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Η Aon Corp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε 
θέματα παροχών προσωπικού. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το 
www.aon.com. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τη χορηγία της φανέλας της 
Manchester United, μπορείτε να επισκεφθείτε το 
www.aon.com/unitedin2010. 

H Aon σε αριθμούς

 no 1 Σε μέγεθος διεθνής μεσίτης 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
σύμβουλος παροχών προσωπικού 

59.000 Υπάλληλοι ανά τον κόσμο
500 Γραφεία παγκοσμίως 
120 Χώρες δραστηριοποίησης

$8,5 Δις Kύκλος εργασιών το 2010

 Ελλάδα
– Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

 Ηγετική θέση της Aon για ασφάλιση δικηγορικών 
συλλόγων όπως π.χ.:

– The State Bar of California, San Francisco, USA
– Los Angeles County Bar Association, Los Angeles, USA
– Rhode Island Bar Association, Providence, USA
– Law Society of Hong Kong, Hong Kong, China
– New York County Lawyers Association in Manhattan, USA
– Nashville Bar, Tennesee, USA
– Barreau de Paris (Paris Bar Association), France
– Law Cover Plus, Sydney, Australia
– Law Society of New South Wales, Sydney, Australia
– Queensland Law Society, Brisbane, Australia
– Victorian Bar Association, Melbourne, Australia
– Law Society of England and Wales, UK
– 7 of the 9 Bar Associations in Austria
– 56 Bar Associations in Spain (including Barcelona and 

Madrid)
 Ηγετική θέση στην Ασφάλιση μεγάλων δικηγορικών 

εταιριών όπως π.χ.:
– Freshfields Bruckhaus Deringer, London, UK and Germany
– Stikeman Elliott, Toronto, Canada 
– Blake Dawson Waldron, Sydney, Australia
– Deacons, Sydney, Australia
– Gide Loyrette Nouel, Paris, France



Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Στόχος: Δημιουργία ενός «facility» μέσω του οποίου οι Δικηγορικές εταιρίες μέλη του Συνδέσμου 
Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να 
ασφαλιστούν για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη τους.
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Προδιαγραφές της κάλυψης

Τι ζητήθηκε

 Προαιρετική Ασφάλιση για τα μέλη του συνδέσμου

 Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 

 Οι ζημιές ενός ασφαλισμένου μέλους δεν θα επηρεάζουν τους όρους των 

υπολοίπων

 Κάλυψη για όλο το φάσμα των νομικών συμβουλών που παρέχει η εταιρία

 Κάλυψη για τους εκπαιδευόμενους δικηγόρους της εταιρίας

 Γεωγραφικά όρια κάλυψης: Παγκόσμια

 Δικαιοδοσία: Ελληνικά Δικαστήρια

 Δυνατότητα επιλογής ορίου ασφάλισης από € 500.000 μέχρι € 10.000.000

 Δυνατότητα επιλογής ύψους απαλλαγής μεταξύ € 50.000 και € 300.000
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Τι πετύχαμε
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Η προσέγγιση της Ασφαλιστικής Αγοράς
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Οι κάτωθι ασφαλιστικές δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν facility

Οι κάτωθι ασφαλιστικές δεν παρέχουν Ασφάλιση Επαγγελματικής 
Ευθύνης Δικηγόρων

Λάβαμε μη-ανταγωνιστικούς όρους για facility από 

Λάβαμε ανταγωνιστικές προσφορές για facility από 



Προσφορά Chartis
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Καλύψεις:

 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

 Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

 Δυσφήμηση

 Έξοδα υπεράσπισης

 Απώλεια εγγράφων

 Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων: 5 έτη

 Δικαιοδοσία: Ελληνικά Δικαστήρια

 Το Όριο ευθύνης μίας εταιρίας είναι ανεξάρτητο του ορίου ευθύνης άλλης 

εταιρίας

 Τα μέλη θα έχουν δικαίωμα 3 «αυτόματων» ανανεώσεων για τα ίδια όρια 

και απαλλαγές σε περίπτωση μη-ζημίας

 Δυνατότητα έκδοσης συμβολαίου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Ανώτατο ετήσιο όριο Ασφαλιστικής Κάλυψης

