
 
 

                                                                                           Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013                                          

                                                   

ΑΠΟ   : ΚΛΑΓΟ ΑΣIΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟ :  θνλ ΜΑΡΓΑΡΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

 

   

ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΑΦΑΛΘΖΟΜΕΝΟ  

Ο εθάζηνηε ηαηξόο-κέινο  ηνπ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΡΙΑ  

 

ΚΑΛΤΨΕI 

1. Καιύπηεηαη ε  επαγγεικαηηθή αζηηθή επζύλε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ηαηξνύ-κέινπο ηνπ ζπιιόγνπ  από 

ηελ vόκηκε άζθεζε ηoπ επαγγέικαηόο ηνπ σο ηαηξoύ, γηα αηπρήκαηα πoπ έρoπv ζρέζε κε γεγovόηα ζα 

 oθείιovηαη ζε oπoηαδήπoηε ζπγγvσζηή ακέιεηα, ζθάικα ή παξάιεηςε θαηά ηεv άζθεζε ησv 

ηαηξηθώv ηoπ θαζεθόvησv θαη κόvov θαη εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο εηδηθόηεηνο ηελ νπνία εδήισζε  

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρόλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, πιελ εθείλσλ πνπ δηελεξγνύληαη κε νιηθή  

αλαηζζεζία) ηόζν ζην ηαηξείν ηνπ όζν θαη  όπνπ αιινύ  λνκίκσο αζθεί ην επάγγεικά ηνπ.                

2. Kαιύπηνληαη θαη ηα αηπρήκαηα (ζσκαηηθέο βιάβεο/πιηθέο δεκηέο) πνπ   ηπρόλ ζα πξνμελεζνύλ ζε 

ηξίηνπο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξείνπ ηνπ.        

      Η πξνζθνξά αθνξά 343 νδνληηάηξνπο 

 

ΥΔΓΙΟ I 

ΟΡIΑ ΚΑΛΤΨΕΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΕ (ανά ιατρό-μέλος)  

σκαηηθέο βιάβεο θαη ζάvαηoο ηξίησv (αλά ζπκβάλ ) : κέρξη €   50.000,00       

Τιηθέο δεκηέο (θαη’αηύρεκα)     : κέρξη     €  10.000,00  

Αvσηάηε επζύvε ηεο εηαηξίαο                  : κέρξη     € 100.000,00 

 

 

ΥΔΓΙΟ IΙ 

ΟΡIΑ ΚΑΛΤΨΕΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΕ (ανά ιατρό-μέλος)  

σκαηηθέο βιάβεο θαη ζάvαηoο ηξίησv (αλά ζπκβάλ ) : κέρξη € 100.000,00       

Τιηθέο δεκηέο (θαη’αηύρεκα)     : κέρξη    €   10.000,00  

Αvσηάηε επζύvε ηεο εηαηξίαο                  : κέρξη €    200.000,00 

 

 ΥΔΓΙΟ IΙΙ 

ΟΡIΑ ΚΑΛΤΨΕΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΕ (ανά ιατρό-μέλος)  

σκαηηθέο βιάβεο θαη ζάvαηoο ηξίησv (αλά ζπκβάλ ) : κέρξη € 200.000,00       

Τιηθέο δεκηέο (θαη’αηύρεκα)     : κέρξη    €   10.000,00  

Αvσηάηε επζύvε ηεο εηαηξίαο                  : κέρξη €    400.000,00 

   

  



 
ΑΦΑΛΘΣΡΑ 

Σα εηήζηα oιηθά αζθάιηζηξα γηα ηηο αvσηέξσ θαιύςεηο oξίδovηαη εηο: 

Α) Γηα ην ζρέδην Ι € 110,00 αλά ηαηξό/κέινο ηνπ ζπιιόγνπ. 

Β) Γηα ην ζρέδην ΙΙ € 150,00 αλά ηαηξό/κέινο ηνπ ζπιιόγνπ. 

Γ) Γηα ην ζρέδην ΙΙΙ € 280,00 αλά ηαηξό/κέινο ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

ηα πoζά ησv αζθαιίζηξσv πεξηιακβάvovηαη όιεο oη vόκηκεο επηβαξύvζεηο.   

Σα παξόληα αζθάιηζηξα ηζρύνπλ γηα minimum πιήζνο κειώλ : 300 

εκείσζε: ζα εθδίδεηαη αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην αλά ηαηξό / κέινο ηνπ ζπιιόγνπ.  

 

Γηεπθξηvίδεηαη όηη ε παξoύζα δίδεηαη κόvo γηα ηα κέιε ηoπ ζπιιόγνπ θαη δεv αθoξά κεκovσκέvεο 

πεξηπηώζεηο,   

 

Με εθηίκεζε, 

  

ΚΑΛΛΙΣΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ  

Γ/ληξηα  Κι. Αζηηθήο Δπζύλεο.  

 

(ε παξνύζα κεηαδόζεθε ειεθηξνληθά θαη δελ θέξεη ππνγξαθέο) 
 
 
 

Σημειώσεις: Η προσυορά ισχύει για ένα μήνα από την αναγραυόμενη ημερομηνία. 

............................................................................................................................ 

Γηα ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απαηηείηαη ε επηζηξνθή αληηγξάθνπ ηεο παξνύζεο πξνζθνξάο κε 

ππνγξαθή από ηνλ Αζθαιηδόκελν ζε επηβεβαίωζε ηεο απνδνρήο ηνπ. 

 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα είλαη ε ίδηα ή κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 

απνδνρήο από ηνλ Αζθαιηδόκελν ηεο παξνύζεο πξνζθνξάο. 

............................................................................................................................ 

 

        Αποδέχομαι ηα παραπάνω 

Για ηην Αηλανηική Ένωζη ΑΕΓΑ          Ο ΑΣΦΑΚΘΖΟΛΕΜΟΣ 

 

Ιλάδος ........................................ 

 

Ημερομηνία ...../...../.... 


