
 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
 

ΤΘΛΕΦΩΝΑ & ΥΡΘΕΣΙΕΣ    

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ & ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ (Νζο!) 

 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ    

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ 

 ΡΩΣ ΜΡΟΩ ΑΡΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΘΤΑ  ΝΑ ΕΝΘΜΕΩΣΩ ΕΝΑΝ ΥΡΟΨΘΦΙΟ ΡΕΛΑΤΘ 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΙΚΟ) 

 Special ΚΑΛΥΨΘ ΟΧΘΜΑΤΟΣ & ΚΑΛΥΨΘ ΟΔΘΓΟΥ ΞΕΝΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Χ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

 Νζο! ΕΚΡΤΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΓΙΑ taxi 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΧΦ  ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟΥ 

 ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟΥ 

 ΤΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ARAG 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΘΣ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΘΣ 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 Νζο! ΑΤΟΜΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
ΜΙΚΤΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 ΜΙΚΤΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΟΧΘΜΑΤΟΣ/ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

 ΜΙΚΤΘ ΑΤΟΜΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ   

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Μικτι Επαγγελματικι) 

 Νζο! ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΙΣΦΑΛΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  

 AΡΑΑΙΤΘΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΙΤΑΓΕΣ 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΘΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 Νζο! ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΘΤΟΥ (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ ΤΘΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΘΣ) 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΘΤΟΥ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Εκμίςκωςθσ) 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΡΟΓΑΜΜΑ Α’ & Β’)    
 ΧΘΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.… 
 ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΕΑ 

 ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΕΩΣ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΩΝ  

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΟΥ  
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤOY ΜΕ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΟΥ 
 ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΑΡΕΥΤΩΝ & ΚΕΝΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΑΡΕΥΤΩΝ με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Κζντρων Φυςιοκεραπείασ 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΘ & ΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΘ & ΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ  
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΪΝ - ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ & ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ’ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ’ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΡΛΘΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ) 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΑΧΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ο.Σ.Υ. ΑΕ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΑΝΟΣΕ-ΕΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ.Ε.Φ. ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΘΣ 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΕΣ – ΔΘΜΑΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΙ κλπ.) 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμθΕΑ και του Χειριςτι αυτϊν (DRONES) 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 
 
      H ARAG είναι ο μεγαλφτεροσ  αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ Νομικισ Ρροςταςίασ ςτθν Ευρϊπθ με ζδρα το 
Ντφςςελντορφ και 60 Υποκαταςτιματα ςτισ υπόλοιπεσ πόλεισ τθσ Γερμανίασ. Θ  ραγδαία ανάπτυξθ των 
εργαςιϊν ςτα χρόνια μετά τον πόλεμο και θ ςυχνότερθ επικοινωνία μεταξφ των λαϊν  δθμιοφργθςε τθν 
ανάγκθ για τθν επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ και ςε άλλεσ χϊρεσ. 
 
     Σιμερα μετά από 75 χρόνια ςκλθρισ, επίπονθσ και αποδοτικισ εργαςίασ, θ εταιρία αντιπροςωπεφεται 
ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ προςφζροντασ τισ πλζον ςφγχρονεσ καλφψεισ ςτον Κλάδο Νομικισ 
Ρροςταςίασ. 
Θυγατρικζσ εταιρίεσ και Υποκαταςτιματα διατθρεί ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ γραφεία δε 
διακανονιςμοφ ηθμιϊν, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και ςτισ χϊρεσ που βρζχονται από τθ Μεςόγειο 
Θάλαςςα. 
 
     Θ ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ Αγοράσ τθσ ΕΟΚ το 1992 βρικε τθν ΑRAG να αντιπροςωπεφεται ςε όλεσ 
τισ χϊρεσ τθσ Κοινότθτασ, γιατί θ πολιτικι τθσ από χρόνια τϊρα ιταν θ εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων 
όχι μόνο ςε εκνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο. Ζτςι και ςτθ χϊρα μασ θ ARAG κάνει αιςκθτι τθν παρουςία 
τθσ ςτθν αςφαλιςτικι Αγορά από το 1972. 
 
     Θ πρϊτθ κάλυψθ τθσ ARAG ιταν θ Νομικι Ρροςταςία Οχιματοσ. Οι ανάγκεσ όμωσ τθσ Αγοράσ 
οδιγθςαν τθν εταιρία ςτθν επζκταςθ τθσ προςφοράσ τθσ. 
 
     Ζτςι ςιμερα προςφζρονται προγράμματα που καλφπτουν  πολλοφσ  τομείσ τόςο τθσ ιδιωτικισ όςο και 
οικονομικισ ηωισ όπωσ Ρροςταςία Οικογζνειασ, Νομικι Ρροςταςία Επιτθδευματιϊν και Ελευκζρων 
Επαγγελματιϊν, Νομικι Ρροςταςία Οικιϊν και Διαμεριςμάτων, Νομικι Ρροςταςία Διαχειριςτϊν  
Ρολυκατοικιϊν κλπ. 
 
     Σε όλθ αυτι τθ μακρόχρονθ πορεία θ ARAG δθμιοφργθςε τθν απαραίτθτθ εμπιςτοςφνθ ςτο 
αςφαλιςτικό κοινό. Γιατί  εμπιςτοςφνθ  είναι θ βεβαιότθτα του αιςκιματοσ, ότι υπάρχει κάποιοσ που 
είναι πιο ιςχυρόσ από μασ, για να μασ ςυμπαραςτακεί αν αυτό χρειαςτεί. Εμπιςτοςφνθ ςε εμάσ ςθμαίνει 
τθ βεβαιότθτα, ότι είςαι  καλά εξοπλιςμζνοσ για όλεσ ςου τισ Νομικζσ διαφορζσ.  
 
     Θ ARAG είναι ο οικονομικά εφρωςτοσ και εξειδικευμζνοσ ςυνεταίροσ πολλϊν ανκρϊπων  που  
διεκδικοφν το δίκαιό τουσ, κι αυτό γίνεται με τθν πετυχθμζνθ παρουςία τθσ ςε όλα τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ. 
Οι αςφαλιςμζνοι τθσ ARAG δεν χρειάηεται να παραιτθκοφν από τισ δίκαιεσ απαιτιςεισ τουσ από το φόβο 
των δυςβάςτακτων εξόδων, τϊρα κανζνασ δεν είναι ιςχυρότεροσ από αυτοφσ, γιατί θ ARAG αναλαμβάνει 
το οικονομικό βάροσ.  
     
     Για αυτό κι εμείσ λζμε ARAG  το ςιμα για Νομικι Ρροςταςία ςτθν Ευρϊπθ. ΑRAG το ςφμβολο τθσ 
ςιγουριάσ. 
 
