
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ______________________________

Αγαπητοί συνάδελφ οι,
Το λειτούργημα-επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλού 

κύρους και εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνον εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελατών, αλλά 
και παροχή νομικών συμβουλών και συμμετοχή σε διάφορα θεσμοθετημένα Ελληνικά και 
Διεθνή όργανα.

Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. το 1991, λειτουργούσε πάντοτε με γνώμονα την 
υποστήριξη και προστασία των μελών του. Οι κίνδυνοι από την άσκηση του επαγγέλματος 
του δικηγόρου, είναι πολλοί και γνωστοί σε όλους μας.

Είναι επομένως πολύ σημαντική, από μέρους του ΛΕΔΕ η ανάδειξη του θέματος της 
Επαγγελματικής Ευθύνης για λογαριασμό των μελών, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχετική οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στο εγχώριο δίκαιο με 
το Νόμο 3 8 4 4 /2 0 1 0 .

Για λογαριασμό των μελών, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ενός από τους 
μεγαλύτερους παγκοσμίως Ασφαλιστικούς οργανισμούς, την Generali Hellas, επιτεύχθηκε 
μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα μέλη μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 
τ ο υ ς .

Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το 
Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε:

• Αμίγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν καί 
οφείλονταί σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται 
άμεσα καί αποκλειστικά με τη δραστήριοτητά του ως δικηγόρου, η οποία 
απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δίκαιου.
• Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές 
δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
• Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, 
ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν συμπεριλαμβανομένων και των 
δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
• Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
• Δυσφήμιση καί συκοφαντική δυσφήμιση.
• Κλοπή διαρρήξεως ή και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.
Με τα παραπάνω ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό ώστε η μόνη σας 

έννοια να είναι η απρόσκοπτη προσήλωση στην εργασία σας.
Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων, παρακαλούμε μέγρι 20 -4 -2019 , να 

μας επιστρέψετε κατάλληλα υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση αποδογής και δήλωση 
πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες της ένταξής σας στην παραπάνω παρογή του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα Μάρτιος 2019  
Με εκτίμηση 
Η Πρόεδρος του ΛΕΔΕ 
ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΛΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ:

Αποδέχομαι να ενταχθώ στην προτεινόμενη ασφάλιση κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης της 

Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. και εξουσιοδοτώ τον «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ», όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, υπογράψει 

την σχετική σύμβαση ασφάλισης, αποδεχθεί τους όρους αυτής και να προβεί σε κάθε σχετική, 

κατά την κρίση του ενέργεια.

Με το παρόν δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους της Δήλωσης Πολιτικής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται).

Τόπος:

Ημερομηνία:

Υπογραφή και σφραγίδα μέλους



Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει 
τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας 
παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην 
παρακάτω διεύθυνση:

Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου 
117 43 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2108096100 
e-mail: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν 
θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα 
Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την 
ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@qenerali.qr.

2. Πώς θα χρησ ιμοπ ο ιήσ ουμε τα Π ροσω πικά Δεδομένα σας 

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:
ί) για την εκτίμηση (underwriting), αντασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, και τον 

καθορισμό του ασφαλίστρου,
ii) για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου,
iii) για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης 
του κινδύνου,

ίν) για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να 
ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali, 

ν) για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την 
καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Η Generali δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκτέλεση των αναγκαίων 
προσυμβατικών ενεργειών και για την εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί.

3. Ποια Π ροσω π ικά Δεδομένα χρησ ιμοπ ο ιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.).
■ Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
* Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή της πιστωτικής κάρτας σας.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που 
θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα 
δικαιολογητικά.

4. Με ττοιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς οργανισμούς όπως: με τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας και έναν εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα, σε περίπτωση 
προασφαλιστικού ελέγχου ή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. Μπορεί, επίσης, να 
μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα τεχνικά τμήματα της έδρας του Ομίλου Generali, άλλες 
εταιρίες του Ομίλου Generali, καθώς και με συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει 
λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να 
εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.
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H Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων 
και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από 
νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό 
σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν 
δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στη σύναψη 
του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και καλύψεων που αυτό προβλέπει.

6. Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, 
Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και 
Εναντίωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali Hellas (www.qenerali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων στο dpo@qenerali.qr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε 
άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς 
αβάσιμο ή υπερβολικό.

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά 
τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο 
διατήρησης. Σε περίπτωση μη σύναψης του ασφαλιστηρίου, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα 
σας μέχρι και για πέντε έτη.
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