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Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο αυτό μαζί με 
τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (Πίνακας) και οποιαδήποτε Πρόσθετη 
Πράξη, βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και ότι 
συμφωνείτε με το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε 
πλήρως κάτι από το περιεχόμενο των πιο πάνω, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή με τα κατά 
τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας για περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 

Αν αποφασίσετε ότι η ασφάλιση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας, ή διαφωνείτε με το περιεχόμενο της, έχετε το δικαίωμα 
εντός 15 ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να το 
ακυρώσετε. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση για να ισχύει θα πρέπει να 
γίνει γραπτώς, στα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας 
και να συνοδεύεται απαραιτήτως με την παράδοση του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου. 

Σημείωση:
Ο Ασφαλισμένος αποδέχεται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί 
αποκλειστικό προϊόν της Εταιρείας, δηλώνει ότι έλαβε τη δέουσα 
νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή πριν υπογράψει την Πρόταση 
και/ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά το Ασφαλιστήριο και 
δεσμεύεται ότι δεν θα κοινοποιεί ή διαθέτει το περιεχόμενο του προς 
οποιουσδήποτε τρίτους, αναγνωρίζοντας την εμπιστευτικότητα που 
έχει το έγγραφο αυτό και που αποτελεί πνευματικό και περιουσιακό 
στοιχείο της Εταιρείας και/ή του Ασφαλισμένου. 

Επειδή ο Ασφαλισμένος ή νόμιμος Αντιπρόσωπος αυτού, με 
Πρόταση στην οποία περιέχονται απαντήσεις και δηλώσεις που 
αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής και που θα θεωρούνται ότι 
έχουν ενσωματωθεί στο έγγραφο αυτό, έχει αποταθεί στην Εταιρεία 
για την ασφάλιση που περιέχεται πιο κάτω, και επειδή έχει καταβάλει ή 
έχει συμφωνήσει να καταβάλει το Ασφάλιστρο, κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται στον Πίνακα ως αντιπαροχή για την ασφάλιση αυτή, το 
παρόν Ασφαλιστήριο βεβαιώνει ότι, όσον αφορά περιστατικά που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους, 
εξαιρέσεις, ορισμούς και προϋποθέσεις που περιέχονται στο έγγραφο 
αυτό και/ή σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη.

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Μιχάλης Μυλωνάς
Εκτελεστικός Σύμβουλος
Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος
(Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εργασιών)
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Ασφαλιστική 
Κάλυψη
Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισμένο μέχρι του Ορίου Κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα, για απαίτηση που 
προκύπτει άμεσα από:

παράβαση του Επαγγελματικού Καθήκοντος του Ασφαλισμένου, λόγω αμελούς πράξης, παράλειψης ή λάθους η οποία διαπράχθηκε κατά 
στις συνήθεις εργασίες του/των Φαρμακείου/Φαρμακοποιών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή της Αναδρομικής Περιόδου εντός 
των Γεωγραφικών Ορίων και ορίων Δικαιοδοσίας που αναγράφονται στον Πίνακα.

Στην περίπτωση Αναδρομικής Περιόδου η πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης εμπεριέχει τη βασική προϋπόθεση ότι υπήρχε αδιαλείπτως 
ασφαλιστική κάλυψη, είτε από την Εταιρεία είτε από άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η Εταιρεία παρέχει κάλυψη για κάθε απαίτηση ή κατά τη διάρκεια κάθε μιας συγκεκριμένης  Περιόδου Ασφάλισης με μέγιστο όριο αυτό που 
αναφέρεται στον Πίνακα ως Όριο Κάλυψης και συμπεριλαμβάνει το Νομικό Κόστος  και έξοδα αφαιρουμένου οποιουδήποτε Αφαιρετέου 
ποσού.

Νοείται ότι για τους σκοπούς αυτού του Ασφαλιστηρίου:
(α) οποιεσδήποτε αμελείς πράξεις, παραλείψεις ή λάθη που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και σχετίζονται ή προέρχονται με

οποιοδήποτε τρόπο από την ίδια πηγή ή αρχική αιτία, θα αποτελούν από κοινού μια ενιαία πράξη, παράλειψη ή λάθος.
(β) σε περίπτωση που εγερθούν περισσότερες από μία απαιτήσεις  που προέρχονται από μια ενιαία πράξη, παράλειψη ή λάθος, οι απαιτήσεις

αυτές θα αποτελούν όλες μαζί μια απαίτηση και θα εφαρμόζεται ένα Αφαιρετέο Ποσό και ένα Όριο Κάλυψης.

