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Πρόκειται για την Ασφαλιστική κάλυψη της 

Προσωπικής Ευθύνης 

• Των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

• Των Διευθυντών & των Στελεχών μιας επιχείρησης

αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των Διοικητικών 

και Διευθυντικών καθηκόντων τους
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Γιατί:

Η άσκηση των καθηκόντων διοίκησης και διαχείρισης μιας Α.Ε.

συνεπάγεται αυξημένες αρμοδιότητες και πιθανώς διευρυμένες εξουσίες

των διοικούντων, γεγονός που εγκυμονεί πάντοτε κινδύνους έκθεσης της

Α.Ε. και ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και των λοιπών διοικούντων με την

προσωπική τους περιουσία σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά

την άσκηση των Διοικητικών και Διευθυντικών καθηκόντων τους ενδεικτικά:

 προς τους μετόχους της Εταιρίας

 προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς & προμηθευτές,

 προς εργαζομένους και τρίτους
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Σκοπός:

Προστασία της ατομικής περιουσίας των Στελεχών 

Προστασία του ισολογισμού της Εταιρίας



Πηγές Απαιτήσεων
Πηγή: AIG Claims Database
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Από μετόχους για :

• μείωση της αξίας της μετοχής, λόγω συγκεκριμένων ενεργειών ή 

παραλείψεων

• παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής)

• κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος, αμοιβές, 

εσωτερική πληροφόρηση

• παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας
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Από εργαζόμενους για : 

• παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)

• παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης εργασίας

• μεροληψία (διακριτική μεταχείριση)

• στέρηση αυξήσεων και προαγωγών

• σεξουαλική παρενόχληση
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Από τρίτους συναλλασσόμενους (πελάτες, 
προμηθευτές, ανταγωνιστές)  για:

• τη μη τήρηση συμφωνιών ή συμβατικών υποχρεώσεων

• αθέμιτο ανταγωνισμό, μονοπωλιακές πρακτικές

• χρήση απατηλών μεθόδων προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών

• μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία

• ηθική βλάβη



Βασικές Καλύψεις
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Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:
 Όταν για τη Ζημία του Στελέχους πληρώνει το ίδιο το Στέλεχος

 Όταν η Εταιρεία αποζημιώνει τη Ζημία για λογαριασμό του Στελέχους

• Κάλυψη του Νομικού Προσώπου

• Έξοδα Υπεράσπισης & Έρευνας

• Έξοδα Προστασίας «Περιουσίας & Ελευθερίας»

• Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης

• Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης από την λήξη του Ασφαλιστηρίου

• Κάλυψη Κληρονόμων και Συζύγων
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Που απευθύνεται;



CYBER RISKS

1111



Δυο μύθοι…
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Verizon 2012 Data breach investigations report
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Κίνδυνος των «μεγάλων»;

Οι Διαδικτυακές απειλές δεν είναι πια προνόμιο των μεγάλων 

επιχειρήσεων

• Ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστεύει ότι 

οι διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν μια σοβαρή απειλή για τις ίδιες 

• Οι ΜΜΕ είναι επίσης πιο εκτεθειμένες σχετικά με τη χρήση φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών από τους υπαλλήλους τους.

• Έχουν χαμηλότερο budget στη διάθεση τους για συστήματα ΙΤ

• Είναι πιο ευάλωτες οικονομικά
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Η ασφάλιση των Διαδικτυακών & 

Ηλεκτρονικών κινδύνων δεν είναι απλά ένα 

ασφαλιστικό προϊόν, είναι ένα εργαλείο Risk 

Management, παρέχοντας όχι μόνο 

αποζημιώσεις, αλλά κυρίως υπηρεσίες 

αντιμετώπισης κρίσης!
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 Ευθύνη για διαρροή προσωπικών δεδομένων και  ασφάλεια δικτύων

 Απαιτήσεις τρίτων

 Έξοδα ερευνών

 Κρίση εταιρικής φήμης

 Διακοπή εργασιών λόγω πτώσης συστημάτων

 Επιβολή διοικητικών προστίμων

 Εκβιασμός

Συνέπειες για την επιχείρηση 
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Τι είναι η ασφάλεια των Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών 
κινδύνων; 
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• Ασφαλιστικό προϊόν

• Καταβάλει Αποζημιώσεις

• Παρέχει Υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσης

• Πλήρης ασφαλιστική λύση Risk Management
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Σύνοψη μιας Cyber ζημιάς

• Παραβίαση  Άμεση αντίδραση 

• ΙΤ Forensics  Ειδικοί εντοπίζουν τι έχει επηρεαστεί, πώς μπορεί να 

περιοριστεί η διαρροή και πώς να αποκατασταθεί η ζημιά

• Νομική Υποστήριξη & PR  Ειδικοί αναλαμβάνουν να περιορίσουν την 

νομική έκθεση σε κίνδυνο και να προστατέψουν τη φήμη της εταιρίας

• Ενημερώσεις  Κόστος ενημέρωσης όσων επηρεάστηκαν

• Πρόστιμα & Έρευνες  προετοιμασία για έρευνες από αρχές και κάλυψη 

ασφαλίσιμων προστίμων

• Ευθύνες  Έξοδα υπεράσπισης και αποζημιώσεις για διαρροή δεδομένων

• Εκβιασμός  Διαπραγμάτευση και κάλυψη «λύτρων» εκβιασμού

• Διακοπή Εργασιών  Αποζημίωση απώλειας κερδών


