
Οδηγός πώλησης Ασφάλισης 
 Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων 

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων: μία νέα σοβαρή πρόκληση για τις επιχειρήσεις.

Το ολοένα και δυσκολότερο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο δρουν αυτήν την στιγμή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα,
δημιουργεί αυξημένες πιέσεις και κινδύνους στα στελέχη τους, τα οποία και έχουν ευθύνη για την ορθή λειτουργία, την κερδοφορία και την
ανάπτυξή τους. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν πολλές φορές τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι ευθύνες που απορρέουν από αυτές, έχουν αντίκτυπο όχι μόνο
στην ίδια την επιχείρηση και τους ανθρώπους της αλλά και σε τρίτους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις όπου κάποιοι θίγονται (ή ισχυρίζονται
ότι θίγονται) από τις αποφάσεις αυτές, μπορούν να εγείρουν απαιτήσεις όχι μόνο προς την ίδια την επιχείρηση, αλλά και προς τα στελέχη
προσωπικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις. 

Το νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων της ΑΧΑ δίνει λύση στο πρόβλημα, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον
τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για τα στελέχη της, ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να δρουν προστατευμένα κατά την άσκηση
της δραστηριότητας και των επαγγελματικών τους καθηκόντων. 

Γιατί ένα απλό ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εξειδικευμένο ασφαλιστήριο Ευθύνης
Στελεχών Επιχειρήσεων;

Το εξειδικευμένο Ασφαλιστήριο Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων διαθέτει καλύψεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανασφάλιστες από ένα
παραδοσιακό ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τι βρίσκεται σε κίνδυνο;

Σε ποιους απευθύνεται;

Προαιρετικά καλύπτονται:

Γεωγραφική κάλυψη;

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι;

  Τα μέλη του Δ.Σ.
  Τους διευθυντές & τα στελέχη
  Όλους τους εργαζόμενους
  Τους διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών
   Τους κληρονόμους ή νόμιμους εκπροσώπους
των παραπάνω

  Κακές Εργοδοτικές Πρακτικές
   Ηθική βλάβη- Προσβολή προσωπικότητας
  Χρηματικές ποινές

Παγκόσμια κάλυψη, με εξαίρεση τις ΗΠΑ & τον Καναδά

   Αστική ευθύνη για λάθη και παραλείψεις κατά τη διαχείριση και διοίκηση της Επιχείρησης
   Αστική ευθύνη για λάθη και παραλείψεις κατά το ιδρυτικό στάδιο της Επιχείρησης
   Αστική ευθύνη για πράξεις σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις
   Αξιώσεις κατά συζύγων, συμβίων, κληρονόμων κλπ.
   Έξοδα άμυνας
   Έξοδα που απορρέουν από αξιώσεις εξαιτίας μόλυνσης/ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ευθύνης
   Έξοδα που σχετίζονται με επικουρική ευθύνη για φορολογικά ζητήματα της Επιχείρησης
   Έξοδα εκπροσώπησης σε διερεύνηση/έλεγχο
   Έξοδα για την αποκατάσταση της εικόνας του Ασφαλισμένου
   Διοικητικά πρόστιμα 
   Αξιώσεις της Επιχείρησης

  Την ίδια την Εταιρεία  
  Τις θυγατρικές της

Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα



Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 801 111 222 333, 210 726 8000,  
Fax: 210 7268868, Website:  www.axa.gr - Email: info@axa.gr
Α.Μ.Α.Ε. 12850/5/Β/86/30, Α.Φ.Μ.: 094005265, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Η AXA Ελλάδας είναι εταιρεία του Ομίλου AXA, της κορυφαίας ασφαλιστικής επωνυμίας 
παγκοσμίως, για 10η συνεχή χρονιά. Με 160.000 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό του και έσοδα
99 δις ευρώ, ο Όμιλος AXA εξυπηρετεί 105 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες
ασφάλισης, αποταμίευσης και διαχείρισης κεφαλαίων.

Αποστολή μας είναι να δίνουμε τη δύναμη στους ανθρώπους να ζουν καλύτερα.

Η AXA

Καλύψεις ασφαλιστηρίου Γενικής Αστικής Ευθύνης Καλύψεις ασφαλιστηρίου Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων

Εξαιρείται η ευθύνη διευθυντών και στελεχών - Λάθη και 
Παραλείψεις.

Ασφαλιστική κάλυψη μόνο για απαιτήσεις που θα 
προβληθούν κατά του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια 
της περιόδου ασφάλισης, εντός των γεωγραφικών 
ορίων ισχύος της κάλυψης και προκαλούνται από τη 
δραστηριότητα του Ασφαλισμένου.

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών. 
Εξαιρούνται οι αποθετικές ζημιές - αμιγώς οικονομικές 
ζημιές αξιώσεων τρίτου.

Κάλυψη ευθύνης μελών διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και 
στελεχών (Directors and Officers Liability) και/ή καλύψεων λαθών 
και παραλείψεων (Errors and Omissions).

Ασφαλιστική κάλυψη μόνο για απαιτήσεις που θα προβληθούν 
κατά του Ασφαλισμένου και θα γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία 
εντός της διάρκειας της ασφαλιστικής περιόδου, ή εντός της 
πρόσθετης περιόδου γνωστοποίησης, εφόσον οι απαιτήσεις 
βασίζονται σε περιστατικά που έλαβαν χώρα από την ημερομηνία 
αναδρομικής ισχύος της ασφάλισης μέχρι τη λήξη της 
ασφαλιστικής περιόδου. 

Κάλυψη αποθετικών ζημιών - αμιγώς οικονομικών ζημιών 
αξιώσεων τρίτου.

Το νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Στελεχών Επιχειρήσεων είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν. Έχει σχεδιαστεί με την  
τεχνογνωσία του Ομίλου ΑΧΑ, βασίζεται στην παγκόσμια εμπειρία του και έχει σκοπό έχει να προστατεύσει την επιχείρηση και τα στελέχη 
της που ενδέχεται να εγερθούν εναντίον τους για ζημιές από κακές διοικητικές αποφάσεις. Οι όροι του είναι σαφείς και κατανοητοί και το 
πρόγραμμα λειτουργεί με ευέλικτο τρόπο, προσφέροντας αποτελεσματική λύση σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις. 