     Ράνω από  5 εκ. Ευρωπαίοι εμπιςτεφονται τθν Νομικι τουσ Ρροςταςία ςτθν ARAG γιατί γνωρίηουν ότι 
κατά αυτόν τον τρόπο κατοχυρϊνουν τα δικαιϊματά τουσ κατά τον αςφαλζςτερο τρόπο. 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Ακινασ…………………………………………………………210.74 90 800 - 899  

 (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΟΥ)          
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 E-MAIL     info@arag.gr 
 Ζκδοςθ Συμβολαίων        ekdosis@arag.gr 
 Web     www.ARAG.gr  
 FAX      210.77 10 807 - 210.77 70 368 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 
 ΤΣΕΚΟΥΑΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ …………………………………………………………210.74 90 920 

(ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ)    
tsekouras@arag.gr   

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 ΣΤΕΙΑΚΑΚΘ ΑΘΘΝΑ …………………………………………………………………..210.74 90 920 

(ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ) 
athina_stiakaki@arag.gr & info@arag.gr 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ 
 ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ……………………………………………………….210.74 90 900 

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ) ………………………………………………………..210.74 90 945 
kontogeorgos@arag.gr & sales@arag.gr 
 

 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΘΜΘΤΘΣ …………………………………………………………… 210.74 90 902 
tsakonas@arag.gr 
 

 ΘΩΜΑΔΑΚΘΣ ΝΙΚΟΣ………………………………………………………………..  210.74 90 901 
nick_thomadakis@arag.gr 
 

ΤΜΘΜΑ ΗΘΜΙΩΝ 
 

 ΜΡΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΘΣ …………………………….......................................210.74 90 910 
(ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)       
vkballas@arag.gr  

 ΝΙΚΑ ΔΘΜΘΤΑ (Νομικόσ)….………................................................210.74 90 912 
dimitra_nika@arag.gr 

 ΛΑΣΚΑΘ ΘΕΟΔΩΑ (Νομικόσ)..………………………………………………210.74 90 913 

theodora_laskari@arag.gr , athens@arag.gr 

 ΚΑΟΥΣΟΣ ΣΡΥΟΣ …………………………...........................................210.74 90 914 
spiros_karousos@arag.gr      

 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΘΓΟΘΣ ……………………………………………………………210.74 90 915 
antonakos@arag.gr       

 ΗΘΚΑ ΦΩΤΕΙΝΘ………………………………………………………………………….210.74 90 911 
fotini_zika@arag.gr 

mailto:info@arag.gr
http://www.arag.gr/
mailto:tsekouras@arag.gr
mailto:athina_stiakaki@arag.gr
mailto:info@arag.gr
mailto:kontogeorgos@arag.gr
mailto:sales@arag.gr
mailto:tsakonas@arag.gr
mailto:vkballas@arag.gr
mailto:dimitra_nika@arag.gr
mailto:theodora_laskari@arag.gr
mailto:spiros_karousos@arag.gr
mailto:antonakos@arag.gr
mailto:fotini_zika@arag.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ  
 ΣΩΤΘΧΕΛΛΘΣ  ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ……………………………………………...………210.74 90 926 

(ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ) 
sotirhellis@arag.gr 
 

 ΑΕΑΚΘ ΡΟΡΘ ……………………………………………………………………………..210.74 90 921 
(ΤΑΜΙΑΣ – ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑΓΘΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ / ΕΡΩΝΥΜΙΑΣ) 

popi_aeraki@arag.gr 
 

ΕΚΔΟΣΘ - ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΣΘ 
 ΛΟΥΚΑ ΑΓΚΥ………………………………………………………………………….........210.74 90 924 

(ΕΚΔΟΣΘ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ) 
agi_louka@arag.gr 
 

 ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΔΕΣΡΟΙΝΑ …………………………………..…………………………210.74 90 925 
(ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘ) 
it@arag.gr 
 

 ΔΘΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ……………………………………………………....210.74 90 923 
(ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘ) 
it@arag.gr 

 
ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Θεςςαλονίκθσ  2310. 520720   
                                   FAX  2310. 552117   E-MAIL    thessaloniki@arag.gr  
 

 ΚΑΛΛΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ..……………………………………………...............2310 517 021  
(ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ)   
konstantinos_kallis@arag.gr 

 ΡΕΤΑΛΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ……………………………………………………...............2310 542 761  
(ΤΜΘΜΑ ΗΘΜΙΩΝ)   
giorgos_petalidis@arag.gr 

 
      ΡΑΤΜΑΗΟΓΛΟΥ ΚΥΙΑΚΘ……………………………………………………….......2310 520 720 

(ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ)   
 
ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Ράτρασ   2610. 275211   
                  FAX  2610. 222265  E-MAIL       patra@arag.gr    
  

 MΘΛΑΣ ΧΘΣΤΟΣ …...………………………………………………………............2610 275 211 
(Δ/ΝΤΘΣ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ)   
 

 ΦΩΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ (Νομικόσ)…...……………………………..........2610 275 211 
eleni_fotakopoulou@arag.gr   

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 

mailto:sotirhellis@arag.gr
mailto:agi_louka@arag.gr
mailto:it@arag.gr
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mailto:giorgos_petalidis@arag.gr
mailto:patra@arag.gr
mailto:eleni_fotakopoulou@arag.gr
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ΓΕΝΙΚΑ 
1 – 5 ζτθ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ   1 ζτοσ (ςυνικθσ αςφάλιςθ) 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ Το αςφαλιςτικό ποςό, όπου δεν ορίηεται διαφορετικά, ανζρχεται ςε 

26.000€ για κάκε αςφαλιςτικι περίπτωςθ. 
SPECIAL κάλυψθ 30.000€ 

ΤΟΡΙΚΘ ΕΚΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ, όπου δεν ορίηεται διαφορετικά, παρζχεται ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ & παραμεςόγειεσ χϊρεσ. 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: 
Για τθν κάλυψθ ενοχικϊν ςυμβάςεων Ν.Ρ. τα αςφάλιςτρα καταβάλλονται εφ’ άπαξ. 
Για τα άλλα προγράμματα τα αςφάλιςτρα καταβάλλονται εφ’ άπαξ ι εξαμθνιαίωσ βάςει ςυμφωνίασ. 

 
ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 

α) Ζκπτωςθ λόγω ομαδικισ αςφάλιςθσ:  
από  3  ζωσ       5  οχιματα        10%  από    51  ζωσ 99   οχιματα 25%   
   «    6    «            15      «                 15%    
   «  16   «            50      «                20%    «       100      & άνω      « 30% 

β) Ζκπτωςθ λόγω εφ’ άπαξ πλθρωμισ: 
 Ζκπτωςθ 10% για διάρκεια αςφάλιςθσ 2 ετϊν 
 Ζκπτωςθ 15% για διάρκεια αςφάλιςθσ από 3 – 4 ζτθ 
 Ζκπτωςθ 20% για διάρκεια αςφάλιςθσ 5 ετϊν 

Πταν ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ περιπτϊςεων, θ ςυνολικι ζκπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί το 30%. 

