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Θες το καλύτερο; Ψάξε το… Σε περιμένουμε!
Εξειδικευμένο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
Αγαπητή/Αγαπητέ Επαγγελματία,
Επί τη ευκαιρία της εφαρμογής από την 1η Οκτωβρίου 2020, της νέας πολιτικής
αδειοδότησης της ανάπτυξης, μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό
δημιουργία οικόπεδο, (https://www.etek.org.cy/site-article-2623-34-el.php), θα
θέλαμε σε ενημερώσουμε ότι η Trust Insurance Cyprus, έχει σχεδιάσει και
διαθέτει Εξειδικευμένο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και
Πολιτικών Μηχανικών (https://www.trustcyprusinsurance.com/architects-civilengineers-liability/).
Το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν έχει σχεδιαστεί με πολλή προσοχή, και έχοντας
πάντα υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα, προκειμένου να δίδει την καλύτερη
απάντηση στις εξειδικευμένες ανάγκες του κλάδου. Για την ανάπτυξή του,
αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία, η εμπειρογνωμοσύνη και ο επαγγελματισμός
περισσότερο από μιας δεκαετίας δραστηριοποίησης της Trust στην κυπριακή
αγορά. Εχέγγυα τα οποία την εδραίωσαν στα υψηλότερα δώματα της εγχώριας
ασφαλιστικής βιομηχανίας.
Βραβευμένη από διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, και ως η πιο ραγδαία
αναπτυσσόμενη ασφαλιστική, η Trust έχει αποδείξει ότι αξίζει την εμπιστοσύνη
σου.
Το ειδικά σχεδιασμένο προϊόν Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για
Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς, περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται βάσει της νέας πολιτικής, και επιπλέον προχωρεί κι ένα βήμα
παρακάτω.
Παρέχει κάλυψη για πρόσθετους κινδύνους, προσφέρει αποκλειστικά πακέτα
ασφάλισης, στην πιο προνομιακή τιμή στην ασφαλιστική αγορά, δίδοντας
πραγματική αξία στα χρήματά σας.
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Ενδεικτικά σας παρατίθενται πιο κάτω τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
που οικοδομήθηκε για να ταιριάζει ακριβώς στα μέτρα σας ως επαγγελματία και
εργοδότη.








Έξοδα υπεράσπισης
Απώλεια Εγγράφων
Παραβίαση εμπιστευτικότητας ή κατάχρηση πληροφοριών
Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Δυσφήμιση
Δόλος και Ανεντιμότητα Εργοδοτουμένων
Ευθύνη συνεργαζόμενων Αρχιτεκτόνων / Πολιτικών Μηχανικών

Άδραξε την ευκαιρία και εξασφάλισε βέλτιστη ασφάλιση, στη σωστή τιμή, και με
πρόσθετα προνόμια, διασφαλίζοντας παράλληλα επαγγελματική σταθερότητα.
Το δίκτυο συνεργατών της Trust, καθώς επίσης το προσωπικό της, είναι στη
διάθεσή σου είτε κατ΄ ιδίαν, είτε τηλεφωνικώς, ή ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε, και να κτίσουμε μαζί το πακέτο που ταιριάζει
στις δικές σου ανάγκες.
Με εκτίμηση,
TRUST International Insurance Company (Cyprus) Ltd.
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