ΑΓΡΟΝΟΜΟΣTM
(Agronomy (n.) the science of land management from the Greek agros “overseer of
land” + nomos “law and order”)
Ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τη διαχείριση της γης από την Ελληνική Λέξη
Αγρός «εποπτεία της γης» + Νόμος «νόμος και κανόνας»
Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης αποκλειστικά σχεδιασμένο για γεωπόνους,
γεωλόγους, δασοπόνους και οποιαδήποτε επαγγελματικής υπηρεσίας σχετιζόμενη με τον
Αγροτικό κλάδο.
Το λεκτικό του συμβολαίου σχεδιάστηκε για να παρέχει κάλυψη σε διαφορετικούς τύπους
επαγγελματικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αρχαιότερη και βασικότερη
βιομηχανία – την Αγροτική .
Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται είτε ως σύμβουλοι καλλιέργειας, είτε στη
διαχείριση γεωργικών ή δασικών εκτάσεων αλλά και στη διατήρηση των φυσικών
ενδιαιτημάτων, είτε σε υπηρεσίες λίπανσης τους έδαφος, είτε σε εργασίες αποκατάστασης
ρυπασμένου εδάφους, υδάτων κ.α., αλλά και σε υπηρεσίες
προώθησης αγροτικών προϊόντων, οικονομική διαχείριση
συνεταιρισμών, αγροτουριστικών μονάδων κ.α.1
Όλοι αυτοί οι πάροχοι Επαγγελματικών υπηρεσιών, δύναται να
προστατέψουν το προσωπικό τους κεφάλαιο, την επιχείρηση και τη
φήμη τους, μέσω του ασφαλιστηρίου αυτού.
Επίσης, για τις εταιρείες εμπορίας σπόρων τρίτων σε κλειστούς φακέλους, με την ετικέτα
τρίτων, το ασφαλιστήριο δύναται να επεκταθεί και να περιλαμβάνει την κάλυψη «Λαθών &
Παραλείψεων Ανεξάρτητων Εμπόρων Σπόρων». Αυτή η σημαντική επέκταση καλύπτει τον
Ασφαλισμένο για την ευθύνη του, στη περίπτωση που ο σπόρος που πωλήθηκε δεν
ανταποκρίθηκε στη σωστή ποικιλία και ποιότητα (λανθασμένη πώληση).
Αν ο Ασφαλισμένος αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται σπόρους με δική του ετικέτα , ή
επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο σπόρους , σε αυτή τη περίπτωση θα φροντίσουμε να
παρέχουμε τη πλήρη κάλυψη ενός συμβολαίου Λαθών & Παραλείψεων
Εμπόρων/Παραγωγών Σπόρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του I.S.F.
Αντίστοιχη κάλυψη παρέχουμε και τις εταιρείες εμπορίας/παραγωγής φυτωριακού
υλικού (δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια κ.α.)
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Η κάλυψη αφορά σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο Π.Δ.344/2000

Το Συμβόλαιο AgronomosTM είναι στη βάση «Αξιώσεις που θα εγερθούν» και καλύπτει την
ευθύνη περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, έρευνας κ.α. , εντός των ορίων Ευθύνης.
Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για παραβίαση των
υποχρεώσεων του εξαιτίας λάθους, αμέλειας ή παράλειψης, σε σχέση με την Επαγγελματική
του δραστηριότητα, η οποία δηλώνεται στην αίτηση ασφάλισης ή συμφωνείται με τον
Αντασφαλιστή.
Χαρακτηριστικά:
Αυτόματη κάλυψη για :
 Παραβίαση εμπιστευτικότητας
 Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
 Λίβελος - συκοφαντία
 Απώλεια εγγράφων δεδομένων κ.α.
Υψηλό όριο ασφάλισης έως Ευρώ 2,000,000 ανά απαίτηση και ανά ασφαλιστική περίοδο
(δυνατότητα υψηλότερων ορίων θα εξετάζεται )
Γεωγραφικά όρια : Παγκόσμια (θα εξαιρούνται απαιτήσεις που θα έρθουν ενώπιον
δικαστηρίων σε ΗΠΑ και Καναδά , εκτός αν συμφωνηθεί με τον Αντασφαλιστή).
Εφαρμοστέο Δίκαιο : Ελληνικό
Όπως όλα τα ασφαλιστήρια , υπάρχουν και εξαιρέσεις , όπως :
Χρεοκοπία, Πυρηνικά, Πρόστιμα, Λανθασμένη απόλυση εργαζομένου, εργοδοτική ευθύνη,
περιστατικά και απαιτήσεις γνωστές στον Ασφαλισμένο κατά την αποδοχή του συμβολαίου
ή που συνέβησαν προ της αναδρομικής ισχύος, απαιτήσεις συνδεδεμένων εταιρειών, από
την ιδιοκτησία/μίσθωση των ακινήτων. Ειδική συμφωνία ή εγγύηση, ( εκτός εάν η ευθύνη
αυτή θα αποδίδονταν στον Ασφαλισμένο και χωρίς την ύπαρξη αυτού του απαρέγκλιτου
όρου, της συμφωνίας ή της εγγύησης), κυρώσεις από αρχές.
Αυτό που διαφοροποιεί το συμβόλαιο AgronomosTM είναι η δυνατότητα οι βασικές
εξαιρέσεις, να προσαρμόζονται και να διαφοροποιούνται παρέχοντας έτσι την απαραίτητη
κάλυψη σε σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες:
Ενδεικτικά ,αναφέρουμε:
Fungi (σύμφωνα με τους όρους)
Σωματικές βλάβες τρίτων / ζημιές σε περιουσία τρίτων
Ρύπανση

Η εξαίρεση της Ευθύνης προϊόντος τροποποιήθηκε για να παρέχει κάλυψη για τις συμβουλές
ή/και οδηγίες του Ασφαλισμένου για την παραγωγή ενός προϊόντος .
Η εξαίρεση Απιστίας Υπαλλήλων, διαγράφεται μετά από αίτημα του Ασφαλισμένου.
Σχετικά με την γενετική τροποποίηση των οργανισμών, μόνο απαιτήσεις που σχετίζονται με
τις τεχνικές Non-Mendelian (όπως βιογενετική) εξαιρούνται, εκτός αν συμφωνηθεί με τον
Ασφαλιστή.

Οι απαιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται όσο το δυνατόν συντομότερα, παρέχοντας όλες
τις σχετικές πληροφορίες στον Ασφαλιστή.
Πιθανή απαίτηση ή ακόμη και περιστατικό που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαίτηση, θα
θεωρείται ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου , εφόσον είχε
ενημερωθεί για το συμβάν αλλά και για το λόγο της μεταγενέστερης αγωγής, ο Ασφαλιστής.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης του AgronomosTM,
παρέχοντας κάθε λεπτομέρεια για τις δραστηριότητες σας προκειμένου να σας παρέχουμε
πλήρη προσφορά ασφάλισης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Σπανός – (Αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής
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