γ) Ζκπτωςθ λόγω υπάρξεωσ άλλθσ αςφάλιςθσ: 
 Ζκπτωςθ 40% ςτθ Ν.Ρ. ΕΙΧ & Δικφκλου εφόςον υπάρχει άλλθ αςφάλιςθ Γ.., ι Δ...  
 Ζκπτωςθ 20% ςτθ Ν.Ρ. Οικογενείασ/Ατομικι Ν.Ρ. εφ’ όςον υπάρχει άλλθ αςφάλιςθ 

δ) Ζκπτωςθ 25% ςε όλα τα προγράμματα για ανζργουσ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΙΒΑΒΕΥΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Αςφαλίςτε το ΕΙΧ/Δίκυκλό ςασ με 20% ζκπτωςθ εάν είςτε αςφαλιςμζνοσ ςτθν ARAG πάνω από ζνα χρόνο για ζνα από τα 
προγράμματα: ΣΚΑΦΟΥΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ, ΑΚΙΝΘΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΞ’ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 
Μπορείτε να κερδίςετε 20% ζκπτωςθ ςτθν ανανζωςθ ενόσ ςυμβολαίου ςασ, (που δεν ζχει ζκπτωςθ), εάν ςυςτιςετε κάποιον 
για αςφάλιςθ και θ αςφάλιςθ αυτι πραγματοποιθκεί ςτα προγράμματα: ΟΧΘΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΜΙΚΤΘ ΚΑΛΥΨΘ, 
ΑΚΙΝΘΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΕΡΑΣΦΑΛΙΣΤΟ   
 Για κάλυψθ ςτο εξωτερικό φορτθγϊν (006, 007, 014) και λεωφορείων (011) καταβάλλεται επαςφάλιςτρο. 

ΚΑΛΥΨΘ 2θσ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    ι    2θσ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΣΤΕΓΘΣ ι ΑΡΟΘΘΚΘΣ 
 Για κάλυψθ 2

θσ
 κατοικίασ* του αςφαλιςμζνου ςε ςυμβόλαια οικογενειακισ, ατομικισ ι μικτισ Νομικισ Ρροςταςίασ 

καταβάλλεται επαςφάλιςτρο 30€. (Προχπόκεςθ: θ κατοικία να ιδιοχρθςιμοποιείται και να μθν εκμιςκϊνεται) 
 Στθν Επαγγελματικι Νομικι Ρροςταςία (Μικτι ι Απλι) καλφπτεται και τυχόν πρόςκετεσ επαγγελματικζσ ςτζγεσ ι 

αποκικεσ του ίδιου ΑΦΜ με πρόςκετο ετιςιο μικτό αςφάλιςτρο 80€ για τθν κάκε μία. 

 
Νζο!  Στα ΜΙΚΤΑ ςυμβόλαια (Ν.Ρ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ΑΤΟΜΙΚΘ Ν.Ρ. & Ν.Ρ. ΟΧΘΜΑΤΟΣ/ΤΩΝ) 

Στθ Μικτι κάλυψθ αςφαλίηονται μαηί τα οχιματα των ςυηφγων και των παιδιϊν ανεξαρτιτωσ θλικίασ και τα οχιματα των 

ανιόντων ςυγγενϊν (παπποφσ-γιαγιά) χωρίσ επαςφάλιςτρο.  

 Στα πλαίςια τθσ Οικογενειακισ Νομικισ Ρροςταςίασ καλφπτονται τα παιδιά μζχρι 25 ετϊν και τα άνεργα τζκνα 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Καλφπτονται και οι ανιόντεσ ςυγγενείσ με επαςφάλιςτρο 10 € ανά άτομο. Ρροχπόκεςθ για όλουσ 

είναι να ςυγκατοικοφν. 

 ΕΚΡΤΩΣΘ 30% ςτθν περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα με αςφαλ. ποςό 15.000€ (κωδ. κάλυψθσ 

ΜΜ041,ΜΜ41Β, κ.ο.κ.)        

          …επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΑΣΚΘΣΘΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ. 

 
 
 

 Ο αςφαλιςτισ Νομικισ Ρροςταςίασ εξ οριςμοφ διεκδικεί αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ των 
αςφαλιςμζνων του. Αντικζτωσ, ο αςφαλιςτισ Αςτικισ Ευκφνθσ αποκροφει τζτοιεσ αξιϊςεισ. Θ 
παράλλθλθ ςυνεπϊσ άςκθςθ ενδεχομζνωσ κα οδθγοφςε ςτθν προβολι αξιϊςεων του 
αςφαλιςτι.....ζναντι του εαυτοφ του. 
 

 Ο αςφαλιςτισ Νομικισ Ρροςταςίασ καλφπτει τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ςε ποινικά 
δικαςτιρια. Ο αςφαλιςτισ Αςτικισ Ευκφνθσ μπορεί να εξαρτά οικονομικά ςυμφζρον από τθν 
καταδίκθ του κατθγορουμζνου, ϊςτε να δθμιουργιςει πρόκριμα για τθν αποφυγι καταβολισ τθσ 
αποηθμίωςθσ. Θ παράλλθλθ ςυνεπϊσ άςκθςθ ενζχει τον κίνδυνο, θ υπεράςπιςθ του 
αςφαλιςμζνου να εξαρτάται από τα ςυμφζροντα του αςφαλιςτι. 
 

 Ροιοσ πραγματογνϊμων κα κάνει πραγματογνωμοςφνεσ για Νομικι Ρροςταςία, όταν αςκοφνται οι 
κλάδοι παράλλθλα; Ο ίδιοσ που κα κάνει για λογαριαςμό τθσ Αςτικισ Ευκφνθσ; Μα εκείνοσ 
πλθρϊνεται από τθν εταιρεία για να εξυπθρετιςει το δικό τθσ ςυμφζρον. Με τζτοιεσ 
πραγματογνωμοςφνεσ κα πθγαίνει ςτα δικαςτιρια ο αςφαλιςμζνοσ τθσ Νομικισ Ρροςταςίασ; 
Μόνον ο εξειδικευμζνοσ αςφαλιςτισ Νομικισ Ρροςταςίασ κάνει ανεξάρτθτεσ 
πραγματογνωμοςφνεσ, αφοφ δεν εξαρτά ςυμφζροντα από τθν ζκβαςι τουσ. 

 
 Πταν αναγγζλλεται ηθμιά Νομικισ Ρροςταςίασ ςτον κοινό αςφαλιςτι, υπάρχει κίνδυνοσ 

επιβάρυνςθσ του bonus-malus τθσ Αςτικισ Ευκφνθσ. Μιπωσ κα υποκακιςτά θ αςφαλιςτικι 
εταιρία τα δικαςτιρια;;; 

 
 Οι αςφαλιςμζνοι ζχουν το δικαίωμα να απαιτοφν τθν απάλειψθ τθσ Νομικισ Ρροςταςίασ από τισ 

λοιπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ. Οι πράκτορεσ και οι εταιρίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ςεβαςτοφν 
αυτιν τθν επικυμία.  

