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Προς την 

Ελληνική Εταιρία Χειρούργων Παίδων  

Υπόψη Προέδρου Dr .  Αλέξανδρου Πασσαλίδη  

     

Αθήνα, 19/05/2016 

 

Αξιότιμε κύριε Πασσαλίδη, 

 

η συνεργαζόμενη μαζί μας εταιρία «FARANTOURIS Financial Advisors», μας μετέφερε το ενδιαφέρον σας γύρω από τις 

ασφαλιστικές μας καλύψεις και υπηρεσίες. 
 

Oι ευθύνες που αναλαμβάνετε κάθε φορά που ασκείτε το λειτούργημά σας δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρές. Και 

επειδή το “αναπάντεχο” ή το “κακοπροαίρετο” είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, 

επιβάλλεται,  να θωρακίσετε τις ευθύνες που επωμίζεστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Η εταιρία μας γνωρίζοντας όσο 

κανείς άλλος τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος του ιατρού και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος 

έχει δημιουργήσει το «εξειδικευμένο »  ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Νομικής Προστασίας  Ιατρών»  με το οποίο 

είναι ήδη ασφαλισμένοι χιλιάδες ιατροί όλων των ειδικοτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

H  D.A.S. κατέχει την 1η θέση στον κλάδο Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη και έχει ταυτιστεί με την εξειδίκευση και το 

υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από το 1928. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο 

και πάντοτε με γνώμονα την ικανοποίηση των ασφαλισμένων της αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία 

τόσο των στελεχών της, όσο και του ευρύτατου δικτύου συνεργατών που διαθέτει. 

Η D.A.S. Hellas, με μακρόχρονη παρουσία 45 και πλέον ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, μέλος του Ασφαλιστικού 

Ομίλου ERGO, είναι συνώνυμη με την έννοια της Νομικής Προστασίας στη χώρα μας. 

Η D.A.S. Hellas δεν επιδίδεται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό κλάδο, έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος 

σύγκρουσης συμφερόντων, που είναι εύκολο να προκύψει εις βάρος του ασφαλισμένου, όταν ο ίδιος ασφαλιστικός 

φορέας ασκεί παράλληλα τους κλάδους Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας. 

Ένα πυκνό δίκτυο πρακτόρων, γραφείων διακανονισμού ζημιών, υποκαταστημάτων και συνεργατών εγγυάται, ότι 

οποιοδήποτε πρόβλημα των ασφαλισμένων βρίσκει εντελώς ανέξοδα τη σωστή λύση του. Περισσότερα από 280.000 

ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για το σωστό 

επαγγελματισμό της D.A.S. Hellas, που είναι πάγια προσανατολισμένος στα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Παρακαλώ να είστε βέβαιοι, ότι προσβλέπουμε με χαρά στην προοπτική μιας αμοιβαία  εποικοδομητικής συνεργασίας 

και παραμένουμε αυτονόητα στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων και συμπληρωματικών 

πληροφοριών . 

Με εκτίμηση,  

D.A.S. Hellas  Α.Ε. 

Ασφάλειες Γεν. Νομικής Προστασίας 

 

 

Γιώργος Τάσσης   

Διευθυντής Πωλήσεων 

 

 

Συνημμένο :  Προσφορά Ασφάλισης 



 

 
2 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΙΑΤΡΩΝ  ΜΕΛΩΝ   ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  

 

 

 

 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ 
 

Καλύψεις  Προγράμματος: 
 

   Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια 
Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις , ενέργειες ή παραλήψεις , οι οποίες  σχετίζονται με το ιατρικό 
επάγγελμα όπως :  

● Εσφαλμένη διάγνωση ● Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση ● Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία ● Εσφαλμένη 

ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή ● Αισθητική παραμόρφωση ● Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από 

αμέλεια ● Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση ● Επαγγελματική εχεμύθεια ● Παραβίαση ιατρικού απορρήτου ● 

Άρνηση παροχής υπηρεσιών 
 

  Υποβολή μηνύσεων κατά τρίτων  

Για περιπτώσεις όπως ● Δυσφήμισης ●  Συκοφαντικής δυσφήμισης Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από 

αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις - Ψευδούς καταμήνυσης ● Εξύβρισης ● Χειροδικίας ● Πρόκλησης σωματικών 

βλαβών 
 

  Κατάθεση αγωγών κατά τρίτων για τις ίδιες περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παραπάνω κάλυψη 
 

   Διαφορές με την Ασφαλιστική Εταιρία, που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική  Αστική Ευθύνη 
Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της 
ασφαλιστικής σας εταιρίας  

 

   Διαφορές με προμηθευτές από αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων για το Ιατρείο 
Άρνηση αντικατάστασης εξαρτήματος που παρουσιάζει βλάβη, ενώ το μηχάνημα καλύπτεται με εγγύηση ● Μη 
τήρηση όρων service-εγγύησης κ.ά.  

