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MEDICAL MALPRACTICE 
PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE POLICY 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
  

   
Please read this Policy carefully and see that it meets your 
requirements   

 Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Ασφαλιστήριο προσεκτικά για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνο με τις ανάγκες σας 

   
The Policy, the Schedule and any other documents issued 
and forming part of this Policy shall be read together as one 
contract and words and expressions to which specific 
meanings have been attached in any part of this Policy shall 
bear such meanings wherever they may appear.     

 Το Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 
εκδοθούν και επισυναφθούν σε αυτό το ασφαλιστήριο  θεωρούνται 
ως μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει 
αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου 
αυτού θα έχει αυτήν την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή 
εμφανίζεται.  

    
The Insured and the Company agree:    Ο Ασφαλισμένος και η Εταιρεία συμφωνούν τα 

ακόλουθα: 
     
1. The Proposal and Declaration therein shall be 

incorporated in this Policy and be the basis of this 
contract. 

 1. Η πρόταση και η σε αυτήν Δήλωση θα 
ενσωματωθούν στο Ασφαλιστήριο αυτό και θα 
αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής.      

2. The Insured will pay the Premium in accordance 
with the Premium Payment Terms as specified in 
the Schedule. 

 2. Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει το Ασφάλιστρο 
σύμφωνα με τους Όρους Πληρωμής Ασφαλίστρου 
που καθορίζονται στο Πίνακα..      

3. The Insured and his Employees will carry out the 
Type of Business and will perform the Duties as 
described in the Schedule. 

 3. Ο Ασφαλισμένος και οι Εργοδοτούμενοι του θα 
διεξάγουν το είδος εργασίας και τα καθήκοντα όπως 
περιγράφονται στον Πίνακα. 

     
4. The Company will provide the insurance subject 

to the Terms, Exceptions and Conditions of this 
Policy. 

 4. Η Εταιρεία θα παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη με 
την επιφύλαξη των Όρων, Εξαιρέσεων και 
προϋποθέσεων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο 
αυτό. 

     
5. The following shall be conditions precedent to any 

liability of the Company: 
 5. Τα ακόλουθα θα συνιστούν προϋποθέσεις 

(conditions precedent) για τυχόν ευθύνη της 
Εταιρείας: 

       
 (a) observance of the Terms of this Policy 

relating to anything to be done or complied 
with by the Insured. 

  (α) η πιστή τήρηση των Όρων του Ασφαλιστηρίου 
αυτού αναφορικά με ο,τιδήποτε οφείλει να 
πράξει ή προς το οποίο οφείλει να 
συμμορφωθεί ο Ασφαλισμένος 

       
 (b) the truth of the declarations and the 

answers in the Proposal and the disclosure 
of all Material Facts. 

  (β) η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων 
στην Πρόταση και την αποκάλυψη όλων των 
Ουσιωδών Γεγονότων. 

       
  
 

Signed for and on behalf of the Company /  Υπογράφτηκε από και για την Εταιρεία 
 

 

 
 

 
 

 

In case of conflict between the English and the Greek text the Greek text will prevail, the English translation is only available for easier reference 
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου το Ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει, η Αγγλική μετάφραση γίνεται μόνο για πιο εύκολη αναφορά 
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COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

We aim to provide the highest standard of service to you.   
 

 Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης. 

     
If our service does not meet your expectations or you are 
dissatisfied in any way we would like to know about it so that 
we can improve.  

 Εάν η υπηρεσία μας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, ή 
είστε δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε τρόπο θα θέλαμε να 
γνωρίζουμε γι' αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε. 

     
It is important to follow the complaint handing process in order 
to resolve your complaint effectively and efficiently. 
 

 Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη διαδικασία παραπόνων, 
προκειμένου να επιλυθεί το παράπονό σας αποτελεσματικά και 
αποδοτικά. 
  

     
You can contact us by:  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: 

e-mail : “complaints@eurosure.com” 
 

 e-mail : complaints@eurosure.com 
 

     
fax : +357 22882399  φαξ : +357 22882399 

 
     
telephone : +357 22882322 Complaints and Suggestions 

Department 
 τηλέφωνο : +357 22882322 Τμήμα Παραπόνων Και 

Εισηγήσεων 
     

or by a letter addressed to the 
 

 ή με επιστολή στο 
 

“Complaints and Suggestions Department”  “Τμήμα Παραπόνων και Εισηγήσεων” 
Eurosure Insurance Co. Ltd  Ασφαλιστική Εταιρεία Eurosure 
P.O Box 22220  Τ.Κ 22220 
1519 Nicosia    1519 Λευκωσία 
Cyprus  Κύπρος 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medical Malpractice Insurance     3 of 18 
Policy Version: PI/Version 3 (10.2022) 

DEFINITIONS  ΟΡΙΣΜΟΙ 

     
Retroactive Date  Αναδρομική Ημερομηνία 
This is the date indicated in the Schedule under the Policy 
and it signifies the inception of the Retroactive Period 

 Η ημερομηνία που αναγράφεται στον Πίνακα του 
Ασφαλιστηρίου και είναι η έναρξη της Αναδρομικής Περιόδου 

   
Retroactive Period  Αναδρομική Περίοδος 
This is the period commencing on the Retroactive Date 
indicated in the Schedule and ending on the date of inception 
of the Period of Insurance indicated in the Schedule 

 Η περίοδος που αρχίζει από την Αναδρομική Ημερομηνία που 
αναγράφεται στον Πίνακα και λήγει με την ημερομηνία έναρξης 
της Περιόδου Ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα 

   
Claim  Απαίτηση 
Any event or series of events arising out of the same cause 
and for which the Insured must give notice to the Company in 
accordance with the Claims Conditions of the Policy 

 Οποιοδήποτε γεγονός ή σειρά γεγονότων που δημιουργείται 
από μια γενεσιουργό αιτία για την οποία ο Ασφαλισμένος 
απαιτείται να δώσει ειδοποίηση στην Εταιρεία σύμφωνα με τους 
Όρους Απαιτήσεων του Ασφαλιστηρίου 

   
Compensation  Αποζημίωση 
Any indemnifiable amount under the Policy up to the Limit of 
Indemnity specified in the Schedule, for which the Insured is 
legally obliged to pay as a result of a court order against the 
Insured or the amount agreed upon after negotiations by the 
Company with the written consent of the Insured 

 Οποιοδήποτε ποσό μέχρι το Όριο Ευθύνης που αναφέρεται 
στον Πίνακα, το οποίο καλύπτεται βάση τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου, και για το οποίο ο Ασφαλισμένος είναι νομικά 
υπεύθυνος να πληρώσει σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται εναντίον του Ασφαλισμένου ή το ποσό 
οποιασδήποτε διευθέτησης που διαπραγματεύεται η Εταιρεία 
με την γραπτή συγκατάθεση του Ασφαλισμένου 

   
Insured  Ασφαλισμένος 
a. The Policyholder - The Medical Practitioner named in 

the Schedule as Insured licensed under the General 
Healthcare System to provide the professional services 
as described in the Schedule 

 α. Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου - Ο Παροχέας Υπηρεσιών 
Φροντίδας Υγείας που αναφέρεται στον Πίνακα ως 
Ασφαλισμένος συμβεβλημένος με το Γενικό Σύστημα 
Υγείας για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στον Πίνακα 

     
b. The Directors or Partners of the Policyholder for the 

provision of professional services 
 β. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ή Συνέταιροι του Κατόχου του 

Ασφαλιστηρίου για την παροχή επαγγελματικών 
υπηρεσιών 

     
c. The Employees of the Policyholder for the provision of 

the professional services licensed under the General 
Healthcare System  

 γ. Οι Εργοδοτούμενοι του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου για 
την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών 
συμβεβλημένων με το Γενικό Σύστημα Υγείας 

     
d. Persons not licensed under the General Healthcare 

System who provide the professional services licensed 
under the General Healthcare System on behalf of 
and/or through the licensed Policyholder 

 δ. Πρόσωπα μη συμβεβλημένα με το Γενικό Σύστημα Υγείας 
που παρέχουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες 
συμβεβλημένες με το Γενικό Σύστημα Υγείας εκ μέρους 
και/ή μέσω του συμβεβλημένου Κατόχου του 
Ασφαλιστηρίου 

   
Policy  Ασφαλιστήριο 
The Policy Document, the Schedule, the Proposal, and any 
applicable Additional Endorsements indicated in the 
Schedule 

 Το Ασφαλιστήριο Έγγραφο, ο Πίνακας, η Πρόταση, καθώς και 
οποιεσδήποτε Πρόσθετες Πράξεις που αναγράφονται στον 
Πίνακα 

   
Deductible Amount  Αφαιρετέο Ποσό 
The amount as indicated in the Schedule of the Policy which 
is payable by the Insured in relation to each and every claim 
indemnifiable under the Policy including the respective Costs 
and Expenses before the Company becomes liable to make 
any payment hereunder 

 Το ποσό όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου το 
οποίο είναι πληρωτέο από τον Ασφαλισμένο σε σχέση με κάθε 
μία από τις απαιτήσεις που είναι πληρωτέες κάτω από το 
Ασφαλιστήριο και συμπεριλαμβάνει τα συναφή Κόστη και 
Έξοδα πριν καταστεί υπεύθυνη η Εταιρεία να προβεί σε 
οποιαδήποτε πληρωμή 

   
Geographical Area  Γεωγραφική Περιοχή 
Republic of Cyprus excluding the territory where the 
Government of the Republic of Cyprus does not have 
effective control 

 Κυπριακή Δημοκρατία εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες 
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο 

   
Business  Είδος Εργασίας 
The business of the Insured as described in the Schedule of 
the Policy 

 Το είδος εργασίας του Ασφαλισμένου όπως περιγράφεται στον 
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 
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DEFINITIONS (continued)  ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 