 
 Πταν δφο αςφαλιςμζνοι ζχουν Νομικι Ρροςταςία ςτθν ίδια πολυκλαδικι εταιρία, θ πολυκλαδικι 

εταιρία κα κάνει δφο αγωγζσ εναντίον τθσ, και ποιοσ κα αποηθμιωκεί: 
Συμπζραςμα: Θ ταυτόχρονθ άςκθςθ Αςτικισ Ευκφνθσ και Νομικισ Ρροςταςίασ από τον ίδιο 
αςφαλιςτι, παράνομα όπωσ γίνεται ςτθν Ελλάδα, δεν εξυπθρετεί παρά μόνο τθν τςζπθ του 
πολυκλαδικοφ αςφαλιςτι, που προςδιορίηει ζνα πρόςκετο επαςφάλιςτρο και γίνεται εισ βάροσ 
των ςυμφερόντων των αςφαλιςμζνων. 

 
 Στθν περίπτωςθ διαφοράσ από ίδια αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, θ αςφαλιςτικι εταιρία αςτικισ 

ευκφνθσ κα κάνει αγωγι εναντίoν τθσ; 
 
Συμπζραςμα: Η ταυτόχρονθ άςκθςθ Αςτικισ Ευκφνθσ και Νομικισ Προςταςίασ από τον ίδιο αςφαλιςτι, 
όπωσ γίνεται ςτθν Ελλάδα, δεν εξυπθρετεί παρά μόνον τθν τςζπθ του πολυκλαδικοφ αςφαλιςτι, που 
προςδιορίηει ζνα πρόςκετο επαςφάλιςτρο και ενζχει τον κίνδυνο τθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΡΩΣ ΜΡΟΩ ΑΡΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΘΤΑ  ΝΑ ΕΝΘΜΕΩΣΩ ΕΝΑΝ ΥΡΟΨΘΦΙΟ ΡΕΛΑΤΘ 
 

 Σιμερα ζχετε ζνα αυτοκίνθτο που είναι αςφαλιςμζνο ςε κάποια αςφαλιςτικι εταιρία για τθν 
Αςτικι Ευκφνθ ζναντι τρίτων, δθλ. για τισ ηθμιζσ ι για τον τραυματιςμό που κα προκαλζςετε εςείσ 
ςε κάποιον άλλο ι ςτο αυτοκίνθτό του. Θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία όμωσ δεν ςασ καλφπτει και δεν 
ενδιαφζρεται για ηθμιζσ που κα προκαλζςουν άλλοι ςτο δικό ςασ αυτοκίνθτο. Για τισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ αν αςφαλιςτείτε ςτθν ARAG, εμείσ κα αναλάβουμε για λογαριαςμό ςασ να διεκδικιςουμε 
(ειςπράξουμε)   τθν αποηθμίωςθ, για να φτιάξετε το αυτοκίνθτό ςασ ι για ενδεχόμενουσ 
τραυματιςμοφσ, που προκλικθκαν ςε ςασ ι ςτουσ ςυνεπιβαίνοντεσ (νοςιλεια, διαφυγόντα 
κζρδθ) .   Αυτό ςθμαίνει για ςασ, ότι απαλλάςςεςτε  απ' όλεσ τισ ταλαιπωρίεσ και τα τρεξίματα, το 
χάςιμο χρόνου ι τουσ διαπλθκτιςμοφσ με τθν αςφαλιςτικι εταιρία του αντιδίκου ι  με τον ίδιο τον 
αντίδικο, ο οποίοσ ςασ προξζνθςε τθν ηθμιά, δζχτθκε ενδεχομζνωσ τθν υπαιτιότθτα και είπε ότι κα 
κάνει τθν διλωςθ κετικι, ςτθν ςυνζχεια όμωσ αρνείται, για να αποφφγει τθν επιβάρυνςθ των 
αςφαλίςτρων. Αν θ υπόκεςθ διακανονιςκεί εξωδίκωσ με τον αντίδικο ι τθν αςφαλιςτικι του 
εταιρία ζχει καλϊσ, εμείσ κάναμε τθν δουλειά μασ και εςείσ πιρατε τθν αποηθμίωςθ. Θ 
πικανότθτα δε να κλείςει θ ηθμιά εξωδίκωσ είναι  πολφ μεγαλφτερθ, αν τθν υπόκεςθ τθν 
χειριςτοφμε εμείσ, γιατί οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ γνωρίηουν ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ υπόκεςθ 
κα πάει δικαςτικϊσ και κα επιβαρυνκοφν με επιπλζον ζξοδα. Επίςθσ γνωρίηουν, ότι εμάσ δεν 
μποροφν να μασ ταλαιπωροφν, γιατί αυτι είναι θ δουλειά μασ και γι' αυτό μασ  πλθρϊνετε. Ενϊ 
εςάσ μποροφν  να ςασ κακυςτεροφν ςκόπιμα, για να βαρεκείτε και να πάρετε αυτά που εκείνοι 
ςασ προςφζρουν. 

 
 Διαφορζσ με τθν αντίδικθ αςφαλιςτικι εταιρία μπορεί να προκφψουν ςχετικά με το φψοσ τθσ 

ηθμιάσ ι με τθν υπαιτιότθτα. Αν παρ' όλα αυτά δεν υπάρξει ςυμφωνία με τθν αντίδικο εταιρία για 
φιλικό διακανονιςμό ανακζτουμε τθν υπόκεςθ ς' ζνα δικθγόρο και με ζξοδα τθσ ARAG διεκδικείτε 
τθν αποηθμίωςι ςασ δικαςτικϊσ. Αυτι λοιπόν είναι θ πρϊτθ κάλυψθ που προςφζρει θ Νομικι 
Ρροςταςία τθσ ARAG. 