Σημείωση:
Νομικό Κόστος και έξοδα σημαίνει όλα τα έξοδα που καταβάλλονται για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αγωγής, έφεσης ή αντέφεσης ή 
απαίτησης, περιλαμβανομένου του κόστους και των εξόδων των απαιτητών για τα οποία ο Ασφαλισμένος μπορεί να καταστεί κατά νόμο 
υπεύθυνος να πληρώσει σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, έφεση ή αντέφεση ή απαίτηση και που δημιουργήθηκαν με την προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό που θα πληρώσει η Εταιρεία δεν θα υπερβαίνει το Όριο Κάλυψης. 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σε περίπτωση υποβολής απαίτησης για οποιαδήποτε αμελή πράξη, παράλειψη ή λάθος του Ασφαλισμένου που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια 
της Αναδρομικής Περιόδου, το Όριο Κάλυψης που θα ισχύει θα είναι:

1. Οποιοδήποτε Όριο Κάλυψης που υπήρχε στο Ασφαλιστήριο που διατηρείτο σε ισχύ κατά την περίοδο που διαπράχθηκε η αμελής πράξη,
    παράλειψη ή λάθος, ή

2. Το Όριο Κάλυψης του παρόντος Ασφαλιστήριου που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης,

οποιοδήποτε από τα πιο πάνω είναι το χαμηλότερο.
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Όπου είναι δυνατόν να έχουν εφαρμογή λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, όπου αναφέρεται το 
αρσενικό φύλο περιλαμβάνεται και το θηλυκό, οι δε ακόλουθες εκφράσεις έχουν, εκτός όπου διαφορετικά ορίζεται στο κείμενο, τις 
ακόλουθες έννοιες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το Φαρμακείο/Φαρμακοποιός ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα προς όφελος του οποίου εκδίδεται το 
Ασφαλιστήριο, το όνομα του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα, αλλά μόνο σε σχέση με απαιτήσεις που εγείρονται από εργασία που 
αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από τον ασφαλισμένο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Το παρόν έγγραφο, η Πρόταση, ο Πίνακας, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Εγγυητικές Ρήτρες, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 
ενιαίας συμφωνίας ασφάλισης και θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται μαζί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το ποσό που έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος ως αντιπαροχή για την κάλυψη που παρέχει το 
Ασφαλιστήριο και του οποίου το ύψος και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στον Πίνακα.

ΠΡΟΤΑΣΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ)
Το έντυπο της Εταιρείας το οποίο συμπληρώνει ο Ασφαλισμένος και/ή ο νόμιμος Αντιπρόσωπος του, για σκοπούς σύναψης 
ασφάλισης με την Εταιρεία, με το οποίο δίδει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να αξιολογήσει αν θα 
προσφέρει ασφάλιση ή όχι και αν ναι, με ποιούς όρους και προϋποθέσεις και με ποιά αντιπαροχή. Η Πρόταση, Δήλωση και Αποδοχή 
του Ασφαλισμένου είναι αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου και αποτελούν τη βάση για τη σύναψη της ασφάλισης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου και στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το είδος της παρεχόμενης 
κάλυψης, τα στοιχεία του Ασφαλισμένου, το Όριο Κάλυψης, το Αφαιρετέο Ποσό, καθώς και η Περίοδος Ασφάλισης, το Ασφάλιστρο και 
ο τρόπος αποπληρωμής του και οι Πρόσθετες Πράξεις που ισχύουν.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κείμενο το οποίο επεκτείνει και/ή περιορίζει τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου μόνο 
οι Πρόσθετες Πράξεις που ρητά αναφέρονται στον Πίνακα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ρήτρα που απαιτεί από τον Ασφαλισμένο να αναλάβει να κάνει ή να αποφύγει να κάνει ορισμένα πράγματα ή σχετίζεται με την ύπαρξη 
ή απουσία ορισμένης κατάστασης πραγμάτων. Ο Ασφαλισμένος δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες της 
Εγγυητικής Ρήτρας, να την τηρεί αυστηρά και κατά γράμμα και οποιαδήποτε τυχόν καταστρατήγηση της εκ μέρους του Ασφαλισμένου, 
του αφαιρεί το δικαίωμα κάλυψης με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο και ταυτόχρονα δίδει το δικαίωμα στην Εταιρεία να τερματίσει άμεσα 
την ασφαλιστική κάλυψη. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφάλιση με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο, όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα καθώς και 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδος για την οποία το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται και πληρώνεται το απαιτούμενο ασφάλιστρο, ή 
συμφωνείται ο τρόπος πληρωμής του.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η Κύπρος, εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Το παρόν Ασφαλιστήριο θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστική 
δικαιοδοσία για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με το παρόν Ασφαλιστήριο θα έχουν τα δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ
Το ποσό εκείνο που αναφέρεται στον Πίνακα και καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο προ της έναρξης της υποχρέωσης της Εταιρείας 
για πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης.

