανεωθεί και δεν 
αντικατασταθεί ή στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο ανανέωσης ή αντικατάστασης 
δεν καλύπτει τα απερχόμενα στελέχη. Η επέκταση 4.3 δεν ισχύει στην περίπτωση που το 
Ασφαλισμένο Πρόσωπο αποχωρεί ή συνταξιοδοτείται εξαιτίας Αλλαγής Ελέγχου.  
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 4 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 
 
Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο τροποποιείται ως 
εξής: Ο όρος 4.6. διαγράφεται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 
4.6 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 

 

Εάν δεν είναι δυνατό να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή για τα Έξοδα Υπεράσπισης 
που απαιτούνται επειγόντως σε σχέση με Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα εγκρίνει 
εκ των υστέρων αυτά μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 200.000.   
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 5 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ 

 

 

Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για Ζημιά σε σχέση με 

Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου οποία εγείρεται από ή για λογαριασμό βασικού 

μετόχου της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των Απαιτήσεων που εγείρονται 

(ευθέως ή πλαγιαστικώς) από τον βασικό μέτοχο στο όνομα ή για λογαριασμό της 

Εταιρίας (derivative actions). Ως βασικός μέτοχος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο κατέχει ή ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα) τουλάχιστον το 20% των με 

δικαίωμα ψήφου, μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή άλλης συμμετοχής στο κεφάλαιο 

της Εταιρίας. 

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως 

ειδικός όρος υπερισχύει αντιθέτων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στο παρόν, όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο 

Ασφαλιστήριο. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 6 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ «SHORT RATE» 
 
 

Ισχύς Σύμβασης από μέχρι Υποχρέωση Καταβολής % Ετησίων Ασφαλίστρων 

1 ημέρα 3 ημέρες 5% 

3 ημέρες 10 ημέρες 10% 

10 ημέρες 1 μήνα 20% 

1 μήνα 1,5 μήνα 25% 

1,5 μήνα 2 μήνες 30% 

2 μήνες 3 μήνες 40% 

3 μήνες 4 μήνες 50% 

4 μήνες 5 μήνες 60% 

5 μήνες 6 μήνες 70% 

6 μήνες 7 μήνες 75% 

7 μήνες 8 μήνες 80% 

8 μήνες 9 μήνες 85% 

9 μήνες 10 μήνες 90% 

10 μήνες 11 μήνες 95% 

11 μήνες 12 μήνες 100% 