   
Extended Reporting Period  Εκτεταμένη Περίοδος Αναφοράς 
The period of time specified in the Schedule after the end of 
the Insurance Period (as a result of cancellation or non-
renewal of the Policy) for the submission of claims provided 
that it is stated in the Schedule of the Policy as applicable, 
and as per the Extended Reporting Period Extension Clause 

 Η χρονική περίοδος όπως περιγράφεται στον Πίνακα μετά τη 
λήξη της Περιόδου Ασφάλισης (ως αποτέλεσμα ακύρωσης ή μη 
ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου) για την υποβολή απαιτήσεων 
νοουμένου ότι αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, και 
σύμφωνα με τον όρο της Εκτεταμένης Περιόδου Αναφοράς 

   
Employees of the Insured  Εργοδοτούμενοι του Ασφαλισμένου 
Any person under a contract of service with the Insured who 
is declared to the Social Insurance Department of the 
Republic of Cyprus as an employee of the Insured for the 
Business as described in the Schedule of the Policy 

 Οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
με τον Ασφαλισμένο που δηλώνεται στο Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εργοδοτούμενος 
του Ασφαλισμένου για το είδος της εργασίας που περιγράφεται 
στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 

   
Company  Εταιρεία 
Eurosure Insurance Company Ltd  Eurosure Insurance Company Ltd 

   
Costs and Expenses  Κόστη και Έξοδα 
All costs and expenses incurred and/or paid for the defence 
or appeal of any legal action or claim, including the costs of 
the claimants for which the Insured may become legally liable 
to pay in connection with any legal action or claim and which 
is incurred with the prior written consent of the Company 

 Όλα τα κόστη και έξοδα που πραγματοποιούνται και/ή 
καταβάλλονται για την υπεράσπιση ή έφεση οποιασδήποτε 
αγωγής ή απαίτησης, περιλαμβανομένων των κόστων των 
απαιτητών για τα οποία ο Ασφαλισμένος μπορεί να καταστεί 
κατά νόμο υπεύθυνος να πληρώσει σε σχέση με οποιαδήποτε 
αγωγή ή απαίτηση και που δημιουργήθηκαν με την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας 

   
Hospital  Νοσοκομείο 
Any public or private institution (including medical clinics) 
which operate legally and with the required operational 
licenses of the Government of the Republic of Cyprus and 
which provide full medical facilities and with permanent 
licensed and authorised medical practitioners and nurses and 
which offer twenty-four (24) hour medical care and treatment 

 Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
(συμπεριλαμβανομένων και κλινικών) που λειτουργούν νόμιμα, 
κατέχουν τις πλήρες άδειες και πιστοποιητικά λειτουργίας 
εκδομένα από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
διαθέτουν πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και με μόνιμο 
αδειοδοτημένο και εξουσιοδοτημένο επιτελείο ιατρών και 
νοσοκόμων και παρέχουν εικοσιτετράωρη ιατρική φροντίδα και 
θεραπευτική αγωγή 

   
It is clarified that Rehabilitation Centres for alcohol or drug 
abusers, nursing and convalescent homes, sanatoriums, 
physiotherapy centres, health spas and/or therapeutic baths 
are not considered as hospitals 

 Διευκρινίζεται ότι αναρρωτήρια για ναρκομανείς ή αλκοολικούς, 
οίκοι ευγηρίας και αναρρωτήρια, σανατόρια, 
φυσιοθεραπευτήρια, ιαματικά ή και θεραπευτικά λουτρά δεν 
θεωρούνται νοσοκομεία 

   
Jurisdiction Limits  Όρια Δικαιοδοσίας 
The compensation to the Insured will be valid only in relation 
to court decisions issued or made by a competent Court of 
the Republic of Cyprus. The meaning of the term court 
decision is that given by the law and does not include a 
decision or decree (court or arbitration) related to the 
registration of foreign court decisions under the provisions of 
Foreign Court Decisions (Mutual Execution) Law 

 Η αποζημίωση προς τον Ασφαλισμένο θα ισχύει μόνο 
αναφορικά με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ή 
λαμβάνονται από αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Η έννοια του όρου δικαστική απόφαση είναι αυτή 
που προσδίδεται στον νόμο και δεν περιλαμβάνει απόφαση ή 
διάταγμα (δικαστηρίου ή διαιτησίας) που σχετίζεται με εγγραφή 
αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων βάσει των διατάξεων των 
Περί Αλλοδαπών Δικαστηρίων Αποφάσεων (Αμοιβαίας 
Εκτέλεσης) Νόμου 

   
Medical Practitioner  Παροχέας Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας 
Any physical person, legal entity or any association thereof 
providing healthcare services under the laws of the Republic 
of Cyprus 

 Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμος που 
παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας με βάση τη νομοθεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

   
Period of Insurance  Περίοδος Ασφάλισης 
The period of time for which the insurance is provided under 
this Policy and any further period for which it is agreed to be 
renewed or extended 

 Η χρονική περίοδος για την οποία παρέχεται η ασφάλιση κάτω 
από το Ασφαλιστήριο καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
περίοδος για την οποία θα συμφωνηθεί η ανανέωση ή η 
επέκταση 
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DEFINITIONS (continued)  ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 

   
Schedule  Πίνακας 
The document which includes information about the Insured, 
the Period of Insurance, the Cover provided, the Premium, 
the Limits of Indemnity and any applicable Additional 
Endorsements and any other terms or conditions 

 Το έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τον 
Ασφαλισμένο, την Περίοδο Ασφάλισης, την Κάλυψη που 
παρέχεται, το Ασφάλιστρο, τα Όρια Ευθύνης και οποιεσδήποτε 
Πρόσθετες Πράξεις που ισχύουν, και οποιοιδήποτε άλλοι όροι ή 
προϋποθέσεις 

   
Additional Endorsements  Πρόσθετες Πράξεις 
Any agreed written change to the Policy and as issued by the 
Company 

 Οποιαδήποτε συμφωνηθείσα γραπτή τροποποίηση του 
Ασφαλιστηρίου και όπως εκδίδεται από την Εταιρεία 

   
Additional Limit for Costs and Expenses  Πρόσθετο Όριο για Κόστη και Έξοδα 
The Company shall also pay for all reasonable and 
necessary costs and expenses and other fees incurred by the 
Company and/or by the Insured with the prior written consent 
of the Company for the assessment, settlement or defence of 
any claim, except salaries of employees, officers or board 
members of the Insured and other office expenses.  Such 
amounts shall be limited to the amount indicated in the 
Schedule for each and every claim and in the aggregate.  
Once the Aggregate Limit for Costs and Expenses has been 
exhausted, all such indemnifiable costs and expenses shall 
be part of the Limit of Indemnity specified in the Schedule 

 Η Εταιρεία θα πληρώσει επίσης για όλα τα λογικά και αναγκαία 
κόστη και έξοδα και άλλες αμοιβές που υφίσταται η Εταιρεία 
και/ή ο Ασφαλισμένος με την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της Εταιρείας για την εξέταση, ρύθμιση, 
διευθέτηση ή υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης, εκτός από 
μισθούς των υπαλλήλων, αξιωματούχων ή διοικητικών 
συμβούλων του Ασφαλισμένου και άλλων εξόδων γραφείου.  
Τα ποσά αυτά περιορίζονται στο ποσό που αναγράφεται στον 
Πίνακα για κάθε απαίτηση και στο σύνολο.  Μόλις εξαντληθεί το 
Συνολικό Όριο Κόστων και Εξόδων, όλα αυτά τα κόστη και 
έξοδα που θα αποζημιωθούν θα αποτελούν μέρος του Ορίου 
Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα 

   
Proposal  Πρόταση 
The document completed in accordance with the declarations 
and answers of the Insured at the time of effecting the 
insurance, together with any other information provided, 
which are the basis of the Policy 

 Το έγγραφο που έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις 
και απαντήσεις του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της 
ασφάλισης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
παρέχονται και αποτελούν την βάση του Ασφαλιστηρίου 

   
System  Σύστημα ή Οργανισμός 
The General Healthcare System  Γενικό Σύστημα Υγείας 
   
Bodily Injury  Σωματικός Τραυματισμός 
Bodily or mental impairment, disease, illness or death  Σωματική ή διανοητική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια ή θάνατο 
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INSURANCE COVER  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

     
The Company agrees to provide the Insured with the 
coverage described in this Policy, up to the Limits of 
Indemnity and in accordance with the Geographical Limits 
and Jurisdiction Limits, for any amount that the Insured may 
become liable at law to pay as compensation, 

 Η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει στον Ασφαλισμένο την 
κάλυψη που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο αυτό, μέχρι τα 
Όρια Ευθύνης και σύμφωνα με τα Γεωγραφικά Όρια και Όρια 
Δικαιοδοσίας, για οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος 
δυνατό να καταστεί κατά νόμο υπεύθυνος να πληρώσει ως 
αποζημίωση, 

   
a. arising from any claim for bodily injury or death raised 

for the first time in writing against the Insured and 
notified to the Company during the Period of Insurance 
or the Extended Reporting Period, if applicable 

 α. που προκύπτει από οποιαδήποτε απαίτηση για σωματική 
βλάβη ή θάνατο η οποία εγείρεται για πρώτη φορά 
γραπτώς εναντίων του Ασφαλισμένου και ενημερώνεται η 
Εταιρεία κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή της 
Εκτεταμένης Περιόδου Αναφοράς, εάν ισχύει 

     
b. and directly arising as a result of breach of the 

Insured's professional duty due to any negligent act, 
omission or error in the provision of his Business 
Operations as defined in the Schedule and committed 
or alleged to have been committed in good faith after 
the Retroactive Date and until the expiry date of the 
Period of Insurance (excluding the Extended Reporting 
Period and/or the Retirement Period) indicated in the 
Schedule provided that there was uninterrupted 
insurance coverage in force evidenced either by the 
Company or by another insurance company for the 
period between the Retroactive Date and the Date of 
Inception of the Insurance Period herein 

