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Καλλιθέα, 19.05.2016 

 

ΠΡΟΣ : ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

 

 

Θέμα : Προσφορά Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 

 

 

Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά μας σχετικά με την 

ασφάλιση των 150 μελών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων με ατομικά συμβόλαια : 

 
ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (έως 20 μέλη) 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανά περιστατικό και ετησίως ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

€ 50.000 € 273 

€ 100.000 € 420 

€ 200.000 € 498 

€ 300.000 € 698 

€ 400.000 € 803 

€ 500.000 € 971 

€ 600.000 € 1.181 

€ 800.000 € 1.475 

€ 1.000.000 € 1.842 

  

 

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (21 έως 50 μέλη) 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανά περιστατικό και ετησίως ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

€ 50.000 € 232 

€ 100.000 € 357 

€ 200.000 € 423 

€ 300.000 € 593 

€ 400.000 € 682 

€ 500.000 € 825 

€ 600.000 € 1.003 

€ 800.000 € 1.253 

€ 1.000.000 € 1.565 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (51 μέλη και πάνω) 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανά περιστατικό και ετησίως ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

€ 50.000 € 218 

€ 100.000 € 336 

€ 200.000 € 399 

€ 300.000 € 558 

€ 400.000 € 642 

€ 500.000 € 777 

€ 600.000 € 945 

€ 800.000 € 1.180 

€ 1.000.000 € 1.474 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARAG στα Ποινικά Δικαστήρια € 3.000 

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα : € 47 

 

ΙΙ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 

Σωματικές βλάβες/Θάνατος ενός ατόμου € 30.000 € 45.000 

Υλικές Ζημιές €   6.000 €   9.000 

Ομαδικό Ατύχημα € 60.000 € 90.000 

Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας € 60.000 € 90.000 

   

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα  €        35 €        50 

Απαλλαγή σε κάθε Υλική Ζημιά   €        60 €        90 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

• Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιατρού σύμφωνα με τα άρθρα 914 επόμενα του Α.Κ. για σωματικές 
βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους-ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, 

συνεπεία ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της 

ειδικότητάς του. 

• Επέκταση της κάλυψης σε περίπτωση που ο ιατρός προξενήσει σωματικές βλάβες ή θάνατο κατά την 

παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του. 

• Το συμβόλαιο ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές που θα 
προξενήσει ο ασφαλισμένος από την άσκηση του επαγγέλματος του εκτός αυτής. 

• Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη και μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου για 

οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου (παθόντος) που θα εγερθεί εντός της χρονικής περιόδου τεσσάρων (4) 

ετών για ζημιές που προκλήθηκαν και εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης (αρχική 

και ανανεωμένη) και για τις οποίες ο ασφαλιζόμενος και/ή Εταιρεία δεν είχαν λάβει γνώση. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ: 

• Από την παρούσα ασφάλιση εξαιρούνται:   

• Πλαστικοί χειρουργοί και φυσιοθεραπευτές, 

• ανειδίκευτοι και ειδικευόμενοι ιατροί, 

• αισθητικές επεμβάσεις (σε περίπτωση που τέτοιες επεμβάσεις είναι επιβεβλημένες για 
αποκατάσταση τραυμάτων, εγκαυμάτων, λειτουργικότητας μελών κλπ., δεν καλύπτονται απαιτήσεις 

σε σχέση με το αισθητικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών), 

• ακτινοθεραπεία/ραδιοθεραπεία, 

• μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, κλπ., 

• παράνομες επεμβάσεις/χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων και μεθόδων, 

• πράξεις του ασφαλισμένου ιατρού, εφόσον αυτός βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών 
ή οινοπνευματωδών ποτών, 

• γενετικές ζημιές σε σχέση με ακτίνες Χ, 

• ιατρικές και βιολογικές έρευνες, 

• τράπεζα αίματος, 

• γενετικές ζημιές σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση, 

• οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ζημία που μπορεί να δηλωθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του 

συμβολαίου. 

 

 

Ισχύουν οι ειδικοί, γενικοί όροι και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εταιρίας. 

 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι δεν έχει υπάρξει ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο 
τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΥΔΡΟΓΕΙΟ Α.Α.Α.Ε. 

 

 

 

 
 

 

Δήμητρα Κωτσοπούλου 

Διευθύντρια Λοιπών Κλάδων 

 

 

Η παρούσα προσφορά δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία ως 

προς τα αναφερόμενα σε αυτή και όχι ως προς την τελική ανάληψη της ασφάλισης και ισχύει για 

διάστημα ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ από την έκδοσή της. 

 