 

   Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές στο Ιατρείο 
Για περιπτώσεις όπως : ● Bλάβη ιατρικών μηχανημάτων από συνεχή αυξομείωση της τάσης του ρεύματος ● 
Πλημμύρα από διαρροή σωληνώσεων τρίτων ● Μετάδοση πυρκαγιάς από διπλανό κτίσμα κ.ά. 

 

   Υπαλληλικές διαφορές με το Προσωπικό του Ιατρείου 
Για περιπτώσεις που ένας εργαζόμενος σας στρέφεται εναντίον σας με : ● Aαγωγή ζητώντας καταχρηστικά 
αποζημίωση ● Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων, ή νόμιμης άδειας κ.ά.  
 

   Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης (Ιατρείο)  
Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως: 
●Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ●  Διαφορές σχετικά με την 
αναπροσαρμογή ενοικίου κ.ά. 
 

   Διαφορές με Ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων  Περιουσίας 
Για περιπτώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής σας στέγης όπως : καταβολής 
μικρότερης από τα προβλεπόμενα αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής , πλημμύρας , σεισμού κ.ά. 
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Π ρ ό σ θ ε τ η  Π α ρ ο χ ή :  

 

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το 
πρόγραμμα Νομικής Προστασίας “Ιατρών”. 

 

 
Στην περίπτωση υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου, η δικηγορική αμοιβή 
προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ 

 

Καλύψεις  Προγράμματος: 

 

 

  Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια  
Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό 
επάγγελμα όπως : ● Εσφαλμένη διάγνωση ● Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση ● Εσφαλμένη ή επικίνδυνη 
φαρμακευτική αγωγή ● Αισθητική παραμόρφωση ● Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια ● Κατηγορία 
για ψευδή πιστοποίηση ● Επαγγελματική εχεμύθεια ● Παραβίαση ιατρικού απορρήτου ● Άρνηση παροχής 
υπηρεσιών 
 

  Υποβολή μηνύσεων κατά τρίτων  
Για περιπτώσεις όπως ● Δυσφήμισης ● Συκοφαντικής δυσφήμισης Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από 
αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις - Ψευδούς καταμήνυσης ● Εξύβρισης ● Χειροδικίας ● Πρόκλησης σωματικών 
βλαβών 
 

  Κατάθεση αγωγών κατά τρίτων  
Για τις ίδιες περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παραπάνω κάλυψη 
 

  Διαφορές με την Ασφαλιστική εταιρία που καλύπτουν τον Ιατρό 
Για την άσκηση κάθε εξώδικου ή ένδικου μέσου που θα αφορά τη μη  τήρηση των όρων ασφάλισης εκ μέρους της 
ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ιατρού. 
 

 
Στην περίπτωση υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου, η δικηγορική αμοιβή 
προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης. 
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

«Ι.Σ.Υ..» 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 (ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 (ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ 120,00 €  

ΕΛΛΑΔΑ 

 

21.000,00 € 

ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ 66,00 € 

Στα παραπάνω ασφάλιστρα θα υπολογισθεί έκπτωση 10% λόγω ομαδικής ασφάλισης των Ιατρών μελών της 

«Ελληνικής Εταιρίας Χειρούργων Παίδων». 

 

 

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου η D.A.S. Hellas αναλαμβάνει την καταβολή: 

 

 Των αμοιβών τoυ δικηγόρου που επιλέγετε ελεύθερα για τον χειρισμό της υπόθεσής σας, 

εφόσον κατοικεί στη έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου. 

 Των δικαστικών εξόδων και τελών για τη διεξαγωγή της δίκης. 

 Των νομίμων αποζημιώσεων μαρτύρων που έχουν κλητευθεί από το δικαστήριο. 

 Των νομίμων αποζημιώσεων πραγματογνωμόνων που έχουν διορισθεί από το δικαστήριο 

 Των αμοιβών δικαστικών επιμελητών. 

 Της δικαστικής δαπάνης του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί εις βάρος σας.   

 Των αναγκαίων για τη διεξαγωγή  της δίκης λοιπών εξόδων.         

 

Σ η μ ε ί ω σ η :   

1. Στα προαναφερθέντα μικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. (Δικ.Συμβ. & Φ.Α.). 

 

 

D.A.S. Hellas Α.Ε. 

Ασφάλειες Γεν. Νομικής Προστασίας 

 

 

 

Γιώργος Τάσσης   

Διευθυντής Πωλήσεων                                           