 β. ως άμεσο αποτέλεσμα παράβασης του επαγγελματικού 
καθήκοντος του Ασφαλισμένου λόγω οποιασδήποτε 
αμελούς πράξης, παράλειψης ή σφάλματος κατά τη 
διεξαγωγή των Επιχειρηματικών του Δραστηριοτήτων 
όπως καθορίζονται στον Πίνακα και που διαπράχθηκε ή 
υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε με καλή πίστη μετά 
την Αναδρομική Ημερομηνία και μέχρι τη λήξη της 
Περιόδου Ασφάλισης (εξαιρουμένης της Εκτεταμένης 
Περιόδου Αναφοράς και/ή της Περιόδου Συνταξιοδότησης) 
όπως αναγράφεται στον Πίνακα νοουμένου ότι υπήρχε 
αδιαλείπτως ασφαλιστική κάλυψη σε ισχύ είτε από την 
Εταιρεία είτε από άλλη ασφαλιστική εταιρεία για την 
περίοδο μεταξύ της Αναδρομικής Ημερομηνίας και της 
Ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Περιόδου 
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LIMITS OF INDEMNITY  ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

     
1. Limit of Indemnity for any one claim or a series of 

claims 
 1. Όριο Ευθύνης για κάθε μία απαίτηση ή σειρά 

απαιτήσεων 
 The liability of the Company for all sums including 

interest, Costs and Expenses and any other expenses 
including VAT thereon, that the Insured shall become 
legally liable to pay as compensation in relation to any 
indemnifiable claim hererunder, shall not exceed the 
sum as indicated in the Schedule as the Limit of 
Indemnity for any one claim or a series of claims 

  Η ευθύνη της Εταιρείας για όλα τα ποσά, 
περιλαμβανομένων των τόκων, Κόστων και Εξόδων και 
οποιωνδήποτε άλλων δαπανών και του ΦΠΑ επί αυτών, 
που θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να πληρώσει ο 
Ασφαλισμένος ως αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε 
πληρωτέα απαίτηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που 
αναφέρεται στον Πίνακα ως το Όριο Ευθύνης για κάθε μία 
απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων 

     
 It is clarified that a claim or series of claims directly 

arising from a specific negligent act, omission or error 
irrespective of the number of claimants shall be 
deemed to be one claim under the Policy 

  Διευκρινίζεται ότι μία απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που 
προκύπτουν άμεσα από μία συγκεκριμένη πράξη αμέλειας, 
παράλειψης ή σφάλματος ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
απαιτητών θα θεωρείται ως μία απαίτηση κάτω από το 
Ασφαλιστήριο 

     
 It is further warranted that any individual claim whether 

connected to other individual claims arising from the 
same negligent act, omission or error which are made 
against the Insured but notified to the Company 
outside the Period of Insurance including the Extended 
Reporting Period shall not be indemnifiable hereunder 

  Περαιτέρω, αποτελεί δεσμευτικό όρο ότι κάθε απαίτηση, 
είτε συνδέεται με άλλες απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την ίδια αμελή πράξη, παράλειψη ή σφάλμα που 
υποβάλλονται εναντίον του Ασφαλισμένου και δεν 
κοινοποιούνται στην Εταιρεία κατά την Περίοδο 
Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Εκτεταμένης 
Περιόδου Αναφοράς, δεν θα αποζημιώνονται κάτω από το 
παρόν Ασφαλιστήριο 

     
 The Company will in addition (and always subject to 

the Limit of Indemnity) pay all legal and other 
expenses incurred either by the Company or by the 
Insured with the Company’s prior written consent and 
up to the Additional Limit Applicable for Costs and 
Expenses indicated in the Schedule  

  Επιπλέον, η Εταιρεία (και πάντοτε σύμφωνα με το Όριο 
Ευθύνης) θα πληρώσει όλα τα νομικά και άλλα έξοδα που 
προκύπτουν είτε από την Εταιρεία είτε από τον 
Ασφαλισμένο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 
της Εταιρείας και μέχρι το Πρόσθετο Όριο που ισχύει για 
Κόστη και Έξοδα που αναγράφονται στον Πίνακα 

     
 All claims for Compensation as a result of the 

Insured’s negligent act, error or omission arising out of 
one incident shall be considered as having occurred at 
the time when the first of the claims was submitted 
against the Insured and notified to the Company.  It is 
however clarified that any claim notified to the 
Company outside the Period of Insurance including 
the Extended Reporting Period shall not be admissible 
under the Policy, even if arising out of the same 
incident which was notified originally during the Period 
of Insurance or the Extended Reporting Period 

  Όλες οι απαιτήσεις για Αποζημίωση ως αποτέλεσμα της 
αμελούς πράξης, του σφάλματος ή της παράλειψης του 
Ασφαλισμένου που προκύπτουν από ένα περιστατικό θα 
θεωρούνται ότι έχουν συμβεί κατά το χρόνο κατά τον οποίο 
η πρώτη από τις απαιτήσεις εγέρθηκε εναντίον του 
Ασφαλισμένου και κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία.  
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οποιαδήποτε απαίτηση που δεν 
κοινοποιείται στην Εταιρεία κατά την Περίοδο Ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της Εκτεταμένης Περιόδου 
Αναφοράς, δεν θα γίνεται αποδεκτή κάτω από το 
Ασφαλιστήριο, ασχέτως εάν η πρώτη ενημέρωση για την 
ίδια αμελούς πράξη, σφάλμα ή παράλειψη ενημερωθεί 
στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου 
ή της Εκτεταμένης Περιόδου Αναφοράς 

   
2. Aggregate Limit of Indemnity  2. Συνολικό Όριο Ευθύνης 
   
 a. The total liability of the Company for all claims for 

Compensation, Costs and Expenses and any 
other damages, VAT thereon and interest on the 
amount of Compensation and on any other costs 
and expenses to be paid in relation to all Claims 
made during each one Period of Insurance, shall 
not exceed the Aggregate Limit of Indemnity as 
stated in the Schedule 

  α. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας για όλες τις 
απαιτήσεις για Αποζημίωση, Κόστη και Έξοδα και 
άλλες δαπάνες, ΦΠΑ επί αυτών καθώς και οι τόκοι επί 
του ποσού της Αποζημίωσης και των εξόδων και 
κόστων που θα πληρώνονται σε σχέση με όλες τις 
Απαιτήσεις που εγείρονται κατά τη διάρκεια της κάθε 
μιας συγκεκριμένης Περιόδου Ασφάλισης, δεν θα 
υπερβαίνει το Συνολικό Όριο Ευθύνης που αναφέρεται 
στον Πίνακα 

   
 b. Deductible Amount   β. Αφαιρετέο Ποσό 
  The Company shall only indemnify the Insured if 

the Compensation and/or the Costs and 
Expenses under the Policy exceeds the 
Deductible Amount shown in the Schedule, which 
amount shall be the responsibility of the Insured 
to meet in respect of each and every claim 

   Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο μόνο εάν 
η Αποζημίωση και/ή τα Κόστη και Έξοδα κάτω από το 
Ασφαλιστήριο υπερβαίνουν το Αφαιρετέο Ποσό που 
αναγράφεται στον Πίνακα, το οποίο ποσό θα είναι 
ευθύνη του Ασφαλισμένου να καλύψει σε σχέση με 
κάθε απαίτηση 
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EXTENDED REPORTING PERIOD EXTENSION - 30 DAYS  ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - 30 ΗΜΕΡΕΣ 

   
In the event of any occurrence or alleged occurrence which 
was caused or alleged to have been caused during the 
Period of Insurance and/or during the Retroactive Period, if 
applicable, and which is likely to result in a claim under the 
Policy, the Insured must comply with the Claims Conditions 
as set out in the Policy and must immediately and within the 
Period of Insurance give written notice to the Company of 
such circumstance with full details 

 Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος ή υποτιθέμενου 
συμβάντος που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή/και κατά τη διάρκεια της 
Αναδρομικής Περιόδου, εάν ισχύει, και το οποίο ενδέχεται να 
οδηγήσει σε απαίτηση κάτω από το Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να συμμορφώνεται με τους Όρους 
Απαιτήσεων όπως αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και άμεσα 
και εντός της Περιόδου Ασφάλισης να ειδοποιήσει γραπτώς την 
Εταιρεία για την περίσταση αυτή με πλήρη στοιχεία 

   
If the Policy is cancelled or not renewed other than for non-
payment of the Premium and provided that the Extended 
Reporting Period Extension is indicated as applicable in the 
Schedule attached to the Policy, then the Insured has a 
period of 30 days from the normal expiry of the Period of 
Insurance or from the date of Policy cancellation, whichever 
is the earliest, to advise the Company of any event or 
occurrence which was committed or alleged to have been 
committed during the Period of Insurance and if applicable 
during the Retroactive Period to advise the Company of such 
claim.  Provided that the Insured on first becoming aware of 
such event or circumstance immediately notifies the 
Company then such advice if given in the Extended 
Reporting Period shall be regarded as having being made in 
the Period of Insurance 

 Εάν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί ή δεν ανανεωθεί εκτός λόγω μη 
καταβολής του Ασφαλίστρου και νοουμένου ότι η Εκτεταμένη 
Περίοδος Αναφοράς εφαρμόζεται και όπως αναφέρεται στον 
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, τότε ο Ασφαλισμένος έχει περίοδο 
30 ημερών από την κανονική λήξη της Περιόδου Ασφάλισης ή 
από την ημερομηνία ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, 
οποιαδήποτε προηγηθεί, για να ενημερώσει την Εταιρεία για 
οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν που προκλήθηκε ή φέρεται να 
έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και, 
αν εφαρμόζεται, κατά τη διάρκεια της Αναδρομικής Περιόδου, 
να ενημερώσει την Εταιρεία για τέτοια απαίτηση.  Νοουμένου 
ότι ο Ασφαλισμένος μόλις αντιληφθεί ένα τέτοιο γεγονός ή 
συμβάν ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία, τότε αυτή η ενημέρωση 
εάν παρέχεται κατά τη διάρκεια της Εκτεταμένης Περιόδου 
Αναφοράς θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης 