Ετήσια Έσοδα Απαλλαγή
€ 300.000 ανά ζημιά

€ 600.000 ετησίως
€ 500.000 ανά ζημιά
€1.000.000 ετησίως

€ 1.000.000 ανά ζημιά
€ 2.000.000 ετησίως

€ 1.500.000 ανά ζημιά
€ 3.000.000 ετησίως

€ 2.000.000 ανά ζημιά
€ 4.000.000 ετησίως

€ 3.000.000 ανά ζημιά
€ 6.000.000 ετησίως

€ 7.000 2.700 4.000
€ 20.000 2.300 3.700 5.550 6.900
€ 45.000 3.350 5.000 6.200
€ 90.000 4.250 5.300

€ 20.000 5.150 7.700 9.600
€ 45.000 4.900 7.300 9.100 10.900 12.400
€ 90.000 5.650 7.100 8.500 9.600

€ 130.000 4.850 6.050 7.300 8.200

€ 20.000 6.000 9.000
€ 45.000 5.400 8.100 10.100 12.100 13.700
€ 90.000 6.300 7.580 9.400 10.600

€ 130.000 5.400 6.700 8.100 9.100

€ 0 - 500.000

€ 500.001 - 
1.500.000

€ 1.500.001 - 
5.000.000



Προσφορά Chartis (συνέχεια)

 Για περιπτώσεις εταιριών που είναι ήδη ασφαλισμένες, εφόσον αποφασίσουν να ασφαλιστούν στην Chartis 
διατηρούν την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος της κάλυψης τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, για το όριο 
ασφάλισης που είχαν μέχρι στιγμής

 Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων ισχύει εφόσον ο ασφαλιστής καταγγείλει η δεν ανανεώσει 
το ασφαλιστήριο για λόγο άλλο της μη πληρωμής ασφαλίστρων ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του 
ασφαλιστηρίου, ή εφόσον δεν ασφαλιστεί σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ο κίνδυνος 

 Στη λήξη του πρώτου έτους του προγράμματος, και σε περίπτωση ασφάλισης τουλάχιστον 50 εταιριών, θα 
δοθεί έκπτωση 15% στα ασφάλιστρα ανανέωσης, ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με προϋπόθεση καθαρού 
ιστορικού ζημιών του εκάστοτε ασφαλισμένου

 Σχετικά με τα Γεωγραφικά όρια κάλυψης και δικαιοδοσία, ισχύουν τα παρακάτω:
– Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και της Chartis σχετικά με τους όρους του ασφαλιστηρίου, 

αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα δικαστήρια Αθηνών
– Το ασφαλιστήριο καλύπτει απαιτήσεις έναντι του ασφαλισμένου που θα εγερθούν από πελάτες 

οπουδήποτε στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ)
– Σε περίπτωση απαίτησης που ακολουθήσει δικαστική οδό, το ασφαλιστήριο θα ενεργοποιηθεί και θα 

αποζημιώσει βάσει απόφασης δικαστηρίου, εφόσον αυτό δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ
– Απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ, θα πρέπει να επικυρωθεί από Ελληνικό δικαστήριο
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Διαδικασία ασφάλισης Chartis
 Απαραίτητα Στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη 

ασφάλισης:
– Στοιχεία εταιρίας 
– Μέλος του Συνδέσμου 
– Μη ύπαρξη ζημιών τα προηγούμενα 5 έτη
– Ετήσια έσοδα
– Επιλογή ορίου κάλυψης και επίπεδου απαλλαγής

Προαιρετικά 
– Επιλογή αν είναι επιθυμητή η Κάλυψη Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων (μέχρι όριο 15% του τζίρου, με 
επασφάλιστρο 15%) 

– Επιλογή περιόδου αναδρομικής ισχύος, με 
επασφάλιστρο 30% για ένα έτος, και 10% για κάθε 
επιπρόσθετο έτος, εκτός αν ήταν ήδη ασφαλισμένο το 
γραφείο .
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 Εταιρίες που δεν εμπίπτουν στα 
προτιμολογημένα προγράμματα: 