Ορισμοί Υποχρεωτική Ασφάλιση 
Επαγγελματικής Ευθύνης 
Φαρμακοποιών



4

Όροι

1. Ερμηνεία 
Το έγγραφο αυτό, ο Πίνακας και η Πρόταση θεωρούνται ως μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί 
ειδική έννοια θα έχει αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται. 
Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελληνική Γλώσσα με μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, για σκοπούς ενημέρωσης εκείνων των 
ασφαλισμένων που δεν γνωρίζουν Ελληνικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, 
υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. 

2. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου 
(α) Συμμόρφωση: Ο Ασφαλισμένος οφείλει να τηρεί πιστά και να συμμορφώνεται με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού,

στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει, να δίδει αληθείς απαντήσεις και να προβαίνει 
σε αληθείς δηλώσεις κατά τη σύναψη της ασφάλισης όπως αυτές απαιτούνται στην Πρόταση και σε κάθε άλλη δήλωση του προς 
την Εταιρεία σε οποιοδήποτε κατοπινό στάδιο, καθώς και να αποπληρώνει το ασφάλιστρο όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρήθηκαν οι πιο πάνω προϋποθέσεις από τον Ασφαλισμένο, και επιπρόσθετα αν ο 
Ασφαλισμένος προβεί κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης  ή και αργότερα σε ψευδείς, δόλιες, παραπλανητικές, 
ανακριβείς και/ή ελλιπείς δηλώσεις, ηθελημένα ή άθελα του, κατά τρόπο ώστε η Εταιρεία να στηρίχθηκε σε αυτά και να προέβη 
στην παρούσα κάλυψη, κάτι το οποίο δε θα έπραττε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί κάλυψη και/ή να ζητήσει ακύρωση του συμβολαίου εξ υπαρχής και/ή να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο οποιοδήποτε 
ποσό ήθελε τυχόν κληθεί να καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου. 

(β) Γραπτή Ειδοποίηση: Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται από τον Ασφαλισμένο προς την Εταιρεία
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο αν επιδίδεται γραπτώς στα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 

(γ) Αλλαγή Περιστάσεων: Ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, προσωρινή ή
οριστική, αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται ή έχουν δηλωθεί στην Πρόταση ή σε κάθε άλλη δήλωση του,  να το 
γνωστοποιεί γραπτώς στην Εταιρεία.

(δ) Ενημέρωση της Εταιρείας: Ο Ασφαλισμένος οφείλει σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη του  οποιαδήποτε αμελής
πράξη, παράλειψη ή λάθος από οποιοδήποτε, που θα μπορούσε δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου να οδηγήσει σε αξίωση 
εναντίον της Εταιρείας ή του Ασφαλισμένου, να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως, δίνοντας πλήρεις λεπτομέρειες του 
περιστατικού, το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη στιγμή που περιήλθε στην αντίληψη του. 

(ε) Προληπτικά μέτρα: ο Ασφαλισμένος οφείλει να παίρνει όλα τα δέοντα μέτρα και όλες τις λογικές προφυλάξεις για να
αποτρέψει ή να περιορίσει σωματική βλάβη, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που δυνατό να αποτελέσει αφορμή ή λόγο για απαίτηση 
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.

