
AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 2 10 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους 
επαγγελματίες λογιστές, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη 
ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΕΙΏΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΏΝ 
ΕΤΑΙΡΙΏΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

• Η Λογιστική ή Ελεγκτική Εταιρία 
(το νομικό πρόσωπο).

• Οι διαχειριστές, εταίροι, 
διευθυντές της εταιρίας.

• Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες 
που παρέχουν υπηρεσίες για 
λογαριασμό και για υποθέσεις 
της ασφαλισμένης εταιρίας.

• Οι Υπάλληλοι της εταιρίας.
• Οι κληρονόμοι / νόμιμοι 

εκπρόσωποι των παραπάνω.

Ποιος ασφαλίζεται

• Ευθύνες που προκύπτουν από λάθη 
      ή παραλείψεις κατά την παροχή 
      επαγγελματικών υπηρεσιών.
• Ευθύνες που προκύπτουν από το Ν. 3093/2008 

για κάθε ζημία από λάθη και παραλείψεις στα 
πλαίσια διενέργειας ελεγκτικού έργου καθώς,

     σύμφωνα με το άρθρο 29, καθίσταται 
     υποχρεωτική η ασφάλιση επαγγελματικής
     ευθύνης των νόμιμων ελεγκτών,
     ελεγκτικών γραφείων και εταιριών.
• Πρόνοια για την προστασία της φήμης
      του νομικού προσώπου και των επαγγελματιών.
• Περιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων για 

τους εταίρους σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων.
• Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.

Γιατί να ασφαλιστώ
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Σημαντική Σημείωση: Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προιον παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική 
επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της 
στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του 
Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, 
caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) είναι εγκατεστημένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 
147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως 
ασφαλιστική κόλuψn. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Γιατί AIG;

• Εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου
• Εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων - με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα 
      για τις εμπορικές σας σχέσεις
• Επιθυμία να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
• Ηγετική θέση παγκοσμίως στη αγορά Γενικών Ασφαλειών 
• Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

• Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
• Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης - συκοφαντίας
• Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος
• Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις / ενέργειες υπαλλήλων
• Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
• Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
• Απώλεια εγγράφων
• Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων
• Εκτεταμένη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΞΙΏΣΕΏΝ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ

• Μη τήρηση των προθεσμιών
• Ακατάλληλη / ελλιπής προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
• Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή ή ελλείψεις κατά την παροχή επαγγελματικής συμβουλής
• Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
• Παραπλανητικοί / ανακριβείς έλεγχοι, σημειώσεις, εκθέσεις οικονομικών καταστάσεων
• Δυσφήμιση / συκοφαντία


