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ARAG - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ μθΕΑ (drones) και του ΧΕΙΡΙΣΗ αυτϊν  

 
 Σα υςτιματα μθ Επανδρωμζνων Αεροςκαφϊν (drones) είναι μια ςφγχρονθ 
τεχνολογικι εξζλιξθ με εφαρμογζσ αλλά και κινδφνουσ που διατρζχουν όςοι τα 
χρθςιμοποιοφν για επαγγελματικοφσ ι εραςιτεχνικοφσ λόγουσ. 
 

 Σα drones είναι ζνα χριςιμο επαγγελματικό ι ψυχαγωγικό εργαλείο που μπορεί να 
προκαλζςει ςε τρίτουσ υλικζσ ηθμιζσ, ςωματικζσ βλάβεσ ι ακόμθ και κάνατο και 
εγκυμονεί κινδφνουσ για τουσ ιδιοκτιτεσ / χειριςτζσ / εκμεταλλευόμενουσ για 
παραπομπι ςτα ποινικά, διοικθτικά δικαςτιρια κακϊσ επίςθσ για κλιςεισ ςε απολογίεσ 
– ζγγραφεσ εξθγιςεισ και πρόςτιμα από Τ.Π.Α. 
 

 Η αςφαλιςτικι κάλυψθ Νομικισ Προςταςίασ και λοιπϊν αςφαλιςτικϊν κινδφνων από 
τθν χριςθ μθΕΑ (drones) είναι απαραίτθτθ. 

 

ΚΑΛΤΨΕΙ  

 
Η Νομικι Προςταςία μθΕΑ (drones) καλφπτει τον   ιδιοκτιτθ/χειριςτι/εκμεταλλευόμενο 
για τισ περιπτϊςεισ: 

 
1. Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ 

ευκφνθσ. Πχ. πρόκλθςθ υλικϊν ηθμιϊν ςτο αςφαλιςμζνο drone από ευκφνθ τρίτου. 

 

2. Για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κανάτωςθσ ι τραυματιςμοφ προςϊπου , 

παράβαςθσ κανόνων εναζριασ κυκλοφορίασ, κανόνων αςυρμάτου επικοινωνίασ, ειδικϊν νόμων 

και κανονιςμϊν τθσ Τ.Π.Α. κλπ. 

 

3. Για τθν ακρόαςθ, τθν υποβολι ζγγραφων εξθγιςεων ι απολογθτικϊν υπομνθμάτων ςτθν 

Τ.Π.Α. και ειδικότερα ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια διεφκυνςθ, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ 

παράβαςθσ και τον εκδότθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Η ARAG πρωτοπόροσ και ανταποκρινόμενθ ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν τελευταία νομοκεςία για τα drones δθμιοφργθςε 

εξειδικευμζνο πρόγραμμα Νομικισ Προςταςίασ για τουσ ιδιοκτιτεσ, χειριςτζσ και 

εκμεταλλευόμενουσ μθΕΑ ( drones ) 
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4. Για προςφυγζσ ςτισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ ςτθν περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ 

χειριςτι, τθσ ειδικισ άδειασ πτιςθσ, ειδικοφ πιςτοποιθτικοφ αξιοπλοϊασ εφόςον πλθροί το 

drone ι ο χειριςτισ, τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκάςτοτε 

νομοκεςία. 

5. ε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ που είναι ςυναφείσ με τθν ιδιότθτα του 

ιδιοκτιτθ / χειριςτι / εκμεταλλευόμενου drones και αφορά τθν επιςκευι, τθν ςυντιρθςθ ι τθν 

εγγφθςι του. Η ςφμβαςθ από τθν οποία πθγάηει θ ανάγκθ παραφφλαξθσ ζννομων 

ςυμφερόντων, πρζπει να ζχει καταρτιςτεί μζςα ςτθ χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ του 

αςφαλιςτθρίου Νομικισ Προςταςίασ. 