(στ) Παροχή στοιχείων: Ο Ασφαλισμένος οφείλει να διατηρεί αρχείο όλων των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει το
οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για χρήση ή επιθεώρηση από την Εταιρεία και /ή τους νόμιμους αντιπροσώπους της για 
στοιχεία που αφορούν τυχόν απαίτηση που εγέρθηκε δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

3. Διαδικασία απαιτήσεων 
(α) Ο Ασφαλισμένος οφείλει:

(i) να παραδίδει στην Εταιρεία αμέσως μόλις λάβει, κάθε επιστολή, απαίτηση, ένταλμα, κλήση ή δικόγραφο ποινικού ή
αστικού δικαίου 

(ii) να ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως μόλις λάβει γνώση επικείμενης ποινικής δίωξης, και/ή θανατικής ανάκρισης, και/ή
αγωγής και/ή εναρκτήριας διαδικασίας και/ή έρευνας σχετικά με οποιοδήποτε περιστατικό. Η ειδοποίηση αυτή του 
Ασφαλισμένου πρέπει να περιλαμβάνει την αιτία, τις συνθήκες και τις συνέπειες του συμβάντος για το οποίο προβάλλεται η 
αξίωση καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παθόντων και μαρτύρων του συμβάντος.

(iii) να δίδει μαρτυρία ενώπιον ποινικού και /ή αστικού δικαστηρίου, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από την Εταιρεία 
(iv) να μην προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. 
(v) να παρέχει στους δικηγόρους που ορίζονται από την Εταιρεία την αναγκαία νομιμοποίηση και βοήθεια όποτε του

ζητηθεί

(β) Η Εταιρεία δικαιούται: 
(i) με δικά της έξοδα, αν το επιθυμεί, να αναλάβει την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που

απαιτεί να καλυφθεί, για δικό της όφελος, σε οποιαδήποτε απαίτηση για κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως 
(ii) να ενεργεί όπως νομίζει ορθό κατά την κρίση της κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για την

υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και βοήθεια 
που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί.
Νοείται ότι ο Ασφαλισμένος δεσμεύεται να αποδεχθεί ως εύλογο και/ή λογικό και/ή δίκαιο οποιοδήποτε συμβιβασμό και/ή 
διακανονισμό και/ή οποιαδήποτε διευθέτηση απαίτησης που προβαίνει η Εταιρεία με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών 
και/ή άλλων συμφερόντων της. 
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4. Υποκατάσταση 
Η Εταιρεία καταβάλλοντας οποιαδήποτε πληρωμή δυνάμει του εν λόγω Ασφαλιστηρίου υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα του 
Ασφαλισμένου εναντίον τρίτων προσώπων που είναι υπόχρεα για αποκατάσταση των ζημιών. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί το 
όνομα του Ασφαλισμένου όπου αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα και/ή να προωθήσει τις νόμιμες αξιώσεις 
της με δικά της έξοδα, ο δε Ασφαλισμένος θα παρέχει κάθε βοήθεια που μπορεί λογικά να ζητηθεί από αυτόν σε οποιαδήποτε 
δικαστική διαδικασία.

5. Διακανονισμός
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης αφού εν τω μεταξύ ενημερώσει προς τούτο τον 
Ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αρνείται να δεχθεί οποιοδήποτε διακανονισμό που προτείνεται από την Εταιρεία και 
θα επιλέξει να αμφισβητήσει ή να συνεχίσει οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες, τότε η κάλυψη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
με το οποίο η απαίτηση θα μπορούσε να είχε διακανονιστεί, πλέον τις δαπάνες και τα έξοδα  που έγιναν με τη συγκατάθεση της μέχρι 
την ημερομηνία τέτοιας άρνησης. Για το επιπλέον ποσό, μαζί με τους οποιουσδήποτε τόκους, υπεύθυνος θα είναι ο Ασφαλισμένος.

6. Συνασφάλιση/Συνεισφορά
Αν ο Ασφαλισμένος διατηρεί ταυτόχρονα με το παρόν και άλλο η άλλα ασφαλιστήρια, οποιαδήποτε αποζημίωση θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη σύμμετρη αναλογία τέτοιας αποζημίωσης.
Αν οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο διατηρεί οποιαδήποτε πρόνοια σύμφωνα με την οποία αυτό δεν έχει ταυτόχρονη ισότιμη ισχύ με 
το Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να συνεισφέρει πιο πολύ από την σύμμετρη αναλογία στην αποζημίωση.

7. Απώλεια δικαιώματος κάλυψης
Ο Ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα του για κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο και η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή 
οποιουδήποτε ποσού έχει καταβάλει σε οποιαδήποτε απαίτηση που υποβλήθηκε και που είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο δόλια ή αν 
χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε δόλια μέσα ή τεχνάσματα από τον Ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε άλλο που ενεργεί εκ μέρους του ή 
με την ανοχή του Ασφαλισμένου.
Αν εν τω μεταξύ οποιαδήποτε απαίτηση που υποβλήθηκε έχει απορριφθεί και μέσα σε τρείς μήνες μετά την απόρριψη της δεν έχει 
εγερθεί αγωγή ή δεν έχουν αρχίσει δικαστικά διαβήματα, ο Ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα του για κάλυψη από το παρόν 
Ασφαλιστήριο.