 
 Αν  εςείσ τραυματίςετε κάποιον ι ςυμβεί κάτι χειρότερο τθν  ϊρα που οδθγείτε, τότε, εκτόσ από 

τθν αποηθμίωςθ που κα πρζπει να καταβάλλει θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία ςτον πακόντα, 
ακολουκεί αυτεπάγγελτα από τον ειςαγγελζα και ποινικι δίωξθ εναντίον ςασ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία εφόςον ι κατόπιν εγκλιςεωσ αποηθμιϊςει τον πακόντα δεν ζχει 
καμία  ςυμβατικι υποχρζωςθ  να ςασ καλφψει ςτο ποινικό.   Ζρχεται λοιπόν  θ ARAG  και λζει , 
ανεξάρτθτα από το τι κα κάνει θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία, εφ' όςον υπάρχει ποινικι δίωξθ 
εναντίον ςασ, θ εταιρία  κα πλθρϊςει τα δικθγορικά και δικαςτικά ζξοδα για να υπεραςπίςετε 
τον εαυτό ςασ ενϊπιον του δικαςτθρίου. Αν καταδικαςτείτε ςτο πρωτοβάκμιο δικαςτιριο 
γίνεται ζφεςθ και θ ARAG εξακολουκεί να πλθρϊνει τα ζξοδα μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 
 Αν υποπζςετε ςε μία τροχαία παράβαςθ. Θ παράβαςθ αυτι μπορεί να γίνει ςτθν ΑΘΘΝΑ, 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΑΜΙΑ, ΞΑΝΘΘ ι οπουδιποτε βρίςκεςτε με το αυτοκίνθτό ςασ. Αν ςασ επιβλθκεί  ζνα   
χρθματικό πρόςτιμο, προτιμότερο είναι να το πλθρϊςετε, γιατί τα δικαςτιρια δζχονται το 
βεβαιωμζνο πρόςτιμο και πιςτεφουν το όργανο τθσ τάξεωσ. Αν όμωσ - όπωσ ςυμβαίνει ςτισ  
περιςςότερεσ  περιπτϊςεισ- ςασ δοκεί μία κλιςθ για να παραςτείτε ςτο δικαςτιριο, ανακφπτει το 
πρόβλθμα ι να πάτε ςτο δικαςτιριο  και να αφιςετε τισ δουλειζσ ςασ ι να μθν πάτε και να 
δικαςτείτε  εριμθν, που ςθμαίνει μεγάλθ ποινι για ςάσ. Σ' όλεσ τισ περιπτϊςεισ που ο νόμοσ 
παρζχει το δικαίωμα τθσ εκπροςϊπθςθσ ςασ με δικθγόρο δεν χρειάηεται καν να παραςτείτε ςτο 
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δικαςτιριο. Δίνετε ςε μασ τθν εξουςιοδότθςθ, τθν οποία  ςτζλνουμε ςτον δικθγόρο, που κα ςασ 
εκπροςωπιςει.  

 
 Και όταν ακόμα θ παρουςία ςασ είναι επιβεβλθμζνθ από τον νόμο, δεν κα είςτε μόνοσ, παρά κα 

ζχετε ζνα ειδικευμζνο δικθγόρο ςτο πλευρό ςασ, για να ςασ υπεραςπίςει κατά τον καλλίτερο και 
αποτελεςματικότερο τρόπο. 

 
 Αν ςασ αφαιρζςουν τισ πινακίδεσ, το δίπλωμα ι τθν άδεια κυκλοφορίασ,  θ ARAG κάνει τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να τα επανακτιςετε ι να μειωκεί θ ποινι που ςασ 
επιβλικθκε. 

 
 Αν πάτε το αυτοκίνθτό ςασ για επιςκευι ς' ζνα Συνεργείο και θ επιςκευι δεν γίνει ςωςτά   ι αν 

το πάτε ς' ζνα  Parking και το βρείτε τρακαριςμζνο, θ ARAG ενεργεί πάλι για λογαριαςμό ςασ και 
διεκδικεί τισ απαιτιςεισ ςασ, ι αν πουλιςετε το αυτοκίνθτο ςασ και ο αγοραςτισ ςασ δϊςει 
μζροσ τθσ τιμισ πϊλθςθσ ςε μετρθτά  και μζροσ ςε γραμμάτια, αργότερα δε δυςτροπεί ςτθν 
εξόφλθςι τουσ, θ ARAG  ςτρζφεται τότε  εναντίον του  και αξιϊνει  τθν καταβολι του υπολοίπου ι 
τθν επιςτροφι του αυτοκινιτου ι  αν  πουλιςετε το αυτοκίνθτο ςασ  και αγοράςετε ζνα 
καινοφργιο ποφ βγει ελαττωματικό, θ ARAG φροντίηει να αποκαταςτακεί θ ηθμιά ι να 
επιςτραφοφν τα χριματα. 

 
 Αν ζχετε διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι εταιρία από αςφαλιςτιρια μικτισ, κλοπισ, πυρόσ, 

κραφςθ κρυςτάλλων, κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 

 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ εμπλακεί ς' ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, που δεν ευκφνεται 
ι θ υπαιτιότθτα είναι αμφιςβθτοφμενθ θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει για λογαριαςμό του 
αποηθμίωςθ ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων, για: 
 

 τα ζξοδα επιςκευισ του αυτοκινιτου του 
 τθν οικονομικι ηθμιά που υφίςταται από τθν απϊλεια, ςτζρθςθ ι μθ χριςθ του ηθμιωκζντοσ 

οχιματοσ 
 τα διαφυγόντα κζρδθ (για επαγγελματικά οχιματα) 
 τθ μείωςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του αυτοκινιτου 
 τα νοςοκομειακά και ιατρικά ζξοδα 
 τθ ψυχικι οδφνθ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ 
 τθ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ 
 τα ζξοδα μίςκωςθσ ταξί 
 το ποςό τθσ ιδιοςυμμετοχισ εφ' όςον το αυτοκίνθτο καλφπτεται με μικτι αςφάλιςθ 

 
 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για κάνατο ι τραυματιςμό ι κανάτωςθ  

προςϊπου εξ αμελείασ, θ εταιρία αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ υπεράςπιςισ του ς' όλα τα ποινικά 
δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 
 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ υποπζςει ςε τροχαία παράβαςθ και διϊκεται ποινικϊσ, θ εταιρία 

αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ ποινικισ του υπεράςπιςθσ, όπωσ παραπάνω. 
 

 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει διαφορζσ που προκφπτουν από τθν αγορά, πϊλθςθ, ανταλλαγι ι 
επιςκευι του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου του, θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει τισ αςτικζσ 
του απαιτιςεισ κατά του αντιδίκου. 

 
 Σε περίπτωςθ που αφαιρεκεί θ άδεια κυκλοφορίασ, το δίπλωμα οδιγθςθσ ι οι πινακίδεσ του 

αυτοκινιτου αναλαμβάνουμε να αςκιςουμε τισ απαραίτθτεσ ενςτάςεισ και προςφυγζσ ςτισ 
αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ και διοικθτικά δικαςτιρια. 

 
 Τθ διεκδίκθςθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ από τθν μικτι αςφάλιςθ των αυτοκινιτων. 