 

6. ε περίπτωςθ διαφορϊν που απορρζουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του αςφαλιςμζνου 

drone με τθν αςφαλιςτικι εταιρία που καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ και λοιπζσ καλφψεισ. 

 

7. Για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ 

εταιρίασ. 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟ DRONE 
ΕΣΗΙΑ ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΕΣΗΙΑ ΜΙΚΣΑ 
ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

A 040 
ΑΝΟΙΧΣΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS open category 

13,26 € 18 € 

A 041 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS specific category 

22,11 € 30 € 

A 042 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS certified category 

36,11 € 49 € 

 

 

 Η αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για πτιςεισ ςτον ελλθνικό εναζριο χϊρο και 
υφίςταται αρμοδιότθτα ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

 

 Για ιδιοκτιτεσ / εκμεταλλευόμενουσ άνω των 3 drones χορθγείται 10% ζκπτωςθ 
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΦΑΛΙΕΩ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ μθΕΑ (drones) ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΣΩΝ 

 1.Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνουν: 

 Ο ιδιοκτιτθσ, ο χειριςτισ ι ο εκμεταλλευόμενοσ drones, ο οποίοσ βρίςκεται ςε ςτακερό ςθμείο ι όχι, όπωσ αυτόσ 
αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο. 

 Σο πρόςωπο που κατονομάηεται ςτο αςφαλιςτιριο με τθν ιδιότθτα του χειριςτι ξζνων κατά κυριότθτα drones 
(«νομικι προςταςία χειριςτι»). Για τισ περιπτϊςεισ 3β, 3γ, 3δ. 