– με τζίρο άνω των € 5.000.000 
– και / ή που απαιτούν όριο 

ασφάλισης μεγαλύτερο των €
3.000.000, 

– και / ή άνω του 15% του τζίρου του 
προέρχεται υπηρεσίες σχετικά με 
Εξαγορές & Συγχωνεύεις, έκδοση 
και αγοραπωλησία αξιών

– και / ή άνω του 25% του τζίρου 
προέρχεται από υπηρεσίες σε 
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Προσφορά Zurich
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 Παγκόσμια κάλυψη εξαιρουμένων ΗΠΑ / Καναδά 
(Η κάλυψη για τις ΗΠΑ  / Καναδά θα παρασχεθεί 
εφόσον ζητηθεί κατόπιν αξιολόγησης της 
αίτησης)

 Το Όριο ευθύνης μίας εταιρίας είναι ανεξάρτητο 
του ορίου ευθύνης άλλης εταιρίας

 Όροι συμβολαίου στα Αγγλικά / Ελληνικά 
Αγγλικό συμβόλαιο – Ελληνική μετάφραση μη 
δεσμευτική

Καλύψεις:

 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

 Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

 Δυσφήμηση

 Έξοδα υπεράσπισης

 Απώλεια εγγράφων

Ανώτατο ετήσιο όριο Ασφαλιστικής Κάλυψης

Ετήσια Έσοδα Απαλλαγή
€ 300.000 ανά ζημιά

€ 600.000 ετησίως
€ 500.000 ανά ζημιά
€1.000.000 ετησίως

€ 1.000.000 ανά ζημιά
€ 2.000.000 ετησίως

€ 1.500.000 ανά ζημιά
€ 3.000.000 ετησίως

€ 2.000.000 ανά ζημιά
€ 4.000.000 ετησίως

€ 3.000.000 ανά ζημιά
€ 6.000.000 ετησίως

€ 25.000 2.530 4.070 6.105 7.590
€ 50.000 3.685 5.500 6.820

€ 100.000 4.675 5.830

€ 25.000 5.665 8.470 10.560
€ 50.000 5.390 8.030 10.010 11.990 13.640

€ 100.000 6.215 7.810 9.350 10.560
€ 150.000 5.335 6.655 8.030 9.020

€ 25.000 6.600 9.900
€ 50.000 5.940 8.910 11.110 13.310 15.070

€ 100.000 6.930 8.338 10.340 11.660
€ 150.000 5.940 7.370 8.910 10.010

€ 500.001 - 
1.500.000

€ 1.500.001 - 
5.000.000

€ 0 - 500.000



Προσφορά Zurich (συνέχεια)

 ΗΠΑ / Καναδά σημαίνει:
– Σύμβαση όπου εφαρμόζεται δίκαιο των ΗΠΑ / Καναδά και / ή 
– Δικαιοδοσία δικαστηρίων ΗΠΑ / Καναδά και / ή 
– Απαίτηση που εγείρεται εντός ΗΠΑ / Καναδά

 Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων ισχύει μόνο εφόσον σταματήσει εντελώς, 
είτε το γραφείο είτε ο δικηγόρος, την δικηγορική δραστηριότητα.

 Παροχή αναδρομικής ισχύος της κάλυψης  (full retro-cover)

 Εφόσον προσκομισθεί αναλυτική κατάσταση των εταιριών, μελών του συνδέσμου (όνομα 
εταιρίας, τζίρος, αναφορά για ύπαρξη ή μη απαίτησης που να έχει εγερθεί εναντίον τους) 

– Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν χαμηλότερες απαλλαγές για τις μικρότερες εταιρίες
– Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης στα ασφάλιστρα ανανέωσης υπό την προϋπόθεση 

ασφάλισης ελάχιστου αριθμού εταιριών τον πρώτο έτος

Το ποσοστό έκπτωσης και τα ασφάλιστρα για τα χαμηλότερα επίπεδα απαλλαγών θα 
συμφωνηθούν κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης των εταιριών.
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Διαδικασία ασφάλισης και Στοιχεία Προσφοράς Zurich

 Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης με τα κάτωθι ελάχιστα στοιχεία (τα οριστικά στοιχεία που θα 
ζητηθούν θα συμφωνηθούν με τον σύνδεσμο). 

