ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Προς: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (“HCAP”), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή Πρότασης για την Ασφάλιση Ευθύνης
Στελεχών Διοίκησης (“D&O”) με ημερομηνία 16 Ιουνίου, 2017
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Ειδική Σημείωση:
Το παρόν έγγραφο καταρτίζεται ώστε να παράσχει αποδείξεις στην HCAP για την αντασφαλιστική υποστήριξη των Προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Καμιά ασφαλιστική
κάλυψη δεν παρέχεται από το παρόν. Η αντασφαλιστική υποστήριξη που απαιτείται κατά το στάδιο της υποβολής της Πρότασης είναι τουλάχιστον το 60% του ορίου
ευθύνης της αντίστοιχης ασφαλιστικής εταιρείας. Επιπλέον, υπογράφοντας το παρόν έγγραφο οι αντασφαλιστές δηλώνουν ότι γνωρίζουν και συμφωνούν με το
περιεχόμενο αυτής της πρόσκλησης για την υποβολή της Πρότασης (συμπεριλαμβανομένων του προτεινόμενου λεκτικού, των ειδικών όρων, του πίνακα του
προγράμματος ασφάλισης), αποδέχονται την συμμετοχή τους και επιβεβαιώνουν ότι η αντασφαλιστική υποστήριξη της Πρότασης θα είναι σε ισχύ 90 ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Εάν η πρόταση από μια ασφαλιστική εταιρεία υποστηρίζεται από περισσότερες από μια αντασφαλιστικές εταιρείες, το παρόν
έγγραφο μπορεί να υποβληθεί είτε ξεχωριστά από κάθε αντασφαλιστή ή από κοινού από όλους τους αντασφαλιστές. Σε περίπτωση κοινοπραξίας από ασφαλιστικές
εταιρείες, το παρόν έγγραφο θα πρέπει να προσκομιστεί ξεχωριστά για κάθε μέλος της κοινοπραξία για το ποσοστό του. Εάν στην υπογράφουσα ασφαλιστική εταιρεία
ανατεθεί η ασφάλιση D&O της HCAP, επιβεβαιώνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει 100% αντασφαλιστική υποστήριξη από αντασφαλιστικές εταιρείες με
πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον κλάσης Α από οίκους αξιολόγησης διεθνούς φήμης και αποδοχής. Διευκρινίζεται ότι το παρόν έγγραφο απαιτείται μόνο όταν η
Πρόταση της Ασφαλιστικής Εταιρείας υποστηρίζεται από αντασφαλιστική κάλυψη.
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