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Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Σήμερα, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα Διευθυντικά Στελέχη είναι πιο δύσκολες από ποτέ. Τα 
διευθυντικά στελέχη φέρουν ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους 
τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους, ανατρέπει 
τα σχέδιά τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δικαστικές 
διεκδικήσεις εις βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων / οργανισμών πληθαίνουν, καθώς οι επενδυτές 
και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, 
παραλείψεις, κακοδιαχείριση, ακόμα και απάτη. Παράλληλα, η αύξηση των δικαστικών διεκδικήσεων οφεί-
λεται και σε μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως: 

BUSINESSGUARD PREMIER
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• στην πρόβλεψη της νομοθεσίας για την από κοινού και σε ολόκληρο ευθύνη των μελών του 
Σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εκθέτει τα μέλη σε ευθύνες από λάθη, παραλεί-
ψεις αλλά ακόμη και σκόπιμες ενέργειες συναδέλφων τους. Το νομικό ηλαίσιο έχει πρόσφατα 
τροποποιηθεί αυξάνοντας σημαντικά τις ευθύνες που έχουν τα στελέχη Ανωνύμων Εταιρειών 
(Ν. 4548/2018)

• στην, εκ των πραγμάτων, εφαρμογή άλλων νομικών πλαισίων που προβλέπουν αυστηρό-
τερες διατάξεις από την Ελληνική Νομοθεσία, όταν η επιχείρηση / οργανισμός δραστηριο-
ποιείται εκτός συνόρων, ή όταν επιχειρείται η προσέλκυση αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών. 
Ειδικότερα, η δραστηριότητα στις ΗΠΑ (αγορά στόχος για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις) και 
το σχετικό νομικό πλαίσιο, μπορεί να μεταφραστεί σε αλματώδη αύξηση πλήθους αλλά και 
οικονομικά επαχθέστερων απαιτήσεων
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Στελέχη με εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και όλοι οι Υπάλληλοι
τόσο του Λήπτη της Ασφάλισης όσο και όλων των θυγατρικών του. Επιπλέον, ως ασφαλισμένος
θεωρείται η ίδια η εταιρεία για απαιτήσεις σχετικά με κινητές αξίες. Παρέχεται ακόμη, η δυνατότητα
κάλυψης της ίδιας της εταιρείας για απαιτήσεις εργατικής πρακτικής.

Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

κάλυψη απαιτήσεων που εγείρονται από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές,
προμηθευτές, δανειστές και άλλα τρίτα συναλλασσόμενα μέρη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι 
απαιτήσεις μπορεί να σχετίζονται με:
— πτώση της τιμής της μετοχής
— λάθη και παραλείψεις στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
— κακοδιαχείριση / σπατάλη
— μεροληπτική διάκριση, καταχρηστική απόλυση ή σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος υπαλλήλου
— αθέμιτο ανταγωνισμό
— πτώχευση της εταιρείας
— έξοδα υπεράσπισης (με δυνατότητα προκαταβολής), εξώδικοι διακανονισμοί και δικαστικές αποφάσεις
— κάλυψη των στελεχών και της εταιρείας σχετικά με απαιτήσεις κινητών αξιών 
— κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής
— κάλυψη απαιτήσεων για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας

• στην εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώνουν ένα τυπικό και αυστηρό
επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον τομέα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε απόκλιση από τις
επιβαλλόμενες προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου ενδέχεται να οδηγήσει σε απαιτήσεις τρίτων κατά των
Στελεχών Διοίκησης 

• στις υφιστάμενες ανεπαρκείς διοικητικές δομές, κατάλοιπο του οικογενειακού επιχειρηματικού 
μοντέλου, που αυξάνουν την πιθανότητα απαιτήσεων που προέρχονται από διάφορες πηγές

• στον κίνδυνο πτώχευσης, αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στην αυξημένη δραστηριότητα 
συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων

• στην αύξηση απαιτήσεων που εγείρονται από υπαλλήλους η οποία οφείλεται σε παραβάσεις των 
σχετικών κανονισμών και νομοθετικών διατάξεων που διεκδικούνται δικαστικά, ιδίως μετά από 
απολύσεις και περικοπές προσωπικού
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Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

• επιπρόσθετο όριο ευθύνης για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
• έξοδα υπεράσπισης για απαιτήσεις σχετικά με σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες
• δυνατότητα κάλυψης επειγόντων εξόδων υπεράσπισης χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ασφαλιστή
• κάλυψη νέων θυγατρικών
• κάλυψη απαιτήσεων ασφαλισμένου εναντίον άλλου ασφαλισμένου
• κάλυψη στελεχών που συμμετέχουν στο Δ.Σ. συνδεδεμένων εταιρειών
• αμοιβές ειδικών και δικαστικά έξοδα για την προετοιμασία και παράσταση σε έρευνες
• κάλυψη για Απαιτήσεις που σχετίζονται με δευτερεύουσες προσφορές κινητών αξιών
• έξοδα συμβούλου δημοσίων σχέσεων για την προστασία και αποκατάσταση της φήμης των

ασφαλισμένων προσώπων
• έξοδα που πραγματοποιούνται σε σχέση με την έκδοση του ασφαλισμένου προσώπου σε άλλη χώρα
• ισόβια προστασία απερχόμενων στελεχών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

• δυνατότητα πρόσθετης περιόδου γνωστοποίησης της ζημίας
• μηδενικές απαλλαγές για όλες τις καλύψεις που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα
• παγκόσμια κάλυψη, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
• κάλυψη αθώων στελεχών ακόμα και σε περιπτώσεις δόλου άλλων ασφαλισμένων
• ευρεία κάλυψη για όλα τα πρώην, νυν και μελλοντικά ασφαλισμένα πρόσωπα
• σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, η κάλυψη παραμένει σε ισχύ κανονικά
• δυνατότητα για υψηλά όρια κάλυψης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

• ηγετική θέση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης
• πολυετής εμπειρία και εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση ζημιών
• δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες και πολιτείες που διασφαλίζει την παγκοσμιότητα

της κάλυψης
• οικονομική ευρωστία όπως αποδεικνύεται από τον όγκο και την ταχύτητα των αποζημιώσεων και

όπως επιβεβαιώνεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης
• άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα
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