– Στοιχεία εταιρίας 
– Μέλος του Συνδέσμου 
– Μη ύπαρξη ζημιών για τα προηγούμενα 5 έτη
– Ετήσια έσοδα
– Επιλογή ορίου κάλυψης
– Επιμερισμός τζίρου με υπηρεσίες εντός / εκτός Ελλάδος
– Ανάλυση δραστηριότητας στην Αμερική (εφόσον υπάρχει)

 Δεν εμπίπτει στα προτιμολογημένα προγράμματα η εταιρία που: 
– πραγματοποιεί τζίρο μεγαλύτερο των € 5.000.000 ή / και 
– απαιτεί όριο κάλυψης μεγαλύτερο των € 3.000.000, ή / και 
– παρέχει νομικές συμβουλές σχετικά με 

• συγχωνεύσεως και εξαγορές (Mergers & Acquisitions)
• Τίτλους και κινητές αξίες (securities law)
• Μεταβιβάσεις (Conveyancing)

– άνω του 25% του τζίρου της προέρχεται από συμβουλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Περίληψη Βασικών Στοιχεία προσφορών

– Παρουσία στην Ελλάδα και ευκολία 
στην επικοινωνία

– Ελληνικό Συμβόλαιο
– Κάλυψη για ΗΠΑ στο 

προτιμολογημένο πρόγραμμα
– Κάλυψη για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές  στο προτιμολογημένο 
πρόγραμμα

– Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης 
απαιτήσεων σε περίπτωση διακοπής 
δραστηριότητας / μη ανανέωσης

– Χαμηλότερη απαλλαγή και 
ανταγωνιστικό ασφάλιστρο

– Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος 
κάλυψης για τα γραφεία που 
διαθέτουν κάλυψη
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– Δεν έχει παρουσία στην Ελλάδα
– Συμβόλαιο στα Αγγλικά
– Κάλυψη για ΗΠΑ μόνο με ατομική 

τιμολόγηση
– Κάλυψη για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές μόνο με ατομική 
τιμολόγηση

– Πρόσθετη περίοδος 
γνωστοποίησης απαιτήσεων μόνο 
σε περίπτωση διακοπής 
δικηγορικής δραστηριότητας

– Ενδεχόμενο περιθώριο βελτίωσης 
των ορίων

– Full retro-active date

Aon Risk Solutions 



Βασικοί όροι ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

 Ποιοι καλύπτονται: Εταίροι, Συνεργάτες με πάγια αντιμισθία, συνεργάτες ανεξάρτητοι δικηγόροι οι οποίοι 
παρέχουν συμβουλές για λογαριασμό της εταιρίας σε επιστολόχαρτο της εταιρίας, ασκούμενοι, κλπ.

 Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος κάλυψης: Η ημερομηνία που συμφωνείται για την ισχύ της ασφαλιστικής 
κάλυψης και είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

 Κάλυψη σε βάση “Claims Made”: Καλύπτονται οι απαιτήσεις που θα εγερθούν έναντι του ασφαλισμένου για 
ζημιές που συμβούν και θα αναγγελθούν στην ασφαλιστική εταιρία κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου

 Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων (ΠΠΓΑ): Ορίζεται η χρονική περίοδος από την λήξη του 
Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ασφαλιστική 
εταιρία κάθε καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του 
ασφαλισμένου και που έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος της κάλυψης και πριν την λήξη 
της περιόδου ασφάλισης.
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Βασικοί όροι ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Παραδείγματα: Μια εταιρία είναι ασφαλισμένη από 1/1/2010 μέχρι και 31/12/2012 και το ασφαλιστήριο 
προβλέπει 4 χρόνια ΠΠΓΑ.
a.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται κανονικά τα επόμενα έτη. Το 2016 εγείρονται 2 απαιτήσεις έναντι 
της εταιρίας για 2 συμβάντα που έγιναν το ένα το 2010 και το άλλο το 2012
Καλύπτονται από Chartis και Zurich

b.Το 2013, η εταιρία διακόπτει την ασφάλιση αλλά συνεχίζει την δραστηριότητα, και το 2016 εγείρονται 2 
απαιτήσεις έναντι της εταιρίας για 2 συμβάντα που έγιναν το ένα το 2010 και το άλλο το 2012