8. Διαιτησία 
Όλες οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών συνεπεία ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο αυτό, 
παραπέμπονται για απόφαση από ένα Διαιτητή που διορίζεται γραπτώς από τα διαφωνούντα Μέρη, ή σε περίπτωση που τα δύο 
Μέρη δεν συμφωνούν στον ένα Διαιτητή, για απόφαση από δύο Διαιτητές, ο καθένας από τους οποίους διορίζεται γραπτώς από το 
κάθε μέρος μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα αφότου οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη ζήτησε τούτο γραπτώς, ή σε περίπτωση που οι 
Διαιτητές δεν συμφωνούν, για απόφαση από Επιδιαιτητή, που διορίζεται γραπτώς από τους Διαιτητές πριν από την έναρξη της 
παραπομπής. Ο Επιδιαιτητής παρακάθεται μαζί με τους Διαιτητές και προεδρεύει των συνεδριάσεων, η δε έκδοση Διαιτητικής 
Απόφασης συνιστά προϋπόθεση για οποιοδήποτε δικαίωμα αγωγής κατά της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία αρνηθεί ευθύνη όσον αφορά 
οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού και τέτοια απαίτηση δεν έχει παραπεμφθεί σε Διαιτησία δυνάμει των 
προνοιών που διαλαμβάνονται στον όρο αυτό μέσα σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης 
άρνησης ευθύνης, η απαίτηση θεωρείται για οποιοδήποτε σκοπό ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν είναι πληρωτέα δυνάμει του 
Ασφαλιστηρίου αυτού.

9. Ακύρωση Ασφαλιστηρίου 
(α) Από την Εταιρεία: Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά

ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στη διεύθυνση που δηλώθηκε στην Πρόταση ή σε οποιανδήποτε άλλη 
διεύθυνση ήθελε γραπτώς κοινοποιηθεί σε αντικατάσταση αυτής που δηλώθηκε. Σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφει στον 
Ασφαλισμένο τα κατ’ αναλογία μη δεδουλευμένα Ασφάλιστρα, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε διοικητικών εξόδων τα οποία 
προκύπτουν από την ακύρωση.

(β) Από τον Ασφαλισμένο: Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε αποστέλλοντας
γραπτή ειδοποίηση 7 ημερών και επιστρέφοντας τον Πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση και νοουμένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, η Εταιρεία δικαιούται να κατακρατήσει το δεδουλευμένο Ασφάλιστρο.
Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, ολόκληρο το Ασφάλιστρο θα 
θεωρείται ως δεδουλευμένο και η Εταιρεία δικαιούται να το κατακρατήσει και/ή να το απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Νοείται ότι ο Ασφαλισμένος οφείλει να τηρεί πιστά όλους τους πιο πάνω όρους του Ασφαλιστηρίου και σε περίπτωση που η Εταιρεία 
κληθεί να καταβάλει οποιονδήποτε ποσό λόγω μη συμμόρφωσης και/ή μη τήρησης οποιωνδήποτε όρων από τον Ασφαλισμένο, 
αυτός καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιονδήποτε τέτοιο ποσό ήθελε καταβληθεί από την Εταιρεία, και η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα ανάκτησης αυτού του ποσού από τον Ασφαλισμένο.

Όροι Υποχρεωτική Ασφάλιση 
Επαγγελματικής Ευθύνης 
Φαρμακοποιών
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Εξαιρέσεις 
Ασφαλιστηρίου 
Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ή
οποιαδήποτε ευθύνη που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες :

1. Τη χορήγηση φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φυτικών, ομοιοπαθητικών, συμπληρωματικών σκευασμάτων 
διατροφής (βιταμίνες, πρωτεΐνες κλπ), που δεν έχουν εγκριθεί 
στην Κύπρο, ή  έχουν απαγορευθεί ή έχει ανακληθεί η άδεια 
έγκρισης τους από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ή που δεν έχουν συνταγογραφηθεί από 
προσοντούχο ιατρό όπου αυτό επιβάλλεται. 

2. Τη χρήση φαρμάκων και/ή σκευασμάτων για απώλεια βάρους ή 
για απόκτηση μυϊκής μάζας. 