 
 Τισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια μικτισ, φωτιάσ ι κλοπισ του 

αυτοκινιτου του. 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ 

 
      Για όςεσ περιπτϊςεισ παρζχεται Νομικι Ρροςταςία ςτθν Ελλάδα για τισ ίδιεσ προςτατεφουμε τον 
αςφαλιςμζνο μασ και ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ κακϊσ και ςτισ χϊρεσ που βρζχονται από τθν Μεςόγειο 
Θάλαςςα.  
      Εδϊ κα πρζπει να λθφκοφν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλιματα που παρουςιάηει ζνα τροχαίο ςυμβάν 
εκτόσ Ελλάδοσ. Αφενόσ το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ που αντιμετωπίηει ο κάκε οδθγόσ ςτο εξωτερικό και 
αφετζρου οι υπζρογκεσ αμοιβζσ  δικθγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
     Οι ίδιεσ όμωσ δυςκολίεσ παρουςιάηονται όταν θ ςφγκρουςθ γίνει με ζνα αλλοδαπό όχθμα ςτθν 
Ελλάδα.  
     Οι αςφαλιςμζνοι όμωσ τθσ ARAG δεν ζχουν να ςκεφκοφν τζτοιου είδουσ προβλιματα, γιατί θ  ARAG 
αναλαμβάνει όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ και ζνα επιτελείο γλωςςομακϊν διακανονιςτϊν τουσ 
ςυμπαρίςταται ςυνεχϊσ. 
 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
      Ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ  - αςφαλιςμζνοσ μασ - ,  οποιοςδιποτε άλλοσ οδθγεί με τθν άδειά του το 
όχθμα  κακϊσ  και οι ςυνεπιβαίνοντεσ.  
      Επίςθσ ο ίδιοσ ο αςφαλιςμζνοσ ςαν οδθγόσ ξζνων οχθμάτων (για  ποινικά  αδικιματα ι τροχαίεσ 
παραβάςεισ,  αφαίρεςθ διπλϊματοσ κλπ). 
 
 
 

Αςφαλιςτικό ποςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
 
 
 
 

 
SPECIAL  ΚΑΛΥΨΘ  ΙΧΕ - ΤΗΙΡ ΚΑΙ ΦΟΤΘΓΩΝ  ΜΕΧΙ  2 ΤΟΝΝΩΝ  
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Θ  Special κάλυψθ περιλαμβάνει εκτόσ των αναφερομζνων  ςτθν Νομικι Ρροςταςία Οχιματοσ καλφψεων, 
και τα εξισ: 
 

 Αςφαλιςτικό ποςό  30.000 € 
 

 Τα ζξοδα προςεπίκλθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, όταν θ αγωγι ςτρζφεται μόνον εναντίον 
του αςφαλιςμζνου. Με αυτό τον τρόπο θ αςφαλιςτικι εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για 
αποηθμίωςθ. 

 
 Τα ζξοδα εμπεριςτατωμζνθσ Ιατρικισ Ρραγματογνωμοςφνθσ, όταν μετά από ζνα ατφχθμα μία 

πραγματογνωμοςφνθ είναι απαραίτθτθ για τθ ςτοιχειοκζτθςθ και κεμελίωςθ των απαιτιςεων 
ςωματικϊν βλαβϊν του αςφαλιςμζνου. 

 
 

 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΘΓΟΥ ΞΕΝΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
 

       Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ, απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ οδθγοφσ, ιςχφει για τισ περιπτϊςεισ 2, 3 τθσ 
νομικισ προςταςίασ οχιματοσ κακϊσ και για διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ του 
οδθγοφ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  Δ.Χ  ΟΧΘΜΑΤΩΝ  
 

 
          Αν  ο αςφαλιςμζνοσ είναι  επαγγελματίασ αυτοκινθτιςτισ  απαιτείται ξεχωριςτό ςυμβόλαιο για 
φορτθγό, λεωφορείο. Στα TAXI θ επαγγελματικι Νομικι Ρροςταςία ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Νομικι 
Ρροςταςία Οχιματοσ. 
 
         Με τθν κάλυψθ αυτι ολοκλθρϊνεται θ Νομικι Ρροςταςία του οχιματοσ και ςαν επαγγελματικοφ 
μζςου, και ο αςφαλιςμζνοσ αιςκάνεται από κάκε άποψθ ιςυχοσ και αςφαλισ. 
 
 
ΦΟΤΘΓΑ: 
 Στα πλαίςια τθσ παραπάνω κάλυψθσ περιλαμβάνονται: 
 

 Θ διεκδίκθςθ των απαιτιςεων του αςφαλιςμζνου από ςταλίεσ. 
 Θ διεκδίκθςθ απαιτιςεων από άρνθςθ καταβολισ κομίςτρου (ΦΟΤΩΤΙΚΕΣ ) 
 Θ  διεκδίκθςθ ι απόκρουςθ απαιτιςεων από διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τον οδθγό του, για 

μιςκοφσ, άδειεσ, υπερωρίεσ, ταμείο αςφάλιςθσ κλπ. 
 Θ υπεράςπιςθ ςτα ποινικά δικαςτιρια, όταν ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για:  

 υπζρβαρο, ταχογράφο, 
 μθ τιρθςθ βιβλίου δρομολογίων ι εργαςίασ προςωπικοφ, 
 μθ ζγκυρθ ζκδοςθ ι κεϊρθςθ επαγγελματικισ άδειασ κλπ.  

 Θ μεςολάβθςθ και εκπροςϊπθςθ του αςφαλιςμζνου ςε κάκε περίπτωςθ που δθμιουργοφνται 
διαφορζσ κατά τθν φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ του επαγγελματικοφ αυτοκινιτου, με τον αποςτολζα, 
παραλιπτθ ι αποδζκτθ  του εμπορεφματοσ. 

 
ΛΕΩΦΟΕΙΑ:  
Κατθγορίεσ για μθ τιρθςθ βιβλίου  δρομολογίων και προςωπικοφ (ρεπό, υπερωρίεσ κλπ), για μεταφορά 
υπεραρίκμων επιβατϊν, για μεταφορά επί κομίςτρω. Διεκδίκθςθ απαιτιςεων για μι πλθρωμι 
ειςιτθρίων, κομίςτρων  ι άλλων αποηθμιϊςεων. Εργαςιακζσ διαφορζσ με τον οδθγό του. 
 
ΤΑΞΙ:  
Κατθγορίεσ για άρνθςθ μίςκωςθσ, διπλι μίςκωςθ, μίςκωςθ εκτόσ διοικθτικϊν ορίων, επιλογι πελάτθ, 
υπερβολικό κόμιςτρο κλπ. Απαιτιςεισ  λόγω άρνθςθσ καταβολισ κομίςτρου, απαιτιςεισ εναντίον του 
οδθγοφ για μι απόδοςθ ειςπράξεων ι αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ χριςθσ αυτοκινιτου κλπ. Εργατικζσ 
διαφορζσ. 
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία  ιςχφει για τθν Ελλάδα. 
 
Τα Δ.Χ. λεωφορεία και φορτθγά καλφπτονται για τθν Ευρϊπθ και τισ παραμεςόγειεσ χϊρεσ με ειδικό 
επαςφάλιςτρο. Ρροχπόκεςθ τθσ κάλυψθσ αυτισ είναι θ φπαρξθ Νομικισ Ρροςταςίασ Οχιματοσ. 
 
