
Σηµαντική Σηµείωση: 
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική 
εταιρία AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείρηση 
με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και 
Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει 
την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. 
(Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 
996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, 
σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 
4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη 
διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
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.

Πρόγραµµα Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης 
∆ικηγόρων

Ποιος ασφαλίζεται:
Ελεύθεροι επαγγελµατίες δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες.

Οι Ασφαλιστικές Καλύψεις
Αποζηµίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αµελή άσκηση 
του επαγγέλµατος  
Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιµότητα της κατηγορίας 
Ποσά ενδεχόµενου εξωδικαστικού συµβιβασµού 
Αποζηµίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήµισης / συκοφαντίας 
Παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος 
/ παραβίαση απορρήτου 
Απώλεια εγγράφων 
Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων 
Εκτεταµένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων 

Ενδεικτικοί Λόγοι Αξιώσεων - Απαιτήσεων
Λανθασµένη επαγγελµατική συµβουλή 
Παραγραφές αδικηµάτων (µη εµπρόθεσµη δίκη) 
Λάθη σε συµβάσεις 
∆υσφήµιση 
Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων

Η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης είναι ένα χρήσιµο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους 
επαγγελµατίες δικηγόρους, έναντι πραγµατικών ή επικαλούµενων οικονοµικών διεκδικήσεων τρίτων 
για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νοµικών υπηρεσιών.

Επαγγεµατικές Ευθύνες: 
Γιατί AIG;
Εκτεταµένη εµπειρία ανάληψης κινδύνου.
Εξειδικευµένη διαχείριση αξιώσεων - µε ιδιαίτερη ευαισθησία και διακρι-
τικότητα για τις εµπορικές σας σχέσεις.
Επιθυµία να χτίσουµε µακροχρόνιες σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε 
τους πελάτες µας.
Εκτεταµένη εµπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης. 
Ηγετική θέση παγκοσµίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ & ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

    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 σχετικές µε συγχωνεύσεις & εξαγορές και
ναυτικό δίκαιο.

• Με την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση δεν θα καλύπτονται Ζηµίες για υπηρεσίες που ο Λήπτης της Ασφάλισης παρέχει µε σχέση έµµισθης εργασίας.

• Η πλήρης περιγραφή – έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Για κάθε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε
µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο ή απευθείας µε την ασφαλιστική εταιρεία.

• Το παρόν έντυπο θα έχει ισχύ έως 28/02/18

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει απαντηθεί θετικά η πρώτη ερώτηση και αρνητικά οι δύο τελευταίες.
Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με την AIG.

O Λήπτης της Ασφάλισης (επωνυµία & υπογραφή) ................................................. Ηµεροµηνία ...........................

Πώς χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως νόµιµος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της AIG Europe S.A.(AESA) και η AESA δεσµεύονται για την προστασία του 
ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτούντων αποζηµίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυµβαλλοµένων, προµηθευτών και 
τρίτων των οποίων τα δεδοµένα λαµβάνει. 

«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται µε εσάς ή άλλα πρόσωπα  (για παράδειγµα, τον/την σύντροφό 
σας ή άλλα µέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά µε άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συµφωνήσουµε 
διαφορετικά) να ενηµερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά µε το περιεχόµενο της Ενηµέρωσης αυτής και την Πολιτική µας για την Προστασία 
Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου αυτό είναι δυνατόν) για να µοιραστείτε µαζί µας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών µπορεί να συλλέγουµε και γιατί - Ανάλογα µε τη σχέση µας µε εσάς, οι Προσωπικές Πληροφο-
ρίες που συλλέγονται µπορεί να περιλαµβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονοµικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών, 
πληροφορίες και ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την υγεία ή παθήσεις (που 
συλλέγονται µε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που µας παρέχετε 
εσείς ή που εµείς συλλέγουµε στο πλαίσιο της σχέσης µας µε εσάς. 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

• Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζηµίωσης και πληρωµές
• ∆ιεξαγωγή εκτιµήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά µε την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση αξιώσεων αποζηµίωσης
• Βοήθεια και συµβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέµατα
• ∆ιαχείριση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και υποδοµών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας µας
• Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκληµάτων, π.χ. απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
• Κατοχύρωση/θεµελίωση και υπεράσπιση νοµικών δικαιωµάτων
• Νοµική και κανονιστική συµµόρφωση (συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς εκτός της χώρας διαµονής σας)
• Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
• Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της.

