


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Όνοµα / Επωνυµία Λήπτη της Ασφάλισης: .........................................................................................................................

Σύλλογος: ..........................................................................................................................................................................

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

∆ιεύθυνση: ........................................................................................................................................................................

Τρόπος πληρωµής: Εφάπαξ      ...................  ∆ύο δόσεις      ................... Email: ................................................................ 

Ασφαλιστικό Πρακτορείο: ..................................................................................................................................................

Ετήσιες αµοιβές/ Κύκλος εργασιών: ....................................................................................................................................

Επιλέξτε µε      την επιλογή που επιθυµείτε και αντιστοιχεί στις ετήσιες αµοιβές σας:

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει απαντηθεί θετικά η πρώτη ερώτηση και αρνητικά
οι δύο τελευταίες.  Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί ειδική προσφορά από την AIG.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Α:
  H απαλλαγή που εφαρµόζεται είναι € 300 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραµένει ανασφάλιστο και καλύπτεται 
  από τον Ασφαλιζόµενο.

  ∆εν παρέχεται µε αναδροµική ισχύ.

€ 420

€ 650

∆εν
παρέχεται

Ετήσιο Όριο Ευθύνης
Ετήσιες Αµοιβές /
Κύκλος εργασιών € 30.000            € 50.000           € 150.000            € 300.000          € 500.000        € 1.200.000

€ 1 – € 30.000

€ 30.001 – € 400.000

€ 400.001– € 800.000

€ 360

€ 570

∆εν
παρέχεται

€ 1.800

€ 2.420

∆εν
παρέχεται

€ 1.120

€ 1.470

∆εν
παρέχεται€ 530

€ 760

€ 1.030

€ 610

€ 860

€ 1.120

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις):
1.Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και παρέχετε λογιστικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία έτη          
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)                                                                     
3.Γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που εύλογα µπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον σας; 
   (Αν ναι  παρακαλώ  διευκρινίστε σε ξεχωριστό φύλλο)

ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Σηµαντικές Σηµειώσεις:
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 προς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς
και εισηγµένες επιχειρήσεις, υπηρεσίες σχετικές µε συγχωνεύσεις και εξαγορές και υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή.
Με την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση δεν θα καλύπτονται Ζηµίες για υπηρεσίες που ο Λήπτης της Ασφάλισης παρέχει µε σχέση έµµισθης εργασίας.
Το παρόν έντυπο-τιµολόγιο έχει ισχύ από 01/12/2017 έως 01/12/2018 και αναιρεί κάθε προηγούµενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Β:
  H απαλλαγή που εφαρµόζεται είναι € 100 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραµένει ανασφάλιστο και καλύπτεται 
  από τον Ασφαλιζόµενο.
  Παρέχεται µε αναδροµική ισχύ 3 έτη πριν την έναρξη της ασφάλισης.

€ 590

€ 880

∆εν
παρέχεται

Ετήσιο Όριο Ευθύνης
Ετήσιες Αµοιβές /
Κύκλος εργασιών € 30.000            € 50.000           € 150.000            € 300.000          € 500.000        € 1.200.000

€ 1 – € 30.000

€ 30.001 – € 400.000

€ 400.001– € 800.000

€ 520

€ 780

∆εν
παρέχεται

€ 2.510

€ 3.260

∆εν
παρέχεται

€ 1.520

€ 1.990

∆εν
παρέχεται€ 720

€ 1.030

€ 1.380

€ 820

€ 1.170

€ 1.520

  Αν επιθυµείτε αναδροµική ισχύ πάνω από 3 έτη υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές:                                                                
Α) Αναδροµική ισχύ από 1/1/2012 µε 30% αύξηση στα ασφάλιστρα του προγράµµατος   Β
Β) Αναδροµική ισχύ από 1/1/2008 µε 50% αύξηση στα ασφάλιστρα του προγράµµατος    Β

Επιλέξτε µε     την επιλογή που επιθυµείτε και αναγράψτε το συνολικό ασφάλιστρο:          €….……..