   
Nothing in this Extension shall in any way increase the Limits 
of Indemnity as indicated in the Schedule attached to the 
Policy 

 Τίποτα σε αυτήν την Επέκταση δεν αυξάνει με κανέναν τρόπο 
τα Όρια Ευθύνης όπως αναφέρονται στον Πίνακα του 
Ασφαλιστηρίου 
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RETIRED INSURED PERSONS CLAUSE  ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

   
If any Insured Person as indicated in the Schedule of the 
Policy has ceased his Business with the Policyholder and/or 
has had his respective license to carry out his business 
expire during the current Period of Insurance and provided 
that: 

 Εάν οποιοσδήποτε Ασφαλισμένος όπως αναγράφεται στον 
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου έχει παύσει τις εργασίες του με τον 
Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου και/ή η σχετική άδεια εργασίας του 
έχει λήξει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης 
και νοουμένου ότι: 

   
a. the said Insured Person herein now referred to under 

this Clause as “The Retired Insured Person” has 
advised the Company in writing of the date on which he 
has ceased his Business, and 

 α. το εν λόγω Ασφαλισμένο Άτομο θα αναφέρεται πλέον 
κάτω από την παρούσα Ρήτρα ως «Ο Συνταξιούχος 
Ασφαλισμένος» έχει ενημερώσει γραπτώς την Εταιρεία για 
την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε την Επιχείρηση 
του, και 

     
b. such written notification is provided to the Company 

within 30 days following the date of such cessation of 
his/her Business, and 

 β. τέτοια γραπτή ειδοποίηση παρέχεται στην Εταιρεία εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία της παύσης της 
Επιχείρησης του/της, και 

     
c. no other insurance is in force, and  γ. δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση σε ισχύ, και 
     
d. provided that there have been no claims or 

circumstances arising which could lead to a claim under 
the current Period of Insurance in respect of such 
Retired Insured Person, as at the date of such 
cessation of Business, 

 δ. υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει απαιτήσεις 
ή περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου 
Ασφάλισης για τον Συνταξιούχο Ασφαλισμένο, κατά την 
ημερομηνία της παύσης της Επιχείρησης, 

   
then if a claim is made against the Retired Insured Person 
who has ceased his/her Business as herein defined and 
notified such to the Company within 24 months of the actual 
date on which such cessation of Business has occurred, 
(herein defined as the Retirement Period) in respect of any 
negligent act error or omission occurring or committed or 
alleged to have been committed in good faith by the specific 
Retired Insured Person during the Period of Insurance or 
during any Retroactive Period specified in the Schedule and 
which would have otherwise been indemnifiable had such 
claim been made during the Period Insurance, then such 
notification for the purpose of this clause shall be deemed to 
have been made during the Period of Insurance 

 τότε εάν υποβληθεί απαίτηση εναντίον του Συνταξιούχου 
Ασφαλισμένου που έχει παύσει την Επιχείρησή του/της όπως 
ορίζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και κοινοποιήθηκε στην 
Εταιρεία εντός 24 μηνών από την πραγματική ημερομηνία που 
συνέβη αυτή η παύση της Επιχείρησης, (στο παρόν ορίζεται ως 
η Περίοδος Συνταξιοδότησης) για οποιαδήποτε αμελή πράξη, 
σφάλμα ή παράλειψης που προέκυψε ή διαπράχθηκε ή φέρεται 
να έχει διαπραχθεί με καλή πίστη από το συγκεκριμένο 
Συνταξιούχο Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια της Αναδρομικής Περιόδου όπως 
αναφέρεται στον Πίνακα και η οποία διαφορετικά θα είχε 
αποζημιωθεί εάν η απαίτηση είχε υποβληθεί κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Ασφάλισης, τότε για τους σκοπούς της παρούσας 
ρήτρας η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης 

   
It is clarified that the Limits of Indemnity under the Policy for 
the Period of Insurance including the Retirement Period 
hereunder shall be applicable and nothing within this clause 
shall increase in any way such Limits of Indemnity under the 
Policy. 

 Διευκρινίζεται ότι τα Όρια Ευθύνης κάτω από το Ασφαλιστήριο 
για την Περίοδο Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της 
Περιόδου Συνταξιοδότησης, θα ισχύουν και τίποτα στο πλαίσιο 
της παρούσας ρήτρας δεν θα αυξάνει με κανέναν τρόπο τα 
Όρια Ευθύνης κάτω από το Ασφαλιστήριο 

   
Finally, it is clarified that any notifications of claims under this 
clause to the Company in conforming to the above, must be 
made within fifteen days of the date that such Retired Insured 
Person was first aware of circumstances or incidents for 
which a claim may be made under this clause. 

 Τέλος, διευκρινίζεται ότι οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις για τυχόν 
απαιτήσεις κάτω από αυτή τη ρήτρα προς την Εταιρεία 
σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνονται εντός δεκαπέντε 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Συνταξιούχος 
Ασφαλισμένος γνώριζε για πρώτη φορά τις περιστάσεις ή τα 
περιστατικά για τα οποία μπορεί να υποβληθεί απαίτηση κάτω 
από αυτή τη ρήτρα 

   
Further, it is understood that such Retired Insured Person 
shall be subject to all the Terms and Conditions of this Policy. 

 Επιπλέον, εννοείται ότι ο εν λόγω Συνταξιούχος Ασφαλισμένος 
θα υπόκειται σε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου 

 
 

RETROACTIVE COVER UNDER THE POLICY  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

   
The Retroactive Date of the Policy shall be the date of 
licensing of the Insured Person with the General Health 
System, provided that between such date and the date of 
inception of the Period of Insurance indicated in the Schedule 
there was a continuous and uninterrupted insurance in force 
either provided by this Company or by any other insurer 
licensed under the laws of the Republic of Cyprus and 
providing at least the same cover as is provided by this 
Policy, otherwise the inception of the Retroactive Date shall 
be the date of inception of the expiring continuous Period of 
Insurance (irrespective if this is more than 12 months) 

  Η Αναδρομική Ημερομηνία του Ασφαλιστηρίου είναι η 
ημερομηνία αδειοδότησης του Ασφαλισμένου με το Γενικό 
Σύστημα Υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ αυτής της 
ημερομηνίας και της ημερομηνίας έναρξης της Περιόδου 
Ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα υπήρχε μια συνεχής 
και αδιάλειπτη ασφάλιση σε ισχύ η οποία είτε παρεχόταν από 
την Εταιρεία είτε από οποιονδήποτε άλλο αδειούχο ασφαλιστή 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχε 
παρέχει τουλάχιστον την ίδια κάλυψη με αυτήν που παρέχεται 
από το παρόν Ασφαλιστήριο, σε διαφορετική περίπτωση η 
έναρξη της Αναδρομικής Ημερομηνίας θα είναι η ημερομηνία 
έναρξης της τελευταίας συνεχιζόμενης Περιόδου Ασφάλισης 
(ανεξάρτητα εάν αυτή είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες) 

   
It is a condition that there are no circumstances or events 
which may lead to a claim and which were made known to 
the Insured during the Retroactive Period otherwise this 
cover shall not apply 

 Είναι προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιστάσεις ή γεγονότα 
που μπορεί να οδηγήσουν σε απαίτηση και τα οποία 
γνωστοποιήθηκαν στον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της 
Αναδρομικής Περιόδου, διαφορετικά αυτή η κάλυψη δεν θα 
ισχύει 
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GENERAL TERMS  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

     
1. Every notice and or communication towards the 

Company must be affected in writing and sent directly 
to the Company 

 1. Κάθε ειδοποίηση, κοινοποίηση η επικοινωνία με την 
Εταιρεία πρέπει να γίνεται γραπτώς και να αποστέλλεται 
απευθείας στην Εταιρεία 

     
2. In the event that the Company pays any amount for 

which the Company would not be liable to pay under 
the Terms of this Policy, the Insured shall refund such 
amount to the Company and the Company shall have 
the right to pursue the recovery of such amount from 
the Insured 

 2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε 
ποσό για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει 
δυνάμει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην 
Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την 
ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο 

     
3. The due of observance and fulfilment of the Terms of 

this Policy in so far as they relate to anything to be 
done or not to be done by the Insured or any person 
claiming to be indemnified under this Policy and the 
truth of the answers and declarations made in the 
Proposal, which is the basis of this Insurance, as well 
as adherence to the terms of payment of the premium, 
as specified in the Schedule and the Premium 
Payment Clause, shall be conditions precedent to 
maintaining this Policy in force and to any liability of 
the Company to make any payment under this Policy 

 3. Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση των Όρων στο βαθμό που 
σχετίζονται με οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει 
ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε άτομο αιτείται 
αποζημίωσης κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό καθώς και 
η αλήθεια των απαντήσεων και δηλώσεων στην Πρόταση, 
που αποτελεί τη βάση του παρούσας Ασφάλισης και η 
τήρηση των όρων πληρωμής του ασφαλίστρου, όπως 
αναφέρεται στον Πίνακα και τη Ρήτρα Πληρωμής 
Ασφαλίστρων, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
διατήρηση του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ και την υποχρέωση 
της Εταιρείας να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή με 
βάση το Ασφαλιστήριο αυτό 

     
4. The Insured must notify the Company immediately of 

any change in the circumstances that affect the risk 
insured, including information regarding its Employees 
and Persons Insured and other details contained in the 
Proposal, on the basis of which the Policy has been 
issued or renewed 

 4. Ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για 
οποιαδήποτε αλλαγή περιστάσεων που επηρεάζουν τον 
ασφαλισμένο κίνδυνο, περιλαμβανομένων πληροφοριών 
που αφορούν τους Εργαζόμενους και τους Ασφαλισμένους 
της και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Πρόταση 
με βάση την οποία έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί το 
Ασφαλιστήριο 

     
5. The Policy shall be voidable by the Company in the 

event of misrepresentation, misdescription or non-
disclosure of any material fact by or on behalf of the 
Insured 