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφηµιστικές ενηµερώσεις που ενδεχοµένως σας αποστέλλουµε, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδροµείου Η AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 
119,15124 Μαρούσι, Αθήνα.
Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα µπορούµε να συνεχίσουµε να σας αποστέλλουµε άλλες σηµαντικές πληροφορίες εµπορικής και διοικητικής 
φύσεως σχετικά µε τις υπηρεσίες που σας παρέχουµε, από τις οποίες δεν µπορείτε να εξαιρεθείτε.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να κοινοποιηθούν από την 
AIG ΕΛΛΑΣ ή/και από την AESA σε εταιρείες του οµίλου της American Insurance Group Inc. (AIG) και σε τρίτους (όπως µεσίτες και άλλους 
ασφαλι-στικούς διαµεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισµούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελµατίες του 
τοµέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα µέρη 
(συµπεριλαµβανοµένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρµοστέες νοµοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις. Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών τυχόν τραυµατισµών) µπορεί να καταχωρούνται σε καταστάσεις δικαιούχων 
απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλι-στές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήµατα, ενδέχεται να 
οφείλουµε να τις αναφέρουµε στις αρµόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουµε έρευνα σε δηµόσια µητρώα για να αποτρέψουµε, να 
ανιχνεύσουµε και να διερευνήσουµε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύ-σουµε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί µε το ασφαλιστή-ριο συµβόλαιο ή την αξίωση. Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες µπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάµενους αγοραστές της εταιρείας µας και να διαβιβαστούν κατά την πώληση 
της εταιρείας µας ή τη µεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.
∆ιεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσµιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής µας, οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να 
διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της 
Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερµούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδοµένων διαφορετικό από 
εκείνο της χώρας διαµονής σας). Κατά την πραγµατοποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαµβάνουµε µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι οι Προσω-
πικές σας Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και µεταφέρονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαµβάνονται στην Πολιτική µας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου 
(δείτε παρακάτω). 

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για να διατηρούνται οι Προσω-
πικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευµένες. Όταν παρέχουµε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο µέρος (συµπεριλαµβανοµένων 
των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουµε σε τρίτο µέρος να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασµό µας, το τρίτο αυτό µέρος 
επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιµοποιεί κατάλληλα µέτρα ασφαλείας.

Τα δικαιώµατά σας - Έχετε ορισµένα δικαιώµατα βάσει των εφαρµοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων σχετικά µε την εκ µέρους 
µας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν υπό ορισµένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισµένες εξαιρέσεις, 
περιλαµβάνουν δε το δικαίωµα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωµα για διόρθωση ανακριβών δεδοµένων, το δικαίωµα 
διαγραφής δεδοµένων ή αναστολής χρήσης δεδοµένων. Περιλαµβάνουν επίσης το δικαίωµα διαβίβασης των δεδοµένων σας σε άλλον 
οργανισµό, το δικαίωµα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωµα να ζητήσετε ανθρώπινη συµµετοχή σε 
ορισµένες αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις που λαµβάνουµε, το δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και το δικαίωµα καταγγελίας στην 
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας και τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω). 

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας καθώς και σχετικά µε τον τρόπο που 
συλλέγουµε, χρησιµοποιούµε και κοινοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού 
Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή µπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο µε επιστολή στη διεύθυνση:
AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο: 
dataprotectionofficer.el@aig.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις):
1.Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και παρέχετε νοµικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία έτη ΝΑΙ       ΟΧΙ
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) ΝΑΙ       ΟΧΙ

3.Γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που εύλογα µπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον σας;
(Αν ναι  παρακαλώ  διευκρινίστε σε ξεχωριστό φύλλο) ΝΑΙ       ΟΧΙ

Όνοµα  / Επωνυµία Λήπτη της Ασφάλισης:

Σύλλογος:  

Τηλέφωνο: Α.Φ.Μ.: ∆.Ο.Υ.:

∆ιεύθυνση:

Τρόπος πληρωµής:   Εφάπαξ ∆ύο δόσεις Email:

Ασφαλιστικό Πρακτορείο:

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Α:

∆ηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλµένα
οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο.  Συµφωνώ  ότι αυτή η πρόταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσω θα αποτελέσει τη 
βάση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.  Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε 
ουσιώδη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.

Ετήσιες Αµοιβές / Κύκλος Εργασιών

€1 - €30.000 

€30.001 - €300.000

€300.001 - €600.000

Ετήσιο Όριο Ευθύνης

€445

€715

∆εν Παρέχεται

€340

€550

∆εν Παρέχεται

€50.000€30.000 

€585

€845

€1.145

€150.000

€675

€950

€1.250

€300.000

       ∆εν Παρέχεται

€1.160

€1.520

€500.000

       ∆εν Παρέχεται

€1.920

€2.580

€1.000.000

• H απαλλαγή που εφαρµόζεται είναι € 700 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραµένει ανασφάλιστο
και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόµενο.

• ∆εν παρέχεται µε αναδροµική ισχύ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ B:

Ετήσιες Αµοιβές / Κύκλος Εργασιών

€1 - €30.000 

€30.001 - €300.000

€300.001 - €600.000

Ετήσιο Όριο Ευθύνης

€650

€975

∆εν Παρέχεται

€500

€750

∆εν Παρέχεται

€50.000€30.000 

€795

€1.145

€1.550

€150.000

€910

€1.290

€1.690

€300.000

       ∆εν Παρέχεται

€1.560

€2.040

€500.000

       ∆εν Παρέχεται

€2.640

€3.480

€1.000.000

• H απαλλαγή που εφαρµόζεται είναι € 500 ανά ζηµιογόνο γεγονός και αποτελεί το ποσό που παραµένει ανασφάλιστο
   και καλύπτεται από τον Ασφαλιζόµενο.
• Παρέχεται µε αναδροµική ισχύ 3 έτη πριν την έναρξης της ασφάλισης
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Λεωφόρος Kηφισίας 119, 151 24 Mαρούσι, Τηλέφωνο: 210  8127 600, Fax: 210  8027 189
flgreece@aig.com, www.aig.com.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης:
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 980/990




