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                          ROYAL CROWN INSURANCE COMPANY LTD  
                              Κεντρικά Γραφεία:  

ROYAL CROWN HOUSE, Οδός Μνασιάδου 20, Τ.Κ. 24690,  
1302 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 22885555, Φαξ: 22670757  
www.royalcrowninsurance.eu     

E-mail: info@royalcrowninsurance.eu  

  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

  

1. Παρακαλούμε απαντήστε όλες τις ερωτήσεις όπου ισχύουν.  

2. Πρέπει να αποκαλύψετε στην παρούσα πρόταση όλα τα γεγονότα που γνωρίζετε ή οφείλετε να γνωρίζετε 

πλήρως και αληθώς γιατί σε αντίθετη περίπτωση το εκδοθέν Ασφαλιστήριο ίσως να είναι άκυρο.  

  

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

  

1. Όνομα και αρ. Μητρώου Δικηγόρου ή Ονομασία και αρ. Μητρώου ΔΕΠΕ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Διεύθυνση (αν υπάρχουν περισσότερες από μία, παρακαλούμε να δίδεται κάθε διεύθυνση) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

    

         3. Ημερομηνία ίδρυσης (Αν πρόκειται για ΔΕΠΕ)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

         4.  Ποιές είναι οι ακαθάριστες αμοιβές για τα πιο κάτω;  

  
12 μήνες πριν 

(ελεγμένες)  

Στη λήξη 

των 12 

μηνών  

Υπολογισμός για 

τους επόμενους  12 μήνες  

Τοπικές Δραστηριότητες        

Δραστηριότητες Eξωτερικού        

  

        5. Ο δικηγόρος ή η ΔΕΠΕ ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα;                                  

       Αν «Ναι», δώστε λεπτομέρειες:                                                                                                                         

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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ΤΜΗΜΑ Β – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (να συμπληρωθεί μόνο αν πρόκειται για ΔΕΠΕ)  

  

        6. Εξασκούντες συνέταιροι ή διευθυντές  

 

ΟΝΟΜΑ        ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡ.   

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

      

   

   

   

      

  

        7. Πρώην, συνταξιοδοτημένοι, ή αποβιώσαντες συνεταίροι  

 

     ΟΝΟΜΑ  ΗΜΕΡ. ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ   ΗΜΕΡ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  

       

      

  

        8. Ολικός αριθμός εξασκούντων συνεταίρων, διευθυντών και προσωπικού:  

 

Συνέταιροι/διευθυντές/διοικητές       

Άλλο προσοντούχο προσωπικό (καθορίστε)   

Εκπαιδευόμενο προσωπικό   

Δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές (-τριες), υπάλληλοι υποδοχής, 

κλητήρες κλπ.  

 

                       ΟΛΙΚΟ   

  

 

ΤΜΗΜΑ Γ -  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

      9. Ποιο ποσό αποζημίωσης απαιτείται; (με εναλλακτικές επιλογές)    

  

 

  

 

     10. Ποιό ποσό είστε διατεθειμένος να αναλάβετε  σε σχέση με κάθε απαίτηση; (ένα ελάχιστο ποσό απαιτείται,   

που εξαρτάται από το μέγεθος του οίκου και το ύψος της αποζημίωσης)  

  

 

 

 

 

 

Α   

Β   

Γ  

Α  

Β  

Γ   



 3 

 

 

         11. Χρειάζεστε κάποιες από τις ακόλουθες επεκτάσεις;: 

 

A. Aναδρομική Κάλυψη                                                                                   
 

Αν ναι, για πόσα χρόνια χρειάζεστε αναδρομική κάλυψη; …........................................... 

 

B. Aπώλεια Εγγράφων                                                                                  
            

Αν ναι, αναφέρετε κατά πόσον τα έγγραφα διατηρούνται σε πυρασφαλές  μέρος ή το μέρος και/ή τον τρόπο                 

φύλαξης των εγγράφων σας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Γ.   Λίβελος και συκοφαντία                                                                                 

 

Δ.   Ατιμία συναιτέρων και υπαλλήλων            
 

Aν ναι, απαντήστε τα ακόλουθα: 
 

• Aν o Δικηγόρος ή η ΔΕΠΕ έχει υποστεί οποιαδήποτε απώλεια λόγω ατιμίας ή απάτης οποιουδήποτε 

συνέταιρου ή υπαλλήλου της ή γνωρίζει για οποιαδήποτε σχετική ατιμία ή απάτη σε οποιοδήποτε χρόνο 

δώστε λεπτομέρειες: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Υπαλλήλοι της ΔΕΠΕ δικαιούνται να υπογράφουν επιταγές δίχως  

επιπρόσθετη υπογραφή συναιτέρων;   

 

• Ποιοί είναι οι εξωτερικοί λογιστές/ ελεγκτές σας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ  

   

   12. Έχετε  ξανά ασφαλιστεί για κινδύνους επαγγελματικής ευθύνης;                        

Αν «ναι», παρακαλώ δηλώστε τα ακόλουθα:                                                                                                              

  

Α) Ημερομηνία πρώτης ασφάλισης    

Β) Όνομα πρώτου ασφαλιστή    

Γ) Αφαιρετέο ποσό που σας βαρύνει     

Δ) Ποσό αποζημίωσης    

Ε) Ημερομηνία λήξης συμβολαίου    

  

       13. Είστε  τώρα ασφαλισμένος για κινδύνους επαγγελματικής ευθύνης;   

 Aν «ναι», παρακαλώ δηλώστε τα ακόλουθα:                                                                                                            

                 

Α) Όνομα πρώτου ασφαλιστή     

Β) Αφαιρετέο ποσό που σας βαρύνει     

Γ) Ποσό αποζημίωσης    

Δ) Ημερομηνία λήξης συμβολαίου    

Ε) Ασφάλιστρο     

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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        14. Έχει διακοπεί καθόλου η ασφαλιστική κάλυψη από την ημερομηνία της πρώτης  

κάλυψης μέχρι την παρούσα αίτηση;     

 

Αν «ναι», παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Έχουν γίνει απαιτήσεις έναντι ισχυριζόμενης ευθύνης εναντίον σας;    

 

Αν «ναι», παρακαλώ δηλώστε την αιτία και τη φύση όλων των απαιτήσεων περιλαμβανομένου του  

απαιτούμενου ποσού, την ημερομηνία απαίτησης, την ημερομηνία που διαπράχθηκε η πράξη που  

δημιούργησε την απαίτηση και το αποτέλεσμα: 

                

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Γνωρίζετε , οποιεσδήποτε περιστάσεις οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε απαίτηση  

εναντίον σας, των προκατόχων ή οποιουδήποτε από τους τωρινούς ή προγενέστερους  

διευθυντές ή συνεταίρους;               Ναι  /   Όχι  

 

Αν «ναι»,παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε- ΔΗΛΩΣΗ  

  

Δηλώνω ότι εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πρόταση 

Ασφάλισης είναι απόλυτα αληθείς και ότι δεν έχω αποκρύψει ή μεταβάλει οποιαδήποτε πληροφορία ή γεγονός 

και δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση. Συμφωνώ και δηλώνω ότι η παρούσα Πρόταση και 

Δήλωση αποτελούν την βάση του Ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί προς όφελός μου από την Royal Crown 

Insurance Company Ltd και ότι θα ενσωματωθούν στο εν λόγω Ασφαλιστήριο. 

  

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ………………………………………………..                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 