 5. Το Ασφαλιστήριο αυτό καθίσταται ακυρώσιμο από την 
Εταιρεία στην περίπτωση ψευδών παραστάσεων, 
ανακριβούς περιγραφής ή απόκρυψης οποιουδήποτε 
ουσιώδους περιστατικού από ή εκ μέρους του 
Ασφαλισμένου 

     
6. The Insured shall at all time:  6. Ο Ασφαλισμένος έχει υποχρέωση ανά πάσα στιγμή να: 
     
 a. maintain accurate descriptive records of all 

professional services provided which shall be 
available for inspection and use by the Company 
or its duly appointed representatives insofar as 
they pertain to any Claim hereunder, complying 
with the provisions of any applicable law, 

  α. διατηρεί επακριβή λεπτομερή αρχεία όλων των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων που παρέχει τα 
οποία θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση και χρήση 
από την Εταιρεία ή τους δεόντως διορισμένους 
αντιπροσώπους τους στο βαθμό που αφορούν 
οποιαδήποτε Απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού, τηρουμένων των προνοιών της οποιασδήποτε 
σε ισχύ νομοθεσίας, 

     
 b. give to the Company or its duly appointed 

representatives any assistance, such information 
and signed statements or correspondence as they 
may require, 

  β. δίδει στην Εταιρεία ή τους δεόντως διορισμένους 
αντιπροσώπους της οποιαδήποτε βοήθεια, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες και υπογεγραμμένες 
δηλώσεις ή αλληλογραφία ΄που δυνατό να ζητηθεί από 
αυτούς και, 

     
 c. assist in the defence of any Claim at his own 

expense 
  γ. βοηθά στην υπεράσπιση οποιασδήποτε Απαίτησης 

χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά η Εταιρεία 
     
7. The cover provided under this Policy, except as 

otherwise provided by the Retired Insured Persons 
Clause, is valid only during the period that the Insured 
is duly registered and licensed under the relevant and 
applicable legislation to carry out his Business as 
defined in the Schedule of this Policy under the Laws 
of the Republic of Cyprus 

 7. Η κάλυψη που παρέχεται κάτω από το παρόν 
Ασφαλιστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κάτω από τη 
Ρήτρα Συνταξιούχων Ασφαλισμένων, θα ισχύει μόνο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο Ασφαλισμένος 
είναι δεόντως εγγεγραμμένος και αδειοδοτημένος σύμφωνα 
με τη σχετική και ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της 
Επιχείρησής του όπως καθορίζεται στον Πίνακα του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου βάση των Νόμων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 
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GENERAL TERMS (continued)  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (συνέχεια) 

     
8. The Company has the right to cancel this Policy by 

sending fifteen (15) days’ notice by registered letter to 
the Insured at his last known address. In such case 
the Company will refund the Insured the pro-rata 
unearned premium which has been paid to the 
Company, provided that there are no circumstances 
known to the Insured which may result in the 
submission of a claim under the Policy, otherwise 
there shall not be any refund of the premium charged 

 8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο 
αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών με 
συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία 
γνωστή διεύθυνση του. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία 
επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατ’ αναλογία μη 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί στην 
Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι o Ασφαλισμένος δεν 
γνωρίζει οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορεί να 
οδηγήσουν στην υποβολή απαίτησης κάτω από το 
Ασφαλιστήριο, διαφορετικά δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή 
του ασφαλίστρου που έχει χρεωθεί 

     
 The Policy may be cancelled at any time by the 

Insured with the relevant written notice to the 
Company.  In such case and provided that no claim 
has arisen or has been submitted during the current 
Period of Insurance the Company is entitled to the 
earned premiums based on the applicable Short 
Period Rates of the Policy and as follows: 

  Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε 
από τον Ασφαλισμένο με σχετική γραπτή ειδοποίηση.  Σε 
τέτοια περίπτωση και νοουμένου ότι δεν προέκυψε ή 
υποβλήθηκε οποιαδήποτε απαίτηση κατά την διάρκεια της 
τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης η Εταιρεία δικαιούται τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα με βάση τις τιμές που ισχύουν 
για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου ως ακολούθως: 

     
 Insurance Period Annual 

Premium Rate 
Returned 

  Περίοδος Ασφάλισης Ετήσιο 
Επιστρεφόμενο 

Ποσοστό 
Ασφαλίστρου 

 Less than 1 month 85%   Λιγότερη από 1 μήνα 85% 
       
 Greater than 1 month and less 

than 3 months 
65%   Μεγαλύτερη από 1 μήνα και λιγότερη 

από 3 μήνες 
65% 

       
 Greater than 3 months and less 

than 6 months 
35%   Μεγαλύτερη από 3 μήνες και 

λιγότερη από 6 μήνες 
35% 

       
 Greater than 6 months and less 

than 9 months 
20%   Μεγαλύτερη από 6 μήνες και 

λιγότερη από 9 μήνες 
20% 

       
 Greater than 9 months NIL   Μεγαλύτερη από 9 μήνες ΜΗΔΕΝ 
     
 In the event that a claim has arisen during the current 

Period of Insurance the Company will not refund any 
premiums to the Insured 

  Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά την διάρκεια 
της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης η Εταιρεία δεν θα 
επιστρέφει οποιαδήποτε ασφάλιστρα στον Ασφαλισμένο 

     
 In case of return of premium the Company shall refund 

to the Insured the corresponding premium within 
seven (7) working days following the receipt of the 
cancellation request and the confirmation by the 
Insured that there are no known or reported claims as 
at the date of such cancellation 

  Σε περίπτωση επιστροφής ασφαλίστρου η Εταιρεία οφείλει 
να αποδώσει το ανάλογο ποσό στον Ασφαλισμένο εντός 
επτά (7) εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός που  
ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο παραλήφθηκαν οι 
οδηγίες του Ασφαλισμένου για ακύρωση και την 
επιβεβαίωση από τον Ασφαλισμένο ότι δεν υπάρχουν 
γνωστές ή δηλωμένες απαιτήσεις κατά την ημερομηνία 
αυτής της ακύρωσης 

     
9. This Policy shall be governed by the laws of the 

Republic of Cyprus. In the event of any dispute arising 
between the Insured and the Company, the dispute 
shall be referred to the courts of the Republic of 
Cyprus 

 9. Το Ασφαλιστήριο αυτό θα διέπεται από το Δίκαιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
διαφωνίας που προκύπτει μεταξύ του Ασφαλισμένου και 
της Εταιρείας, η διαφωνία αυτή θα παραπέμπεται στα 
Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας 

     
10. Premium Payment Warranty Clause - 0140A  10. Ρήτρα Πληρωμής Ασφαλίστρου - 0140Α 

 It is hereby declared and agreed that   Διά του παρόντος δηλώνεται και συμφωνείται ότι 
     
 The premium is payable immediately upon delivery of 

the Insurance Policy to you.  For the purposes of this 
Policy, the term "premiums" means the amount 
specified in the Insurance Schedule in exchange for 
the coverage provided during the Insurance Period 
(even if the premiums will be paid in instalments) 
together with the policy fees and stamps. 

  Το ασφάλιστρο είναι άμεσα πληρωτέο με την παράδοση σε 
εσάς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  Για τους σκοπούς 
αυτού του Ασφαλιστηρίου, ο όρος «ασφάλιστρα» σημαίνει 
το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 
ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη κάλυψη κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης (έστω και αν τα 
ασφάλιστρα θα πληρώνονται με δόσεις) μαζί με τα 
δικαιώματα συμβολαίου και χαρτόσημα. 

     
 You are provided with payment facilities as requested 

and are presented in the Insurance Schedule.  In case 
of non-payment of the insurance premium or/and any 
instalment as agreed with you and described in the 
Schedule of the Insurance Policy, the Insurance Policy 
will be cancelled in accordance with the Termination or 
Cancellation Clause of the Insurance Policy. 

  Σας παρέχονται ευκολίες πληρωμής όπως ζητήσατε οι 
οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.  
Σε περίπτωση μη πληρωμής του ασφαλίστρου ή/και 
οποιασδήποτε δόσης όπως συμφωνήθηκε μαζί σας και 
περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα ακυρωθεί σύμφωνα με τον 
Όρο Τερματισμού ή  Ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου. 

       
 In case that a claim has arisen during the Insurance 

Period, you must pay to the Company the premium 
corresponding to the entire Insurance Period. 

  Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Ασφάλισης, οφείλετε να καταβάλετε στην 
Εταιρεία το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την 
Περίοδο Ασφάλισης. 
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GENERAL EXCLUSIONS  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

     
This Policy shall not indemnify any Claim or Claims arising 
out of: 

 Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν θα αποζημιώνει οποιαδήποτε 
Απαίτηση ή Απαιτήσεις που προκύπτουν από: 

     
1. any activities of the Insured outside the Geographical 

Area 
 1. οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Ασφαλισμένου εκτός 

της Γεωγραφικής Περιοχής 
     
2. any activities of the Insured which are not in 

compliance with the Business as described in the 
Schedule attached to the Policy 

 2. οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Ασφαλισμένου που δεν 
είναι σύμφωνα με αυτές που περιγράφονται στον Πίνακα 
του Ασφαλιστηρίου 

     
3. judgments which are not delivered or obtained from a 

competent court of the Jurisdiction stated in the 
Schedule 

 3. δικαστικές αποφάσεις που δεν εκδίδονται ή εξασφαλίζονται 
από αρμόδιο δικαστήριο της Δικαιοδοσίας που αναφέρεται 
στον Πίνακα 

     
4. liability as a result of acts, errors or omissions by the 

Insured whilst under the influence of alcohol, toxic or 
narcotic substances 

 4. ευθύνη ως επακόλουθο πράξεων, σφαλμάτων ή 
παραλείψεων του Ασφαλισμένου ενώ ευρίσκεται υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος, τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών 