Η Zurich δεν καλύπτει τα περιστατικά
Η Chartis καλύπτει και τα 2 περιστατικά. Αν όμως οι απαιτήσεις γινόντουσαν το 2017, δεν θα 

καλυπτόντουσαν αφού θα είχαν περάσει τα 4 χρόνια της ΠΠΓΑ

a.Το 2013, το ασφαλιστήριο ανανεώνεται με άλλη ασφαλιστική εταιρία, και το 2016 εγείρονται 2 απαιτήσεις 
έναντι της εταιρίας για 2 συμβάντα που έγιναν το ένα το 2010 και το άλλο το 2012 

Ανάλογα με τους όρους του νέου ασφαλιστηρίου, αναλαμβάνει η νέα ασφαλιστική εταιρία εφόσον έχει 
δώσει ημερομηνία αναδρομικής ισχύος κάλυψης 
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Συγκριτικός Πίνακας
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Chartis Zurich

Παροχή έκπτωσης βάσει αριθμού εταιριών 50 εταιρίες το 1ο έτος, 15% έκπτωση το 
επόμενο έτος

Ναι - Το ποσοστό θα συμφωνηθεί 
εφόσον προσκομισθεί αναλυτική 

κατάσταση εταιριών

Κάλυψη για ΗΠΑ στο προτιμολογημένο πρόγραμμα Ναι Όχι

Κάλυψη για συγχωνεύσεως και εξαγορές στο 
προτιμολογημένο πρόγραμμα Ναι, με επασφάλιστρο Όχι

Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος κάλυψης

Αν ήταν ήδη ασφαλισμένη τότε 
διατηρείται η προηγούμενη ημερομηνία 
αναδρομικής ισχύος, αλλιώς, παρέχεται 

με επασφάλιστρο

Full Retro-date cover

Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων
Εφόσον σταματήσει η δικηγορική 

δραστηριότητα ή δεν ανανεωθεί το 
ασφαλιστήριο

Μόνο εφόσον σταματήσει εντελώς, είτε 
το γραφείο είτε ο δικηγόρος, την 

δικηγορική δραστηριότητα

Ετήσιο όριο ασφάλισης Διπλάσιο του ορίου ανά περίπτωση Διπλάσιο του ορίου ανά περίπτωση

Γλώσσα συμβολαίου Ελληνική ή Αγγλική Αγγλική με μη-δεσμευτική Ελληνική 
μετάφραση

Παρουσία στην Ελλάδα Ναι Όχι

Αναλογία κόστος ασφάλισης με όριο και απαλλαγές Ανταγωνιστικότερο κόστος ασφάλισης 
με χαμηλότερες απαλλαγές για ίδια 

όρια ασφάλισης

Μεγαλύτερες απαλλαγές και 
ακριβότερο κόστος για ίδια όρια 

ασφάλισης

Aon Risk Solutions 



And the winner is…

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη δυο facilities συγχρόνως
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Aon Risk Solutions 

Λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, η προσφορά της Chartis είναι η ποιο συμφέρουσα για τα μέλη του 
Συνδέσμου.



Επικοινωνία 

Βούλα Δραγάτη
Business Development & Client Relationship Director 
Aon Hellas LTD | 7 Granikou Str. | 15125 Maroussi | Athens | Greece 
t +30 213 017 7120 | f +30 211 780 0010 | m +30 6944 899920 
voula.dragati@aon.gr

Αλέξανδρος Νεζερίτης
Senior Consultant 
Aon Hellas LTD  |  7 Granikou Str.  |  15125 Maroussi  |  Athens  |  Greece 
t +30 213 017 7113  |  f +30 211 780 0010  |  m +30 6958 009934 
alexander.nezeritis@aon.gr
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Aon Risk Solutions 
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