3. Την παραγωγή, τροποποίηση, επεξεργασία ή επανασυσκευασία 
οποιωνδήποτε προϊόντων, τα οποία πωλούνται, διατίθενται ή 
διανέμονται από τον Ασφαλισμένο.

4. Την αδυναμία οποιουδήποτε προϊόντος να ικανοποιήσει τους 
λόγους για τους οποίους σχεδιάστηκε ή κατασκευάστηκε για να 
εκπληρώσει, όπως αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές ή 
εγγυήσεις του.

5. Τις επιπτώσεις και /ή συνέπειες που θα μπορούσαν να 
προκύψουν εκ μέρους του Ασφαλισμένου από την άσκηση των 
καθηκόντων του ενώ βρισκόταν υπό την χρήση/επήρεια 
ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ποτών και/ή άλλων τοξικών 
ουσιών.

6. Οποιοδήποτε λάθος, σφάλμα, παράλειψη ή αμέλεια στις 
επαγγελματικές υπηρεσίες του Ασφαλισμένου που συνέβησαν 
πριν από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου αυτού , 
αν την ημερομηνία αυτή ο Ασφαλισμένος γνώριζε ή θα 
μπορούσε εύλογα να είχε προβλέψει, ότι ένα λάθος, σφάλμα, 
παράλειψη ή αμέλεια, ενδεχομένως να αναμενόταν να αποτελέσει 
τη βάση μιας απαίτησης.

7. Τις συνέπειες εγκληματικής, παράνομης, αντικανονικής, δόλιας 
,ανέντιμης, κακόβουλης πράξης ή παράλειψης του 
Ασφαλισμένου ή εργοδοτούμενου ή αντιπροσώπων του 
Ασφαλισμένου ή αντιπροσώπων του Εργοδοτούμενου.

8. Την επιβολή προστίμων ή χρηματικών ποινών καθώς και τυχόν 
δικαστικών εξόδων σχετικά με ποινικές διώξεις, τιμωρητικές ή 
παραδειγματικές αποζημιώσεις.

9. Επακόλουθη απώλεια και/ή ζημιά.

10. Γενετική βλάβη/πάθηση. 

11. Οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη εκτός εάν η ευθύνη αυτή θα 
ίσχυε ακόμη και στην απουσία τέτοιας σύμβασης.

12. Απαιτήσεις που υποβάλλει ένας από τους Ασφαλισμένους του 
Ασφαλιστηρίου εναντίον άλλου ασφαλισμένου του 
Ασφαλιστηρίου. 

13. Απώλεια εγγράφων ή/και ιατρικού αρχείου σε έντυπη μορφή είτε 
είναι αποθηκευμένα ηλεκτρονικά ή που βασίζονται σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ενώ βρισκόταν στη φροντίδα, κατοχή ή έλεγχο του 
Ασφαλισμένου ή που είχε ανατεθεί σε αυτόν, κατά παράβαση του 
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 
(125(I)/2018).

14. Βλάβη λογισμικού, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή διακοπή 
τηλεπικοινωνιών. 

15. Τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου ως προέδρου ή μέλους 
των Διοικητικών ή Εποπτικών Συμβουλίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
σωματείων, συνδέσμων ή ως νομικού λειτουργού αυτών.

16. Σωματικό τραυματισμό εργοδοτούμενου του Ασφαλισμένου 
δυνάμει του Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των 
Εργοδοτών Νόμου του 1989. 

17. Οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή οποιοδήποτε λάθος σε σχέση 
με υπηρεσίες και δραστηριότητες που εκτελούνται και είναι πέραν 
του πλαισίου των επαγγελματικών υπηρεσιών του Ασφαλισμένου 
που συνηθίζεται να προσφέρονται από ένα επαγγελματία της 
ειδικότητας του Ασφαλισμένου που καθορίζεται στον Πίνακα, με 
βάση την κυπριακή νομοθεσία, τους δεοντολογικούς κώδικες και 
κανόνες. 

18. Πολεμικούς κινδύνους:
(i) πόλεμο, εισβολή, εμφύλιο πόλεμο, στάση, πραξικόπημα, 

κίνημα ανταρσίας, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, 
αντιστάσεις κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και 
παρόμοιες περιπτώσεις

(ii) πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, 
ιονίζουσες ακτινοβολίες,

(iii) πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή ραδιενεργό 
μόλυνση οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και/ή πυρηνικό 
απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού.