Συνδυαςμζνεσ καλφψεισ οχιματοσ (ΙΧ και ΔΧ), επαγγελματικισ και εξωτερικοφ, ςτθν ςελίδα 4-5 του 
τιμολογίου. 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΕΚΡΤΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΑΧΙ 
 

 
 

 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ ΑΡΟ ΥΛΙΚΕΣ ΗΘΜΙΕΣ 

Στο τροχαίο ατφχθμα 

Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ εμπλακεί ς' ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, που δεν ευκφνεται ι θ 
υπαιτιότθτα είναι αμφιςβθτοφμενθ θ ARAG αναλαμβάνει να διεκδικιςει για λογαριαςμό του αποηθμίωςθ 
ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων, για:  
 

 τα ζξοδα επιςκευισ του αυτοκινιτου του, 

 τθν οικονομικι ηθμιά που υφίςταται από τθν απϊλεια, ςτζρθςθ ι μθ χριςθ του ηθμιωκζντοσ 

οχιματοσ, 

 τα διαφυγόντα κζρδθ, 

 τθ μείωςθ τισ εμπορικισ αξίασ του αυτοκινιτου, 

 τα νοςοκομειακά και ιατρικά ζξοδα, 

 τθ ψυχικι οδφνθ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ, 

 τθ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ, 

 τθ διεκδίκθςθ τθσ ιδιοςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ μικτισ αςφάλιςθσ κλπ. 

 
 ΤΘΝ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ ΣΕ ΡΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ 

 Στα ποινικά αδικιματα 

Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για τον εξ' αμελείασ κάνατο ι τραυματιςμό τρίτου 

προςϊπου (ακόμα και ςυνεπιβαίνοντεσ του αυτοκινιτου ), θ ARAG αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ 

υπεράςπιςισ του ς' όλα τα ποινικά δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο.  

 

 Στα πεικαρχικά παραπτϊματα 

Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για πλθμμελι άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ ,θ ARAG αναλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ του οδθγοφ-ιδιοκτιτθ του οχιματοσ ςε όλα τα 

πεικαρχικά ςυμβοφλια. 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ: 6.000€  ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 
 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα 

 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΧΦ  ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
 

 Σε περίπτωςθ που  εμπλακείτε ς' ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα που δεν ευκφνεςτε ι θ 
υπαιτιότθτα είναι αμφιςβθτοφμενθ θ εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικιςει για λογαριαςμό ςασ 
τισ απαιτιςεισ για: 
 

 τα ζξοδα επιςκευισ του αυτοκινιτου ςασ, 
 τθν οικονομικι ηθμιά που ζχετε υποςτεί για όςο διάςτθμα δεν χρθςιμοποιείτε το αυτοκίνθτό 

ςασ αλλά αναγκάηεςτε να μιςκϊςετε άλλο . 
 τα διαφυγόντα κζρδθ για επαγγελματικά οχιματα, 
 τθν μείωςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του αυτοκινιτου, 
 τα  νοςοκομειακά και  ιατρικά ζξοδα, 
 τθν ψυχικι οδφνθ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ. 
 τθν χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ. 

 
  Σε περίπτωςθ που  κατθγορείςκε για τραυματιςμό ι κάνατο προςϊπου από αμζλεια,  θ εταιρία 

αναλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςασ ςτα ποινικά δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο. 
 

 Πταν  υποπζςετε ςε τροχαία παράβαςθ και διϊκεςκε ποινικϊσ θ εταιρία αναλαμβάνει να ςασ 
εκπροςωπιςει ςε όλα τα ποινικά δικαςτιρια. 

 
 Σε περίπτωςθ που  ςασ αφαιρεκεί θ άδεια κυκλοφορίασ, το δίπλωμα οδιγθςθσ ι οι πινακίδεσ του 

αυτοκινιτου αναλαμβάνουμε να αςκιςουμε τισ απαραίτθτεσ προςφυγζσ ςτισ αρμόδιεσ 
διοικθτικζσ αρχζσ και διοικθτικά δικαςτιρια. 

 
 Πταν  ζχετε διαφορζσ που προζκυψαν από τθν αγορά, πϊλθςθ, ανταλλαγι ι επιςκευι του 

αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου του, θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει τισ απαιτιςεισ ςασ. 
 

 Πταν κζλετε να διεκδικιςετε τθν  ιδία ςυμμετοχι ςε περίπτωςθ μικτισ αςφάλιςθσ  του  
αυτοκινιτου ςασ. 

 
 Πταν ζχετε διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι ςασ  εταιρία από  αςφαλιςτιρια κλάδου 

μεταφορϊν(προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ του εταιρίασ ςε περίπτωςθ που ενάγεςτε ο ίδιοσ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 
Με τθν κάλυψθ αυτι ολοκλθρϊνεται θ Νομικι Ρροςταςία του οχιματοσ και ςαν επαγγελματικό μζςον, 
και  αιςκάνεςτε από κάκε άποψθ ιςυχοσ και αςφαλισ. 
Στα πλαίςια τθσ επαγγελματικισ Νομικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνονται: 
 

 Θ διεκδίκθςθ των απαιτιςεων ςασ από ςταλίεσ. 
 Θ διεκδίκθςθ απαιτιςεων από άρνθςθ καταβολισ κομίςτρου. (ΦΟΤΩΤΙΚΕΣ) 
 Θ διεκδίκθςθ ι απόκρουςθ απαιτιςεων από τισ  διαφορζσ με τον οδθγό ςασ, για μιςκοφσ, άδειεσ, 

υπερωρίεσ, ταμείο αςφαλίςεωσ κλπ.  
 Θ υπεράςπιςθ ςτα ποινικά δικαςτιρια, όταν  κατθγορείςκε  για: 

 υπζρβαρο, ταχογράφο, 
 μι τιρθςθ βιβλίου δρομολογίων ι εργαςίασ προςωπικοφ, 
 μι ζγκυρθ ζκδοςθ ι κεϊρθςθ επαγγελματικισ άδειασ κλπ. 

 Θ μεςολάβθςθ και εκπροςϊπθςθ ςασ  ςε κάκε περίπτωςθ που δθμιουργοφνται διαφορζσ κατά τθν 
φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ του επαγγελματικοφ αυτοκινιτου, με τον αποςτολζα, παραλιπτθ ι 
αποδζκτθ του εμπορεφματοσ.  

 
Θ ARAG  ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ : 

 
 Τον αςφαλιςμζνο ςαν ιδιοκτιτθ, οδθγό ι επιβαίνοντα του αςφαλιςμζνου οχιματοσ. 
 Οποιονδιποτε οδθγεί με τθν άδεια του αςφαλιςμζνου, το επίςθσ αςφαλιςμζνο όχθμα κακϊσ και 

τουσ ςυνεπιβαίνοντεσ. 
 Τον αςφαλιςμζνο ςαν οδθγό οχθμάτων τρίτων για ποινικά αδικιματα ι τροχαίεσ παραβάςεισ. 

