
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο αυτό προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε επαγγελματίες από πραγματικές και επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων για ευθύνες ή 
παραλείψεις τους που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                  
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                    
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ορίων 
αποζημίωσης και πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η Royal Crown διατηρεί το δικαίωμα μη 

αποδοχής οπουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους. 

Παροχή Αναδρομικής Κάλυψης σε περιπτώσεις πελατών οι οποίοι διατηρούσαν την ίδια ασφαλιστική κάλυψη από την 

ημερομηνία πρωτοασφάλισης  

Απώλεια Εγγράφων η οποία καλύπτει τα έξοδα και δαπάνες για αντικατάσταση ή αναπλήρωση των εγγράφων

Απαιτήσεις που γίνονται εναντίον του ασφαλισμένου για λίβελο και συκοφαντία.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Οι απαιτήσεις τρίτων εναντίον του ασφαλισμένου, 

των τυχόν συνεταίρων του ή και υπαλλήλων 

του εάν δηλωθούν, λόγω παράβασης του 

εξειδικευμένου επαγγελματικού καθήκοντος του 

ασφαλισμένου οι οποίες απαιτήσεις και τα γεγονότα 

στα οποία στηρίζονται γίνονται για πρώτη φορά 

κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου                                                                 

Τα έξοδα υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίου τα 

οποία προκύπτουν από τις πιο πάνω απαιτήσεις.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ευθύνη η οποία δεν αφορά την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος που δηλώθηκε                                                                       

Ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία τρίτων                                                                                           

Η αναδρομική κάλυψη                                      

Συμβατική / συμφωνηθείσα ευθύνη                       

Ευθύνη από πρόσωπα τα οποία ασκούν επιρροή στον 

ασφαλισμένο ή ο ασφαλισμένος ασκεί επιρροή σε αυτά                           

Οτιδήποτε σχετικό με πόλεμο, τρομοκρατία  και 

τα παρόμοια                                                                    

Οτιδήποτε σχετικά με μόλυνση του περιβάλλοντος, χρήση 

άσβεστου και τα παρόμοια

Τιμωρητέες ή παραδειγματικές αποζημιώσεις και πρόστιμα

Πρόσθετες εξαιρέσεις ανάλογα με το ακριβές επάγγελμα 

του ασφαλισμένου                                                       

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΎΨΗ;
Το όριο αποζημίωσης για κάθε μια απαίτηση και 

ασφαλιστική περίοδο                                             

Αφαιρετέο ποσό που συμφωνείται. 

Για δραστηριότητες στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε άλλες χώρες (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών 

και Καναδά) εάν δηλωθεί και γίνει αποδεκτό από τη Royal Crown Insurance.

Αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Η πλήρης αλήθεια στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν στη πρόταση ασφάλισης η οποία υποβλήθηκε με σκοπό τη παραχώρηση 

της ασφαλιστικής κάλυψης και η επικαιροποίηση των δηλώσεων αυτών όταν υπάρχει αλλαγή

Η άμεση γνωστοποίηση προς τους ασφαλιστές οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μια απαίτηση  

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;
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Τα ασφάλιστρα πληρώνονται με μια ή περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις της πρώτης πληρωτέας άμεσα. Μπορείτε σε 

συνεννόηση με τον ασφαλιστή σας να διαμορφώσετε τον αριθμό δόσεων σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, επιταγή, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, από το διαδίκτυο, με άμεση τραπεζική εντολή 

και έμβασμα.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΛΗΡΏΝΏ;

Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή τις πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη Royal Crown και τη καταβολή της πρώτης 

δόσης του ασφαλίστρου. Η κάλυψη λήγει σε ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη περίοδο ή δεν έχετε 

καταβάλει έγκαιρα τις συμφωνημένες δόσεις του ασφαλίστρου.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΚΑΛΎΨΗ;

Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη Royal Crown Insurance ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας.  Σε περίπτωση 

που επιθυμείτε ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας μετά από την παρέλευση 30 ημερών από την έναρξη της κάλυψης θα 

σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα μείον διοικητικά έξοδα και σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων για 

παροχή ασφάλισης μικρής περιόδου.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΚΎΡΏΣΏ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ;

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

Η έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων.
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