     
5. illegal operations or use of unauthorized drugs or 

methods or activities that are not related to the 
specialization of the Insured as stated in the Schedule 
under the Business of the Insured 

 5. παράνομες επεμβάσεις ή χρήση μη εγκεκριμένων 
φαρμάκων ή μεθόδων ή δραστηριότητες που δεν 
σχετίζονται με την ειδικότητα του Ασφαλισμένου όπως 
αναγράφεται στον Πίνακα κάτω από την Επιχείρηση του 
Ασφαλισμένου  

     
6. the use of radiotherapy, radio, radioisotopes, nuclear 

radiation unless offered legally by the Insured in the 
course of recognized medical services 

 6. χρήση ραδιοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, ραδίου ή 
ραδιοϊσοτόπων ή ατομικής ακτινοβολίας εκτός εάν 
προσφέρονται νόμιμα και αποκλειστικά και μόνο διά την 
παροχή αναγνωρισμένων ιατρικών υπηρεσιών από τον 
Ασφαλισμένο 

     
7. failure of the cosmetic expectation outcome following a 

cosmetic surgery 
 7. αστοχία ή αποτυχία σε προσδοκώμενο κοσμητικό 

αποτέλεσμα από αισθητικές επεμβάσεις 
     
8. from any advice rendered with the objective of 

successful and/or avoidance of pregnancy/ 
reproduction including operations to produce sterility in 
vitro fertilization, however this exclusion shall not apply 
for claims following surgery to avoid worsening of an 
existing condition 

 8. οποιαδήποτε συμβουλή με σκοπό την επιτυχία και/ή 
αποφυγή εγκυμοσύνης/αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανόμενων 
των επεμβάσεων για την πρόκληση στειρώσεως ή 
εξωσωματικής αναπαραγωγής, ωστόσο η εξαίρεση αυτή 
δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου εγείρονται 
απατήσεις μετά από επέμβαση για αποφυγή επιδείνωσης 
μιας υπάρχουσας ασθένειας 

     
9. sexually transmitted diseases or any condition 

resulting from or attributed to Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) or the Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), Acute Respiratory 
Syndrome (SARS), any mutation of HSN1 or any 
mutation or transformation of same 

 9. σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή οποιαδήποτε 
κατάσταση που προκύπτει από ή αποδίδεται στον Ιό 
Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (HIV) ή Σύνδρομο 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), Οξύ Αναπνευστικό 
Σύνδρομο (SARS), οποιαδήποτε μετάλλαξη του HSN1 
και/ή οποιαδήποτε μετάλλαξη ή μεταβολή αυτών 
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GENERAL EXCLUSIONS (continued)  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 

     
10. all actual or alleged loss, liability, damage, 

compensation, injury, sickness, disease, death, 
medical payment, defence cost, cost, expense or any 
other amount, directly or indirectly and regardless of 
any other cause contributing concurrently or in any 
sequence, originating from, caused by, arising out of, 
contributed to by, resulting from, or otherwise in 
connection with a Communicable Disease or the fear 
or threat (whether actual or perceived) of a 
Communicable Disease 

 10. πραγματική ή υποτιθέμενη απώλεια, ευθύνη, ζημιά, 
αποζημίωση, τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος, ιατρικά 
έξοδα, δικηγορικά έξοδα ή δαπάνη ή οποιοδήποτε άλλο 
ποσό, άμεσα ή έμμεσα και ανεξάρτητα από οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας που συνεισφέρει ταυτόχρονα ή σε 
επακόλουθη αιτία, που προέρχεται από, προκαλείται από, 
που προκύπτουν από, συνεισφέρονται από, προκύπτουν 
από, ή με άλλο τρόπο σε σχέση με ένα Μεταδοτικό Νόσο ή 
ο φόβος ή η απειλή (πραγματική ή αντιληπτή) μίας 
μεταδοτικής ασθένειας 

     
 For the purposes of this endorsement, loss, liability, 

damage, compensation, injury, sickness, disease, 
death, medical payment, defence cost, cost, expense 
or any other amount, includes, but is not limited to any 
cost to clean-up, decontamination, detoxify, remove, 
monitor or test for a Communicable Disease 

  Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης, απώλεια, ευθύνη, 
ζημιά, αποζημίωση, τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος, 
ιατρική πληρωμή, δικηγορικά έξοδα ή δαπάνη, δαπάνη ή 
οποιοδήποτε άλλο ποσό, περιλαμβάνει, αλλά δεν 
περιορίζεται σε οποιοδήποτε κόστος καθαρισμού, 
απολύμανσης, αποτοξίνωσης, αφαίρεσης, 
παρακολούθησης ή δοκιμής για μία μεταδοτική ασθένεια  

     
 As used herein, a Communicable Disease means any 

disease which can be transmitted by means of any 
substance or agent from any organism to another 
organism where: 

  Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, μία μεταδοτική ασθένεια 
σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί 
μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή παράγοντας από 
οποιονδήποτε οργανισμό σε άλλο οργανισμό όπου: 

     
 a. the substance or agent includes, but is not 

limited to, a virus, bacterium, parasite or other 
organism or any variation thereof, whether 
deemed living or not, and 

  α. η ουσία ή ο παράγοντας περιλαμβάνει, αλλά δεν 
περιορίζεται σε, έναν ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλο 
οργανισμό ή οποιαδήποτε παραλλαγή του, είτε 
θεωρείται ότι ζει είτε όχι, και 

       
 b. the method of transmission, whether direct or 

indirect, includes but is not limited to, airborne 
transmission, bodily fluid transmission, 
transmission from or to any surface or object, 
solid, liquid or gas or between organisms, and 

  β. η μέθοδος μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, 
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, 
αερομεταφερόμενη μετάδοση, μετάδοση σωματικού 
υγρού, μετάδοση από ή προς οποιαδήποτε 
επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή 
μεταξύ οργανισμών, και 

       
 c. the disease, substance or agent can cause or 

threaten bodily injury, illness, emotional distress, 
damage to human health, human welfare or 
property damage 

  γ. η ασθένεια, η ουσία ή ο παράγοντας μπορεί να 
προκαλέσει ή να απειλήσει σωματικό τραυματισμό, 
ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία, ζημιά στην 
ανθρώπινη υγεία, ανθρώπινη ευημερία ή υλικές 
ζημιές 

     
11. abortions unless medically required and such 

requirement is documented in writing by an authorised 
licensed and insured under this Policy person 

 11. αμβλώσεις, εκτός αν είναι ιατρικά επιβεβλημένες και 
τεκμηριώνονται γραπτώς από εξουσιοδοτημένο και 
ασφαλισμένο κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο άτομο 

     
12. the provision of general anesthesia by dentists/ 

surgeons, maxillofacial surgeon or acts performed 
under the influence of general anesthesia unless 
performed in a clinic or hospital operating legally for 
the provision of general anesthesia by qualified 
anaesthetists 

 12. την χορήγηση γενικής αναισθησίας από οδοντίατρους/ 
χειρούργους, γναθοχειρούργους  ή πράξεις που γίνονται 
υπό την επήρεια γενικής αναισθησίας εκτός αν διενεργείται 
σε κλινική ή νοσοκομείο που λειτουργεί νόμιμα για την 
διενέργεια γενικής αναισθησίας από προσοντούχους 
αναισθησιολόγους 

     
13. the operation of blood banks except if the bank 

provides blood or blood products for all the Business 
activities of the Insured covered under the Policy 

 13. την λειτουργία τράπεζας αίματος εκτός εάν η τράπεζα 
παρέχει αίμα ή προϊόντα αίματος για όλες τις 
Επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ασφαλισμένου που 
καλύπτονται κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο 

     
14. any claims for Compensation, Costs and Expenses or 

for any other amounts relating directly or otherwise to 
any bodily injury, death, anomaly, defect, abnormality 
or any other circumstances resulting from any act, 
omission or error given by the Insured with his/her 
prior knowledge of such potential consequence 

 14. οποιεσδήποτε απαιτήσεις για Αποζημίωση, Κόστη και 
Έξοδα ή για οποιαδήποτε άλλα ποσά που σχετίζονται 
άμεσα ή με άλλον τρόπο με οποιονδήποτε σωματικό 
τραυματισμό, θάνατο, ανωμαλία, ελάττωμα, δυσμορφία ή 
οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή σφάλμα που παρέχεται 
από τον Ασφαλισμένο με την εκ των προτέρων γνώση  
του/της για την εν λόγω πιθανή συνέπεια 

     
15. a diagnose, treatment, surgery or other act on behalf 

of the Insured that takes place at a time prior to the 
Period of Insurance or the Retroactive Period if 
applicable 

 15. διάγνωση, θεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή άλλη 
ενέργεια εκ μέρους του Ασφαλισμένου, που ανάγεται σε 
χρόνο προγενέστερο της Περιόδου Ασφάλισης ή της 
Αναδρομικής Περιόδου εάν  ισχύει 
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GENERAL EXCLUSIONS (continued)  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 

     
16. any liability directly or indirectly arising out of, resulting 

from or in consequence of or caused by or contributed 
to by or arising from or in any way involving the use, 
handling, processing, removal, presence or existence 
of Asbestos and/or Products containing Asbestos 
and/or Asbestos related Products or Materials 

 16. οποιαδήποτε ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα προκύπτει ή 
είναι αποτέλεσμα ή επακόλουθο ή προκαλείται από ή 
συνδράμεται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενέχεται σε αυτήν η 
χρήση, χειρισμός, επεξεργασία, αφαίρεση, παρουσία ή 
ύπαρξη Αμιάντου ή/και Προϊόντων που περιέχουν Αμίαντο 
ή/και σχετιζόμενα με Αμίαντο Προϊόντα ή/και Υλικά 

     
17. any act, omission or mistake related to the services 

and activities rendered and which are beyond the 
framework of professional services of the Insured 
under Cyprus legislation, ethical codes and rules 