2.Με τον όρο «drones» νοοφνται τα υςτιματα μθ Επανδρωμζνων Αεροςκαφϊν, «ανοιχτισ» κατθγορίασ (UAS open category) 
«ειδικισ» κατθγορίασ (UAS specific category) και «πιςτοποιθμζνθσ» κατθγορίασ (UAS certified category). 
3.Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται για πτιςεισ ςτον ελλθνικό εναζριο χϊρο και αρμοδιότθτασ ελλθνικϊν δικαςτθρίων για : 
α) τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ. 
β) τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κανάτωςθσ ι τραυματιςμοφ προςϊπου , παράβαςθσ κανόνων εναζριασ 
κυκλοφορίασ, κανόνων αςυρμάτου επικοινωνίασ νόμων και κανονιςμϊν τθσ Τ.Π.Α. 
γ )τθν ακρόαςθ, τθν υποβολι ζγγραφων εξθγιςεων ι απολογθτικϊν υπομνθμάτων ςτθν Τ.Π.Α. και ειδικότερα ςτθν κατά 
περίπτωςθ αρμόδια διεφκυνςθ, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ παράβαςθσ και τον εκδότθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  
δ) τισ προςφυγζσ ςτισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ ςτθν περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ χειριςτι, τθσ ειδικισ άδειασ πτιςθσ, 
ειδικοφ πιςτοποιθτικοφ αξιοπλοϊασ εφόςον πλθροί το drone ι ο χειριςτισ, τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ  ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα εκάςτοτε νομοκεςία. 
ε) τισ περίπτωςεισ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ που είναι ςυναφείσ με τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ / χειριςτι / 
εκμεταλλευόμενου drones και αφορά τθν επιςκευι, τθν ςυντιρθςθ ι τθν εγγφθςι του. 
Η ςφμβαςθ από τθν οποία πθγάηει θ ανάγκθ παραφφλαξθσ ζννομων ςυμφερόντων, πρζπει να ζχει καταρτιςτεί μζςα ςτθ 
χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ του αςφαλιςτθρίου Νομικισ Προςταςίασ. 
ςτ) τισ περιπτϊςεισ διαφορϊν που απορζουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του αςφαλιςμζνου drone με τθν αςφαλιςτικι 
εταιρία που καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ και λοιπζσ καλφψεισ. 
η) τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ. 
4. Η αςφαλιςτικι προςταςία αποκλείεται: 
α) ε περίπτωςθ χειριςμοφ από χειριςτι που ςτερείται πτυχίου - αδείασ (όπου απαιτείται άδεια χειριςτι). Όμωσ 
παρζχεται αςφαλιςτικι προςταςία ςτα πρόςωπα εκείνα που χωρίσ υπαιτιότθτα αγνοοφςαν τθν ζλειψθ αδείασ.  
β) Για πτιςεισ drones και αερομεταφορζσ χωρίσ άδεια από τθν αρμόδια αρχι, όπου αυτό απαιτείται. 
γ) Για αερομεταφορζσ που ζχουν ςχζςθ με ναρκωτικά,  γενικά απαγορευμζνεσ ουςίεσ και εκρθκτικζσ φλεσ. 
δ) Άν βεβαιωκεί τελεςίδικά, ότι ο αςφαλιςμζνοσ διζπραξε εκ δόλου τθν αξιόποινθ πράξθ. 
ε) Για αντικείμενα που βρίςκονται μζςα ςτο drone και δζν είναι ςυςτατικά ι παραρτιματά του. 
ςτ) Όταν θ παραφφλαξθ των ζννομων ςυμφερόντων βρίςκεται άμεςα ι ζμμεςα ςε ςυνάφεια με πόλεμο, εχκρικζσ 
επιχειριςεισ, εξεγζρςεισ, εςωτερικζσ ταραχζσ και όταν ο χειριςτισ ενεργεί υπό τθν επιρεια αλκοόλ, ναρκωτικϊν ι άλλων 
απαγορευμζνων ουςιϊν. 
η) Για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που αναγγζλκθκαν ςτον αςφαλιςτι, φςτερα από ζξι μινεσ από τθ λιξθ του αςφαλιςτθρίου, 
που κάλυπε τον κίνδυνο. 
θ) Αν το αςφαλιςμζνο drone πουλθκεί ι ςταματιςει κατ’ άλλον τρόπο να υπάρχει το αςφαλιςτικό ςυμφζρον, θ αςφαλιςτικι 
προςταςία μεταβαίνει αυτόματα ςτο ομοειδζσ drone του αντιςυμβαλλόμενου, που παίρνει τθ κζςθ του αςφαλιςμζνου drone 
(«υποκατάςτατο drone»).  
ι) Αν θ αςφαλιςτικι προςταςία περιλαμβάνει και τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων από ενοχικζσ ςυμβάςεισ («νομικι 
προςταςία ενοχικϊν ςυμβάςεων drone»), εκτείνεται και ςτθν δικαιοπραξία απόκτθςθσ του υποκατάςτατου drone εφόςον θ 
δικαιοπραξία αυτι καταρτίςτθκε μζςα ςτο χρόνο διάρκειασ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. 
k) Αν κατά το χρονικό ςθμείο που εκλείπει το αςφαλιςτικό ςυμφζρον, δζν υπάρχει υποκατάςτατο drone κι οφτε αποκτθκεί 
από τον αντιςυμβαλλόμενο μζςα ς’ ζξι μινεσ από τθν ζκλειψθ του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ, ο αςφαλιςτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ, άν το ηθτιςει ο αντιςυμβαλλόμενοσ, να λφςει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ από τον χρόνο που ζπαψε να 
υπάρχει αςφαλιςτικό ςυμφζρον και να επιςτρζψει τα «μθ δεδουλευμζνα» αςφάλιςτρα. Αν ο αςφαλιςτισ πάρει τθν 
ανακοίνωςθ για τθν ζκλειψθ του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ, αργότερα από ζνα μινα μετά τθν πάροδο τθσ εξάμθνθσ 
προκεςμίασ, θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ λφνεται από τθν λιψθ τθσ ανακοίνωςθσ όπωσ και παραπάνω. 