19.  Οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη.
Για σκοπούς της εξαίρεσης αυτής τρομοκρατική πράξη σημαίνει 
οποιαδήποτε ενέργεια που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται 
στη χρήση ισχύος ή βίας ατόμων και/ή βιολογικών και/ή χημικών 
όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής ή στην καταστροφή, 
διακοπή ή υπονόμευση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών ή 
πληροφορικής ή της υποδομής τους και/ή του περιεχομένου 
τους, στη δολιοφθορά ή χρήση οποιουδήποτε μέσου για την 
πρόκληση ή που έχουν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη 
οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
πυρηνικής ραδιενέργειας και/ή μόλυνσης από χημικές και/ή 
βιολογικές ουσίες και/ή απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω 
πράξεις, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 
είτε ενεργούν ατομικά ή εκ μέρους ή σε σχέση με οποιοδήποτε 
οργανισμό ή οργανισμούς ή Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που 
γίνονται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, 
εθνικιστικούς ή άλλους παρόμοιους σκοπούς ή λόγους 
περιλαμβανομένης της πρόθεσης να επηρεάσουν οποιαδήποτε 
κυβέρνηση και/ή να εκφοβίσουν το κοινό ή οποιοδήποτε μέρος του.

Το ασφαλιστήριο εξαιρεί επίσης απώλεια ή ζημιά ή έξοδο ή 
κόστος οποιασδήποτε φύσης ή μορφής που προκαλείται άμεσα 
ή έμμεσα ή που απορρέει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο 
ή πράξη που λαμβάνεται ή εκτελείται με σκοπό τον έλεγχο, την 
παρεμπόδιση ή την καταστολή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο 
των όσων έχουν σχέση με την εξαίρεση 19 πιο πάνω. 

20. Την καταβολή οποιασδήποτε αξίωσης ή την παροχή 
οποιουδήποτε ωφελήματος στο βαθμό που θα εξέθετε ή θα 
καθιστούσε τον Ασφαλισμένο/Εταιρεία υπόλογο σε κυρώσεις, 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών ή των εμπορικών ή οικονομικών κυρώσεων, 
νόμων ή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας, 
του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

21. Κλινικές δοκιμές, που διεξάγονται για την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια φαρμακευτικών αγωγών ή άλλων μεθόδων 
θεραπείας σε ανθρώπους που συμμετέχουν οικειοθελώς σε 
αυτές τις κλινικές μελέτες.
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Εξαιρέσεις 
Ασφαλιστηρίου 
22. Σωματική βλάβη, περιλαμβανόμενης συναισθηματικής 

αναστάτωσης ή ψυχικού τραύματος ή φοβίας, απώλεια ή ζημιά, 
η οποία πραγματικά προκλήθηκε ή για την οποία προβάλλεται 
ισχυρισμός ότι έχει προκληθεί, ή έχει συνδράμει σε αυτό, από ή με 
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή τους παθογόνους 
παράγοντες του ή ηπατίτιδα.

23. Τη λειτουργία τραπεζών αίματος, εκτός όπου αυτές είναι καθαρά 
για σκοπούς παροχής αίματος ή προϊόντων αίματος για τις 
δραστηριότητες που ασφαλίζονται με βάση το Ασφαλιστήριο 
αυτό.

24. Οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αμίαντο.

25. Αφερεγγυότητα ή πτώχευση του Ασφαλισμένου.

26. Δυσφήμιση (λίβελλος ή συκοφαντία).

27. Παραβίαση προνομίων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, 
εμπορικών σημάτων εγγεγραμμένου σχεδιασμού.

28. Απαιτήσεις που σχετίζονται με αμελείς πράξεις, παραλήψεις ή 
λάθη που διαπράχθηκαν ή υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκαν 
πριν την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στον Πίνακα.

Ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου 
μόνο όσες Πρόσθετες Πράξεις ρητά αναφέρονται στον
Πίνακα. Όλοι οι όροι, διατάξεις, εξαιρέσεις και πρόνοιες του 
Ασφαλιστηρίου ισχύουν και εφαρμόζονται για τις Πρόσθετες
Πράξεις.

1. Αναδρομική Περίοδος
Η περίοδος για την οποία παρέχεται κάλυψη, με ημερομηνία έναρξης 
προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του Συμβολαίου και
αναφέρεται στον Πίνακα.