 17. οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή οποιοδήποτε λάθος σε 
σχέση με υπηρεσίες και δραστηριότητες που εκτελούνται 
και είναι πέραν του πλαισίου των επαγγελματικών 
υπηρεσιών του Ασφαλισμένου, με βάση την Κυπριακή 
Νομοθεσία, τους δεοντολογικούς κώδικες και κανόνες 

     
18. the activities of the Insured as a manager or board 

member of any consulting committee of private, public 
or semi-governmental organisations, businesses, 
associations, groups, clubs, bodies or as a consultant 
to them 

 18. τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου ως διευθυντή ή 
μέλους διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε 
συμβουλευτικής επιτροπής, ιδιωτικών, δημόσιων ή 
ημικρατικών οργανισμών, επιχειρήσεων, ομίλων, 
συνδέσμων, συλλόγων, φορέων ή ως συμβούλου αυτών 

     
19. libel and slander  19. λίβελο ή συκοφαντία 
     
20. bankruptcy of the Insured  20. χρεοκοπία ή πτώχευση του Ασφαλισμένου 
     
21. loss of documents and/or medical records stored 

physically or electronically or which are in a computer 
system or saved electronically in any “cloud” based 
system whilst in the care, possession or control of the 
Insured 

 21. απώλεια εγγράφων και/ή ιατρικών αρχείων που 
αποθηκεύονται φυσικά ή ηλεκτρονικά ή που βρίσκονται σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε 
οποιοδήποτε λογισμικό σύστημα «cloud» ενώ βρισκόταν 
υπό την φροντίδα, κατοχή ή έλεγχο του Ασφαλισμένου 

     
22. any intentional, dishonest, malicious, criminal or illegal 

act of the Insured or his employees or any person 
acting on his behalf 

 22. οποιαδήποτε σκόπιμη, ανέντιμη, κακόβουλη, εγκληματική ή 
παράνομη πράξη του Ασφαλισμένου ή των υπαλλήλων του 
ή προσώπων που ενεργούν εκ μέρους του 

     
23. fines, sanctions, exemplary or punitive damages or 

other related damages 
 23. πρόστιμα, κυρώσεις, τιμωρητικές ή παραδειγματικές 

αποζημιώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες αποζημιώσεις 
     
24. any amounts paid or payable by the Insured by virtue 

of an agreement or a contractual obligation (including 
any agreement with Trade Unions), unless such cover 
would have been provided under this Policy without 
the application of such agreement or contract 

 24. οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν από τον 
Ασφαλισμένο ή που καθίστανται  πληρωτέα δυνάμει 
συμφωνίας και η οποία ευθύνη δεν θα εγειρόταν αν δεν 
υπήρχε τέτοια συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων και 
συμφωνιών με Συντεχνίες), εκτός εάν η κάλυψη αυτή θα 
είχε παραχωρηθεί κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο 
χωρίς την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας ή σύμβασης 

     
25. any negligent act, omission or error committed or 

alleged to have been committed during the Period of 
Insurance or during the Retroactive Period if the 
Insured knew or could reasonably have foreseen when 
applying for insurance under this Policy or any 
subsequent renewal or applicable Retired Insured 
Persons Cover that such act, omission or error might 
be expected to be the basis of a claim under this 
Policy 

 25. οποιαδήποτε αμελής πράξη, παράλειψη ή σφάλμα που 
διαπράχθηκε ή υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε κατά 
τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια της 
Αναδρομικής Περιόδου αν ο Ασφαλισμένος γνώριζε ή θα 
μπορούσε εύλογα να είχε προβλέψει κατά την υποβολή 
αίτησης ασφάλισης κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο ή 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανανέωση ή εφαρμογή της 
Ρήτρας Συνταξιούχων Ασφαλισμένων ότι μια τέτοια πράξη, 
παράλειψη ή σφάλμα ενδεχομένως να αναμενόταν να 
αποτελέσει τη βάση μιας απαίτησης κάτω από το παρόν 
Ασφαλιστήριο 

     
26. claims by one Insured under this Policy made against 

another Insured under this Policy or claims that: 
 26. απαιτήσεις που υποβάλλει ένας από τους Ασφαλισμένους 

κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο εναντίον άλλου 
Ασφαλισμένου κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο ή 
απαιτήσεις που: 

     
 a. are submitted from an entity that is directly or 

indirectly owned, controlled, supervised by the 
Insured, or 

  α. υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
άμεσα ή έμμεσα ανήκει, ελέγχεται, λειτουργείται ή 
διοικείται από τον Ασφαλισμένο, ή 

     
 b. are submitted from an entity in which the Insured 

is a partner, advisor, employee, spouse or relative 
  β. υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο στο 

οποίο ο Ασφαλισμένος είναι συνεταίρος, σύμβουλος, 
εργοδοτούμενος, σύζυγος ή συγγενής 

     
27. damages of whatsoever nature directly or indirectly 

caused by or contributed to or arising from ionizing 
radiation or contamination by radioactivity 

 27. ζημιές οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα 
προκαλούνται ή συμβάλλονται ή προκύπτουν από  
ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια 
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GENERAL EXCLUSIONS (continued)  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 

     
28. any liability incurred directly or otherwise arising and 

or any bodily injury, death, disability, Occupational 
Disease,  loss, damage, destruction, any liability of 
whatsoever nature, costs or expenses including but 
not limited to consequential loss of any type and 
description, or any other indemnity which would 
otherwise be provided but for the existence of this 
exclusion, directly, or indirectly caused by, resulting 
from, happening through, arising out of, or in 
connection with or in respect of any action(s) taken in 
controlling, preventing, suppressing attempted or 
threatened or in any way relating to any of the 
following regardless of any other cause or event 
contributing thereto concurrently or in any other 
sequence to: 
 

 28. οποιαδήποτε ευθύνη που άμεσα ή αλλιώτικα προκύπτει και 
ή σωματική βλάβη, θάνατο, ανικανότητα, Επαγγελματική 
Ασθένεια, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, οποιαδήποτε 
ευθύνη οποιασδήποτε φύσης, έξοδα και δαπάνες που 
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε επακόλουθη 
ζημιά οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής ή οποιαδήποτε 
άλλη αποζημίωση που διαφορετικά θα έπρεπε να 
παρέχεται αλλά δεν παρέχεται λόγω ύπαρξης αυτής της 
εξαίρεσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα ή απορρέει 
από ή σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ή πράξη που 
επιχειρείται ή λαμβάνεται με σκοπό τον έλεγχο, 
παρεμπόδιση ή καταστολή ή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
σχετίζεται με τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία ή γεγονός που συμβαίνει ή προκαλείται ή που 
συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα είτε με οποιαδήποτε άλλη 
σειρά σε: 

     
 a. (i) war, invasion, acts of foreign enemies, 

hostilities, sabotage or warlike operations 
(whether war be declared or not), civil war 

  α. (i) πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, 
εχθροπραξίες, δολιοφθορά, ή πολεμικές 
επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε 
όχι), εμφύλιο πόλεμο 

         
  (ii) mutiny, rebellion, revolution, insurrection, 

civil commotion assuming the proportions 
of or amounting to an uprising, military 
rising, martial law, military or usurped 
power or attempt at usurpation of power 

   (ii) στάση, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, 
πολιτική αναταραχή που λαμβάνει διαστάσεις ή 
μπορεί να θεωρηθεί ως εξέγερση, στρατιωτική 
εξέγερση, πολεμικός νόμος, στρατιωτική 
ενέργεια, ή κατάληψη ή προσπάθεια 
κατάληψης εξουσίας 

         
  (iii) confiscation, nationalisation, commandeering 

or requisition by or under the order of any 
Government or any lawfully constituted 
authority 

   (iii) δήμευση, εθνικοποίηση, στρατιωτική επίταξη ή 
επίταξη από ή κατόπιν διαταγής οποιασδήποτε 
Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε νόμιμα 
κατεστημένης αρχής 

         
  (iv) any act of Terrorism     (iv) οποιαδήποτε Τρομοκρατική πράξη 
         
  (v) any chemical, biological, bio-chemical or, 

electromagnetic weapon or similar or 
related substances or properties in any 
form  

   (v) οποιαδήποτε ύλη, χημική, βιολογική, βιοχημική 
ή ηλεκτρομαγνητικά όπλα ή παρόμοιες ή 
συναφείς ουσίες ή ιδιότητες σε οποιαδήποτε 
μορφή 

         
 b. (i) any nuclear weapons material, any missile 

or weapon of War or acts of War as 
referred to under (a)(i) above Mutiny as 
referred to under (a)(ii) above, and acts of 
any lawful authority as referred to under 
a(iii) above employing atomic or nuclear 
fission and/or fusion or other like reaction 
or radioactive force or matter, or any 
atomic biological and/or chemical or other 
hazardous or deleterious matter harmful to 
human life, tangible or intangible property 
or infrastructure 

  β. (i) οποιαδήποτε ύλη Πυρηνικών Όπλων, 
οποιοδήποτε βλήμα Πολέμου ή πράξεις 
Πολέμου όπως αναφέρονται κάτω από το  (α)(i) 
πιο πάνω, Ανταρσία όπως αναφέρεται κάτω 
από το (α)(ii) πιο πάνω και πράξεις 
οποιασδήποτε νόμιμης αρχής όπως 
αναφέρονται κάτω από το α(iii) πιο πάνω, που 
χρησιμοποιεί ατομική ή πυρηνική διάσπαση 
και/ή συγχώνευση ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια αντίδραση, ή ραδιενεργούσα δύναμη 
ή ύλη, ή οποιαδήποτε ατομική, βιολογική και/ή 
χημική ή άλλη επικίνδυνη ή δηλητηριώδης ύλη 
που είναι βλαβερή στην ανθρώπινη ζωή, απτή 
ή μη απτή περιουσία ή υποδομή 

         
  (ii) ionizing radiations or contamination by 

radioactivity from any nuclear fuel or from 
any nuclear waste from the combustion of 
nuclear fuel. Solely for the purpose of this 
exclusion combustion shall include any 
self-sustaining process of nuclear fission 

