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Αζθαλιζηέρ:                              Αδεηνύρνο Αζθαιηζηηθή Εηαηξεία 

 

Δίδορ  Κάλςψη:                        Απνδεκίσζε πνπ πξνθύπηεη από απαίηεζε πνπ εγείξεηαη ελαληίνλ ηνπ  

                                                    Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Αζθάιηζεο ιόγσ 

                                                    νπνηαζδήπνηε πξάμεο, παξάιεηςεο  ή ιάζνπο πνπ δηαπξάρζεθε  

                                                    θαηά ηελ εμάζθεζε δηθεγνξίαο ζηελ Κύπξν βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά   

                                                    ζην Κππξηαθό Δίθαην 

                                                         .  

 

 

Πεπίοδορ Αζθάλιζηρ:               Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο ηνπ    

                                                    Επαγγέικαηνο 

 

Αζθαλιζμένορ:                           Η αζθάιηζε ζα θαιύπηεη ηνλ ίδην ην Δηθεγόξν ηε Δηθεγνξηθή Εηαηξεία     

ή ζπλεηαηξηζκό Δηθεγόξσλ πξώελ ζπλεηαίξνπο ηνπ, ηνπο κεηόρνπο ηεο             

Δηθεγνξηθήο Εηαηξείαο  Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο (ΔΕΠΕ) ηεο νπνίαο 

ηπρόλ είλαη κέηνρνο, ηνπο αζθνύκελνπο ζην γξαθείν ηνπ ή ηεο εηαηξείαο 

δηθεγόξνπο, ηνπο  ππαιιήινπο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο 

εηαηξείαο. 

                                                         

                                                     Επηπιένλ ζηνλ νξηζκό ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

- νη πξνθάηνρνη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην δηθεγνξηθό γξαθείν ή 

εηαηξεία  

- νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ή πξόζσπα πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζρύνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ γίλνληαη ζπλέηαηξνη ή κέηνρνη  

- νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ εξγνδνηήζεθε από ηνλ αζθαιηζκέλν 

γηα ην ρεηξηζκό νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ 

- νπνηαδήπνηε εηαηξεία ππεξεζηώλ, δηαρείξηζεο ή 

θαηαπηζηεπκαηνδόρσλ πνπ αλήθε ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ην 

ρξόλν πνπ δεκηνπξγήζεθε ε απαίηεζε. 

- ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο πξνζσπηθόο εθπξόζσπνο νπνηνπδήπνηε 

απνζαλόληα ή λνκηθά αλίθαλνπ Αζθαιηζκέλνπ. 

 

Αζθαλιζηικά Όπια:                  Ειάρηζηνλ Πνζά Αζθάιηζεο: 

 

                                                     (α) €170.860 γηα θάζε απαίηεζε 

                                                     (β) €341.720 γηα θάζε Πεξίνδν Αζθάιηζεο 

 

Έξοδα Τπεπάζπιζηρ:              Ειάρηζηνλ πνζό αζθάιηζεο €25.630 επηπξόζζεηα ησλ Αζθαιηζηηθώλ  

                                                   Οξίσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

 

Αθαιπεηέο Ποζό:                    Να κελ ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ηζρύνληνο Αζθαιηζηηθνύ Οξίνπ γηα θάζε  

                                                  Απαίηεζε 



 

Γεωγπαθικά Όπια/                  Επξσπατθόο Οηθνλνκηθόο Χώξνο γηα δηθεγνξία βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά  

Απμοδιόηηηα                            ζην Κππξηαθό Δίθαην 

Γικαζηηπίων 

 

Δπέκηαζη Πεπιόδος :           Σε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο ηεξκαηίζεη πιήξσο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

Αζθάλιζηρ                             ηνπ, ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπ  

                                                θάιπςεο γηα πεξαηηέξσ πεξίνδν κέρξη δύν(2) εηώλ. Η αζθαιηζηηθή 

                                                εηαηξεία λα δεζκεύεηαη όηη ζα παξάζρεη ηε ζρεηηθή θάιπςε 

                                                    
                                              
 