2. Κάλυψη Απώλειας Ιατρικών Εγγράφων
Η Εταιρεία καλύπτει την απώλεια ή καταστροφή του Αρχείου ή άλλων 
εγγράφων του Ασφαλισμένου μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον Πίνακα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 
εύλογα έξοδα που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή
αποκατάσταση τέτοιων εγγράφων, τα οποία επίσης καλύπτονται. 
Ισχύει επίσης αφαιρετέο ποσό το οποίο αναγράφεται στον
Πίνακα. 

Υποχρεωτική Ασφάλιση 
Επαγγελματικής Ευθύνης 
Φαρμακοποιών

Πρόσθετες 
πράξεις 



Η Εταιρεία, στα πλαίσια της άσκησης των εργασιών της και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, επιθυμεί να 
προσφέρει γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες της, ιδίως όσον αφορά το διακανονισμό απαιτήσεων. 

Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου απαιτήσεων που χειριζόμαστε 
καθημερινά. Γι’αυτό το λόγο θα προτιμούσαμε να γνωρίζουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε για να μπορέσουμε 
να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Μινέρβα Ασφαλιστική θα είναι δίπλα σας, για να σας στηρίζει και να σας προσφέρει τα υψηλότερα 
επίπεδα υπηρεσιών. 

Αν νιώθετε ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουμε δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να μας ενημερώσετε με τους πιο 
κάτω τρόπους:

1) Γραπτώς, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, αφού συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου το
οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα Κεντρικά και Περιφερειακά μας Γραφεία, και να μας το αποστείλετε, με ένα από 
τους πιο κάτω τρόπους:

α) Στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του Ασφαλιστηρίου σας, ή

β) Μέσω Φαξ στον Αριθμό (+357) 22-515952

2) Αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή σε
οποιοδήποτε Περιφερειακό Γραφείο της προτίμησης σας.

3) Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα μας: www.minervacy.com μέσω της επιλογής «Επικοινωνία – Υποβολή
Παραπόνου» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@minervacy.com

4) Τηλεφωνικώς, στο τηλ. (+357) 22-551616 ή στο τηλ. (+357) 22-551742 κατά τη διάρκεια των εργασίμων
ωρών της Εταιρείας.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας: 

α) Εντός 2 εργάσιμων ημερών, θα ενημερωθείτε γραπτώς για τη λήψη του παραπόνου σας και την έναρξη
διεξαγωγής έρευνας. 

β) Εντός 15 ημερών από την παραλαβή του παραπόνου, και αφού λάβουμε υπόψη όλες τις πληροφορίες
κάθε αιτίασης, θα σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους 
λόγους καθυστέρησης απάντησης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας. 

Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η εξέταση της 
αιτίασης και θα σας ζητήσουμε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της.

Θα σας αποστείλουμε την τελική μας απάντηση το αργότερο εντός 30 επιπλέον εργάσιμων ημερών από τη λήξη της αρχικής 
προθεσμίας των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

Διαδικασία 
σε περίπτωση παραπόνου
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Αθαλάσσας 165
2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία
Φαξ: 22551717
Email: nonmotor@minervacy.com

ΕΥΡΥΧΟΥ
Μάρκου Δράκου 17 Γ
2831 Ευρύχου
Φαξ: 22932380

ΛΑΡΝΑΚΑ
Γοργόνων 14
6047 Λάρνακα
Κτίριο Patsalos Plaza
Τ.Θ. 40235, 6302 Λάρνακα
Φαξ: 24652375

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
Μιχάλη Βραχίμη 28
7520 Ξυλοφάγου
Φαξ: 24726889

ΛΙΟΠΕΤΡΙ
Γρίβα Διγενη 3 
5320 Λιοπέτρι
Φαξ: 23827069

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Λεωφ. Πρωταρά 26
5288 Παραλίμνι
Φαξ: 23730085

ΛΕΜΕΣΟΣ
Λεωφ. Ομήρου 21
“MINERVA HOUSE”
1ος & 2ος Οροφος
3095 Λεμεσός
Τ.Θ. 51182, 3502 Λεμεσός
Φαξ: 25585545

ΠΑΦΟΣ
Κιτίου 5Α
8026 Πάφος
Τ.Θ. 60536, 8104 Πάφος
Φαξ: 26932137

ΠΟΛΕΜΙ
Αρχ. Μακαρίου III, 39
8549 Πολέμι, Πάφος
Φαξ: 26632873

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Αποστόλου Ανδρέα 16
8820 Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος
Φαξ: 26323156


