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Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους 
επαγγελματίες δικηγόρους, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για 
λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι, δικηγορικές 
εταιρίες.

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 καθήκοντος / 
παραβίαση απορρήτου 

• Απώλεια εγγράφων 
• Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων 
• Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης 

Απαιτήσεων

Ενδεικτικοί Λόγοι Αξιώσεων - 
Απαιτήσεων

• Λανθασμένη επαγγελματική 
συμβουλή 

• Απώλεια προθεσμίας
• Λάθη σε συμβάσεις
• Δυσφήμιση 
• Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Επαγγεματικές Ευθύνες: 
ΓΙΑΤΙ AIG;

• Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση 
Επαγγελματικής Ευθύνης

• Διαρκής καινοτομία
• Τοπικός και ταχύτατος 

Διακανονισμός Ζημιών με ιδιαίτερη 
ευαισθησία και διακριτικότητα για 
τις εμπορικές σας σχέσεις.

• Επιθυμία να κτίσουμε μακροχρόνιες 
σχέσεις με τους συνεργάτες / 
πελάτες μας

• Ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
αγορά Γενικών Ασφαλειών. 

Ποιος ασφαλίζεται:

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ
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Όνομα  / Επωνυμία Λήπτη της Ασφάλισης:

Σύλλογος: 

Τηλέφωνο:                                                Α.Φ.Μ.:                                               Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση:

Τρόπος πληρωμής:  Εφάπαξ  Δύο δόσεις                              Email:                 

Ασφαλιστικό Πρακτορείο:

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ετήσιες Αμοιβές / Κύκλος Εργασιών € 30.000 € 50.000 € 150.000 € 300.000 €500.000 €1.000.000

€1 - €30.000 € 340 € 445 € 585 € 675 Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

€30.001 - €300.000 € 550 € 715 € 845 € 950 € 1.160 € 1.920

€300.001 - €600.000 Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται €1.145 € 1.250 € 1.520 € 2.580

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ετήσιες Αμοιβές / Κύκλος Εργασιών € 30.000 € 50.000 € 150.000 € 300.000 €500.000 €1.000.000

€1 - €30.000 € 500 € 650 € 795 € 910 Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

€30.001 - €300.000 € 750 € 975 € 1.145 € 1.290 € 1.560 € 2.640

€300.001 - €600.000 Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται €1.150 € 1.690 € 2.040 € 3.480

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α:
• H απαλλαγή που εφαρμόζεται είναι € 700 ανά ζημιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραμένει ανασφάλιστο
   και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόμενο.

• Δεν παρέχεται με αναδρομική ισχύ.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β:
• H απαλλαγή που εφαρμόζεται είναι € 500 ανά ζημιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραμένει ανασφάλιστο
   και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόμενο.

• Παρέχεται με αναδρομική ισχύ 3 έτη πριν την έναρξης της ασφάλισης 

ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις):

1. Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και παρέχετε νομικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία έτη  ΝΑΙ  ΟΧΙ

2. Έχετε ποτέ υποστεί κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό σωματείο ή έχουν εγερθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον σας σχετικά με 

παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος; (Αν ναι παρακαλώ  διευκρινίστε σε ξεχωριστό φύλλο)  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

3. Γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που εύλογα μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον σας; 

Αν ναι  παρακαλώ  διευκρινίστε σε ξεχωριστό φύλλο)  ΝΑΙ  ΟΧΙ

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει απαντηθεί θετικά η πρώτη ερώτηση και αρνητικά οι δύο τελευταίες.
Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με την AIG ή τον ασφαλιστικό σας πράκτορα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για Απαιτήσεις που  υποβάλλονται εναντίον του Λήπτη της 
Ασφάλισης στην Ελλάδα.
• Η ασφαλιστική κάλυψη θα έχει έναρξη την ημερομηνία που παραλήφθηκε η αίτηση από την AIG. 
• Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν θα καλύπτονται Ζημίες που συνδέονται με Απαιτήσεις 
αναφορικά με υπηρεσίες σχετικές με συγχωνεύσεις & εξαγορές και ναυτικό δίκαιο.
• Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν θα καλύπτονται Ζημίες για υπηρεσίες που ο Λήπτης της 
Ασφάλισης παρέχει με σχέση έμμισθης εργασίας.
• 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.
• Το παρόν έντυπο θα έχει ισχύ έως 31/12/2021.

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 ενημερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη 
μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.
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         Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδaς) δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτού-
ντων αποζημίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και τρίτων των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.

«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα πρόσωπα (για παράδειγμα, τον/την 
σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός
εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της Ενημέρωσης αυτής και την Πο-
λιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου αυτό είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί 
μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.

Ποιές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς, οι Προσωπικές 
Πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών, πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα σχετικά με πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την υγεία 
ή παθήσεις (που συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληρο-
φορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης μας με εσάς.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

•Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και πληρωμές
•Διεξαγωγή εκτιμήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση αξιώσεων
  αποζημίωσης
•Βοήθεια και συμβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέματα
•Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας μας
•Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
•Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων
•Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εκτός της χώρας
  διαμονής σας)
•Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
•Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της

  και όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.  

Για  να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδρομείου στην AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα 
Ελλάδaς) Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα.

Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε άλλες σημαντικές πληροφορίες εμπορικής και 
διοικητικής φύσεως σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, από τις οποίες δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν 
από την AIG Europe S.A.(Υποκατάστημα Ελλάδaς) σε εταιρείες  του ομίλου της American Insurance Group Inc. (AIG) και σε τρίτους 
(όπως μεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής 
ικανότητας, επαγγελματίες του τομέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε 
άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών τυχόν τραυματισμών) μπορεί να καταχωρούνται σε καταστάσεις 
δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήματα, 
ενδέχεται να οφείλουμε να τις αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουμε έρευνα σε δημόσια μητρώα για να απο-
τρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιου-
δήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Οι 
Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές της εταιρείας μας και να διαβιβαστούν 
κατά την πώληση της εταιρείας μας ή τη μεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί   
να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξι-
κού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδομένων 
διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαμονής σας). Κατά την πραγματοποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαμβάνουμε μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νο
μοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαμβάνονται στην Πολιτική 
μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για να διατηρούνται οι 
Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες. Όταν παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο μέρος (συμπερι-
λαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό μας, 
το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
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AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων σχετικά με την εκ 
μέρους μας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες 
εξαιρέσεις, περιλαμβάνουν δε το δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωμα για διόρθωση ανακριβών δεδο-
μένων, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή αναστολής χρήσης δεδομένων. Περιλαμβάνουν επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των 
δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να 
ζητήσετε ανθρώπινη συμμετοχή σε ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνουμε, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκα-
τάθεσής σας και το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας καθώς και σχετικά με τον τρό-
πο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο με επιστολή στη 
διεύθυνση: AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος), Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο: dataprotectionofficer.el@aig.com

(επωνυμία & υπογραφή)
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