
 

 

                                          

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Σε συνέχεια των στοιχείων που μας γνωρίσατε σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο 

θέμα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε την προσφορά μας ως κάτωθι 

προκειμένου να τη διαβιβάσετε στον πελάτη σας  : 

 

Ασφαλισμένος/Λήπτης της Ασφάλισης 

Ο Εκάστοτε Οδοντίατρος και μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας  

 

Αντικείμενο Ασφάλισης 

 Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του Οδοντιάτρου  για αμέλεια, σφάλμα 

ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων 

της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών 

που δόθηκαν σε βοηθούς του. 

 Καλύπτεται η Αστική ευθύνη προς Τρίτους  από τη λειτουργία του χώρου του 

εκάστοτε  Οδοντιατρείου. 

 

Διάρκεια Ασφάλισης:  
Ένα έτος (η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί)  

 

Όρια Ευθύνης  1
η
 Εναλλακτική  2

η
 Εναλλακτική 3

η
 Εναλλακτική 

Ανά γεγονός € 30.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 

Αθροιστικά για 

όλη την 

ασφαλιστική 

περίοδο 

€ 60.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Ετήσια 

Ασφάλιστρα ανά 

Ασφαλιζόμενο   

        € 90,00        € 140,00 € 200,00 

 

Απαλλαγή : Εφ’ εκάστης ζημίας : € 150,00 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 Χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών για την παρασκευή φαρμάκων 

 Παράνομες επεμβάσεις /χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων 

 Δόλος ή βαριά αμέλεια, κακόβουλη, εγκληματική  ή παράνομη ενέργεια του 

οδοντιάτρου ή των προσώπων που ευρίσκονται στην υπηρεσία του 

 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές 

 Πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, αναθυμιάσεις, ρύπανση, 

μολύνσεις της ατμόσφαιρας ή νερού. 

 Κλοπή και/ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων πελατών  
 Συμβατικές Ευθύνες 

 Ακτινοθεραπείες, ραδιοθεραπείες 

 Επεμβάσεις με γενική αναισθησία χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου 

 Έμμεσες και/ή Αποθετικές ζημίες 



 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ :  

1.Ελάχιστος Αριθμός Ασφαλιζόμενων Οδοντιάτρων ανά Σύλλογο: 30 Μέλη 

2.Κατοχή απαιτούμενων πτυχίων, διπλωμάτων  και αδειών άσκησης επαγγέλματος   

    βάση Ελληνικής Νομοθεσίας 

3. Καθαρό ιστορικό ζημιών.  

4. Μη ύπαρξη ζημιών μέχρι την αποδοχή της παρούσας προσφοράς  

5. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την  

    πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και    

    κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού.  

6.Στην περίπτωση εντολής ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί έκδοση ασφαλιστηρίου  

   συμβολαίου ανά μέλος/οδοντίατρο και τα όρια ευθύνης θα ισχύουν ανά  

   μέλος/οδοντίατρο 

     

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση 

Με εκτίμηση  

 

 

ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5  

40200ΕΛΑΣΣΟΝΑ  

Τηλ. 2493024226          6977438618 

 