     

 
Ο Όμιλοσ ARAG είναι θ μεγαλφτερθ οικογενειακι επιχείρθςθ ςτθ γερμανικι αςφαλιςτικι βιομθχανία και ζνασ από τουσ τρείσ μεγαλφτερουσ παρόχουσ  Νομικισ Προςταςίασ 
παγκοςμίωσ. Πζραςαν πάνω από 80 χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ ARAG ωσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ Νομικισ Προςταςίασ και ςιμερα προςδιορίηεται διεκνϊσ ωσ ζνασ επιτυχθμζνοσ, 
καινοτόμοσ αςφαλιςτισ ποιότθτασ. Εκτόσ τθσ Γερμανίασ θ ARAG ζχει παρουςία ςε 14 ακόμα Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τισ ΗΠΑ και τον Καναδά μζςω υποκαταςτθμάτων, κυγατρικϊν & 
holdings. Με πάνω από 3700 απαςχολοφμενουσ ο όμιλοσ επιτυγχάνει ζςοδα από αςφάλιςτρα πάνω από 1,6 δισ Ευρϊ. Η ARAG SE είναι υπεφκυνθ για το ςτρατθγικό και 
λειτουργικό management του Ομίλου για τθν Νομικι Προςταςία, τόςο ςτθ Γερμανία όςο και ςτο εξωτερικό. Η ARAG SE – Τποκατάςτθμα Ελλάδοσ, με  πρωταγωνιςτικι παρουςία 
ςτθν αςφαλιςτικι αγορά από το 1972, αςκεί ςτθν Ελλάδα αποκλειςτικά και μόνο τον κλάδο τθσ Νομικισ Προςταςίασ.  

ARAG HELLAS - ΑΦΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Email: info@arag.gr  http://www.ARAG.gr 

ΑΘΗΝΑ 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 11526 ΑΘΗΝΑ 

Σθλ. 210-7490800 - Fax. 210-7710807 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ 93A, 54627 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Σθλ. 2310-520720 - Fax. 2310-552117 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΠΑΣΡΑ 
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 106-108, 26221 ΠΑΣΡΑ 

Σθλ. 2610-275211 - Fax. 2610-222265 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ μηΕΑ και του Χειριστή αυτών 

 

 ΠΡΟ ΣΗΝ ARAG SE   - Σμιμα ζκδοςθσ ςυμβολαίων       
 

Αποςτολή με φαξ ςτο 2107710807 ή 2107770368, ή ωσ ςυν.αρχείο ςτο 

ekdosis@arag.gr 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ μθΕΑ και του Χειριςτι αυτϊν 
 

ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΕΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΔΟ & ΑΡΙΘΜΟ  

ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΟ  

EMAIL  

ΑΦΜ  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  / ΚΙΝΗΣΟ  

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ  

ΝΗΟΛΟΓΙΟΤ 
ΕΙΔΟ DRONE 

ΕΣΗΙΑ ΜΙΚΣΑ 
ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

επιλζξτε  
είδοσ drone 

A 040  
ΑΝΟΙΧΣΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS open category 

18 €  

A 041  
ΕΙΔΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS specific category 

30 €  

A 042  
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
UAS certified category 

49 €  

Με την παροφςα, αιτοφμαι την ζκδοςη αςφαλ. Νομικήσ Προςταςίασ για τουσ κάτωθι ςημειωμζνουσ κινδφνουσ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα τιμολόγια  και τουσ εγκεκριμζνουσ 

από το Υπουργείο Εμπορίου Γεν. Όρουσ Αςφαλίςεωσ, των οποίων ζλαβα γνώςη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ: 1 ζτοσ 

Ζναρξθ Αςφαλίςεωσ: Σθν επομζνθ θμζρα λιψεωσ τθσ αιτιςεωσ από τον αςφαλιςτι 

Σόποσ  Ημ/νία  
 

Τπογραφι 

 

 

θμειϊςτε  Χ  ςτο αντίςτοιχο  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ                   ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                        ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΣ 

 

Για ιδιοκτιτεσ / εκμεταλλευόμενουσ άνω των 3 drones χορθγείται 10% ζκπτωςθ 
 

mailto:ekdosis@arag.gr