   (ii) ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από 
ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά 
καύσιμα ή οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα 
από την καύση πυρηνικών καυσίμων.  Για τους 
σκοπούς της εξαίρεσης αυτής μόνο, η καύση 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη 
μέθοδο πυρηνικής διάσπασης 

         
  (iii) any kind of Contamination     (iii) οποιασδήποτε μορφής Μόλυνση  
         
  (iv) any hazardous or deleterious matter 

harmful to human life, tangible or intangible 
properties or infrastructure   

   (iv) οποιαδήποτε επικίνδυνη ή δηλητηριώδη ύλη 
που είναι βλαβερή στην ανθρώπινη ζωή, απτή 
ή μη απτή περιουσία η υποδομή   
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GENERAL EXCLUSIONS (continued)  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 

     
 If the Company alleges that by reason of the above 

that any indemnity is not provided by the Company 
under this insurance, the burden of proving that such 
is/are covered shall be upon the Insured 
 

  Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι, 
σαν συνέπεια των πιο πάνω οποιαδήποτε αποζημίωση δεν 
καλύπτεται από την Εταιρεία η υποχρέωση προς απόδειξη 
ότι η σχετική κάλυψη ισχύ βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ασφαλισμένο 

     
 In the event any portion of this clause is found to be 

invalid or unenforceable, the remainder shall remain in 
full force and effect 

  Στην περίπτωση που μέρος ή μέρη αυτής της εξαίρεσης 
θεωρείται/ούνται άκυρο/α ή μη εφαρμόσιμο/α, το υπόλοιπο 
θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή 

     
29. The Company shall not provide indemnity under the 

Policy and/or pay any claim or benefit or indemnify any 
expense or incur any costs or expenses under this 
Policy to the extent that the provision of such 
indemnity, payment of such claim or expense or 
provision of such benefit would expose the Company 
to any violation of any sanction, prohibition or 
restriction under United Nations resolutions or the 
trade or economic sanctions, laws or regulations of the 
European Union, United Kingdom or of the United 
States or of any jurisdictions which the Company is 
obliged to conform to 

 29. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει κάλυψη ή/και δεν θα έχει ευθύνη 
να πληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση ή ωφέλημα ή να 
αποζημιώσει οποιαδήποτε έξοδα κάτω από το παρόν 
Ασφαλιστήριο ή να υποστεί οποιαδήποτε  έξοδα στην 
έκταση που η παροχή τέτοιας κάλυψης, πληρωμή τέτοιας 
απαίτησης ή καταβολή τέτοιου ωφελήματος ή εξόδων θα 
εξέθετε την Εταιρεία σε παραβίαση οποιασδήποτε 
κύρωσης, απαγόρευσης ή περιορισμού βάση των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών ή των εμπορικών ή 
οικονομικών κυρώσεων, νόμων ή κανονιστικών διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των 
Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας της 
οποίας η Εταιρεία έχει υποχρέωση συμμόρφωσης 

     
     
If the Company alleges that, by reason of any exclusions 
indicated above, any amount claimed is not covered by this 
Policy, the burden of proving the contrary shall rest on the 
Insured 

 Εάν η Εταιρεία ισχυριστεί ότι, λόγω ισχύος οποιωνδήποτε από 
των πιο πάνω εξαιρέσεων, οποιοδήποτε ποσό απαίτησης δεν 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης του 
αντιθέτου θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο 
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CLAIMS CONDITIONS  ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

     
1. In the event of any incident or circumstance which 

may give rise to a Claim for indemnity under this 
Policy, the Insured shall give immediate notice in 
writing to the Company and within 15 days of the date 
that the Insured Persons knew or should have known 
that circumstances have occurred which may result in 
a claim being made under the Policy 

 1. Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού ή κατάστασης 
που δυνατό να αποτελέσει αφορμή για έγερση Απαίτησης 
για Αποζημιώσεις σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό, ο 
Ασφαλισμένος θα δίδει αμέσως γραπτή ειδοποίηση στην 
Εταιρεία και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που οι 
Ασφαλισμένοι γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι έχουν 
συμβεί περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
απαίτηση που υποβάλλεται κάτω από το Ασφαλιστήριο 

     
2. The Insured shall also give immediate notice in writing 

to the Company of: 
 2. Ο Ασφαλισμένος θα δίνει επίσης άμεση γραπτή ειδοποίηση 

στην Εταιρεία: 
     
 a. every letter of claim, writ, summons or process for 

malpractice or alleged malpractice against the 
Insured, 

  α. για κάθε επιστολή απαίτησης, ένταλμα, κλήση ή 
δικόγραφο για ιατρική αμέλεια ή ισχυριζόμενη ιατρική 
αμέλεια εναντίον του Ασφαλισμένου, 

     
 b. the receipt of notice from any person of an 

intention to hold the Insured responsible for any 
malpractice 

  β. για τη λήψη ειδοποίησης από οποιοδήποτε 
πρόσωπο με πρόθεση να καταστήσει τον 
Ασφαλισμένο υπεύθυνο για οποιαδήποτε ιατρική 
αμέλεια 

     
3. In the event that the Company pays any amount for 

which the Company would not be liable to pay under 
the Terms of this Policy, the Company shall have the 
right to pursue the recovery of such amount from the 
Insured who shall refund such amount to the Company 
within 15 days  

 3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε 
ποσό για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει 
δυνάμει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρεία 
δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού 
από τον Ασφαλισμένο, το οποίο ποσό οφείλει να το 
επιστρέψει στην Εταιρεία εντός 15 ημερών  

     
4. If the Insured submits any claim under false pretences, 

inaccurate description, withholding of any material 
fact, withholds or conceals any information or refuses 
to cooperate with the Company, the Policy becomes 
void from its current inception and all claims shall be 
rejected, and the premium charged shall be fully 
payable and shall not be refunded 

 4. Αν ο Ασφαλισμένος υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση με 
ψευδείς παραστάσεις, ανακριβή περιγραφή, απόκρυψη 
οποιουδήποτε ουσιώδους περιστατικού ή κατακρατήσει ή 
αποκρύψει πληροφορίες ή αρνηθεί να συνεργαστεί με την 
Εταιρεία, το Ασφαλιστήριο αυτό καθίσταται άκυρο από την 
αρχή της παρούσας κάλυψης και όλες οι απαιτήσεις θα 
απορρίπτονται, και το ασφάλιστρο το οποίο έχει χρεωθεί 
θα είναι πληρωτέο και δεν θα επιστρέφεται 

     
5. In the event that there is another insurance in force 

providing the same indemnity as provided by this 
Policy, then the Company is only liable for the 
payment of compensation in excess of any amount 
which is payable by any other insurance in force 
covering the same liability as is covered herein 

 5. Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ασφάλιση σε ισχύ που 
παρέχει την ίδια κάλυψη με αυτή που παρέχεται κάτω από 
το παρόν Ασφαλιστήριο, τότε η Εταιρεία είναι υπεύθυνη 
μόνο για την καταβολή αποζημίωσης που υπερβαίνει 
οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται από οποιαδήποτε 
άλλη ασφάλιση σε ισχύ που καλύπτει την ίδια ευθύνη που 
καλύπτεται κάτω από το παρόν Ασφαλιστήριο 

     
6. The Company shall be entitled to take over and 

conduct in the name of the Insured the defence and/or 
settlement of any such claim covered by the Policy for 
which purpose the Insured shall give all the 
information and assistance that the Company may 
reasonably require 

 6. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλαμβάνει και να διεξάγει στο 
όνομα του Ασφαλισμένου την υπεράσπιση κα/ή τη 
διευθέτηση οποιασδήποτε απαίτησης που καλύπτεται από 
το Ασφαλιστήριο και για το σκοπό αυτό ο Ασφαλισμένος θα 
δίδει όλες τις πληροφορίες και όλη τη βοήθεια που λογικά 
μπορεί να ζητήσει η Εταιρεία 

     
7. The Company may appoint at its own cost any lawyer 

or other consultant or any other person it sees fit for 
the defence of the Insured against any claims for 
which indemnity is claimed hereunder 

 7. Η Εταιρεία μπορεί να διορίσει με δικά της έξοδα 
οποιονδήποτε δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο κρίνει κατάλληλο για την υπεράσπιση του 
Ασφαλισμένου έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων για τις 
οποίες αξιώνεται αποζημίωση κάτω από το παρόν 
Ασφαλιστήριο  
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CLAIMS CONDITIONS (continued)  ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (συνέχεια) 

     
8. The Company will not settle any claim without the 

written consent of the Insured, If however the Insured 
refuses to give his consent to any settlement 
recommended by the Company and shall elect to 
contest or continue any legal proceedings then the 
liability of the Company shall not exceed the amount 
for which the claim could have been so settled plus the 
relative Costs and Expenses incurred with its consent 
up to the date of such refusal, and the Company shall 
not be liable for any other amounts or for claims in 
respect of which the Insured has refused to give his 
consent 

 8. Η Εταιρεία δεν θα διακανονίζει οποιανδήποτε απαίτηση 
χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ασφαλισμένου.  Σε 
περίπτωση όμως που ο Ασφαλισμένος αρνείται να δώσει 
τη συγκατάθεση του για οποιοδήποτε διακανονισμό που 
προτείνεται από την Εταιρεία και θα επιλέξει να 
αμφισβητήσει ή να συνεχίσει οποιεσδήποτε νομικές 
διαδικασίες τότε η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει 
το ποσό με το οποίο η απαίτηση θα μπορούσε να είχε 
διακανονιστεί επιπλέον τα σχετικά Κόστη και Έξοδα που 
έγιναν με τη συγκατάθεση της μέχρι την ημερομηνία τέτοιας 
άρνησης, και η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε 
άλλα ποσά ή απαιτήσεις για τα οποία/τις οποίες ο 
Ασφαλισμένος αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του 

 
 
 
 