 
H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 

 
 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου, 

 τα δικαςτικά ζξοδα, 

 τισ αποηθμιϊςεισ των δικαςτικϊν επιμελθτϊν 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων, 

 τισ αμοιβζσ των διοριηομζνων από το δικαςτιριο πραγματογνωμόνων, 

 τα ζξοδα και τζλθ για προςφυγζσ ενϊπιον διοικθτικϊν αρχϊν και δικαςτθρίων, 

 τθν αμοιβι πραγματογνϊμονα για ςφνταξθ πραγματογνωμοςφνθσ εξαιρετικϊσ και περιοριςτικϊσ 

ςτισ περιπτϊςεισ ολικισ καταςτροφισ του οχιματοσ ι απρόςφορθσ επιςκευισ αυτοφ. 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ.             

 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
 

 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 
 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟΥ (A075) 
 

(θ κάλυψθ προχποκζτει  να ζλκεται από αςφαλιςμζνο όχθμα ςτθν ARAG) 
 

Αςφαλιςτικι  προςταςία απολαμβάνει ο κφριοσ και ο νόμιμοσ κάτοχοσ, κακϊσ και όποιοσ με τθν άδεια 
του, νομίμωσ ζλκει το αςφαλιςμζνο όχθμα (ρυμουλκοφμενο ι επικακιμενο) με τθν προχπόκεςθ, ότι 
ζλκεται από αςφαλιςμζνο ςτθν ARAG όχθμα.  

 Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ 

ευκφνθσ. 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια για τον εξ αμελείασ κάνατο ι τραυματιςμό 

προςϊπου ςε τροχαίο ατφχθμα και για τθν εξ αμελείασ παράβαςθ διατάξεων που αφοροφν 
τθν τροχαία κυκλοφορία.  

 για προςφυγζσ ςτισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ, λόγω αφαίρεςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και 
των πινακίδων του οχιματοσ, κακϊσ και για τθν επανάκτθςθ τουσ.  

 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ που είναι ςυναφείσ με τθν ιδιότθτα του 
κυρίου ι του νόμιμου κατόχου του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, όπωσ είςπραξθ ναφλου, 
ςταλίεσ, διαφυγόντα κζρδθ.  

 
H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 

 
 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου, ςφμφωνα με τα όρια του κϊδικα 

περί αμοιβισ δικθγόρων, ςτθν ζδρα του αρμόδιου δικαςτθρίου, 

 τισ αναγκαίεσ δικαςτικζσ δαπάνεσ, 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, 

 τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ. 

 
 

 Πριο κάλυψθσ 
Το αςφαλιςτικό ποςό ορίηεται ςε 6.000€ για κάκε αςφαλιςτικι περίπτωςθ τόςο για τον 
αςφαλιςμζνο όςο και για τουσ ςυναςφαλιςμζνουσ. 

 

 Τοπικι ζκταςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 
Θ Αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα, Ευρϊπθ και Ραραμεςόγειεσ χϊρεσ  

 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟΥ (A076) 
 

Αςφαλιςτικι  προςταςία απολαμβάνει ο κφριοσ και ο νόμιμοσ κάτοχοσ, κακϊσ και 
όποιοσ με τθν άδεια του, νομίμωσ ζλκει το αςφαλιςμζνο όχθμα (ρυμουλκοφμενο ι επικακιμενο)  

 Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ. 

 Για τθν διεκδίκθςθ αςτικισ φφςεωσ αξιϊςεων του αςφαλιςμζνου που πθγάηουν από τθν εκτζλεςθ 

με το αςφαλιςμζνο όχθμα μεταφοράσ επί κομίςτρω. 

 Αποηθμίωςθ για τθν με ευκφνθ τρίτου κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ μεταφοράσ (ςταλίεσ). 

 Αποηθμίωςθ για τθν εκ τθσ κακυςτεριςεωσ ηθμία (διαφυγόντα κζρδθ κοκ). 

 Για τθν ποινικι υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου, όταν κατθγορείται για τθν εξ αμελείασ παράβαςθ 

ποινικϊν διατάξεων ι διατάξεων ειδικϊν νόμων που αφοροφν το είδοσ του οχιματοσ και τθν 

επαγγελματικι του χριςθ. 

 Για τθν νομικι εκπροςϊπθςθ και τθν προςταςία των ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου ενϊπιον 

διοικθτικϊν οργάνων και υπθρεςιϊν όταν λόγω  τθσ εξ αμελείασ παράβαςθσ διατάξεων ειδικϊν 

νόμων λαμβάνονται διοικθτικά μζτρα. 

H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 
 

 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου, ςφμφωνα με τα όρια του κϊδικα 

περί αμοιβισ δικθγόρων, ςτθν ζδρα του αρμόδιου δικαςτθρίου, 

 τισ αναγκαίεσ δικαςτικζσ δαπάνεσ, 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, 

 τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ. 

 

 Πριο κάλυψθσ 

Το αςφαλιςτικό ποςό ορίηεται ςε 6.000€ για κάκε αςφαλιςτικι περίπτωςθ τόςο για τον 
αςφαλιςμζνο όςο και για τουσ ςυναςφαλιςμζνουσ. 

 Τοπικι ζκταςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 
Θ Αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα, Ευρϊπθ και Ραραμεςόγειεσ χϊρεσ  

 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
 
ΤΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ARAG 
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 Δεν ςασ ταλαιπωρεί με το να ςασ "κουβαλάει" ςτα γραφεία τθσ για να κάνετε διλωςθ. Σε εμάσ τα πράγματα 
είναι απλά. Θ διλωςθ γίνεται τθλεφωνικϊσ. 

 Δεν διαπλθκτίηεςτε εςείσ με τον αντίδικο για να κάνει διλωςθ ςτθν  αςφαλιςτικι του εταιρία, για τθν ηθμιά που 
ςασ προκάλεςε. Εμείσ ξζρουμε πωσ να τον  "πείςουμε". 

 Δεν τρζχετε να βρείτε τθν αςφαλιςτικι εταιρία του οχιματοσ, που ςασ "χτφπθςε" και ζφυγε. Αυτό το κάνουμε 
εμείσ. 

 Δεν ταλαιπωρείςκε να βρείτε τον ιδιοκτιτθ του οχιματοσ που ςασ χτφπθςε, εμείσ ξζρουμε που κα 
απευκυνκοφμε. 

 Δεν τρζχετε εςείσ να πάρετε αντίγραφο από το βιβλίο ςυμβάντων ι τθν βεβαίωςθ προτεραιότθτασ των οδϊν. 
Φροντίηουμε εμείσ για αυτό. 

 Δεν τρζχετε και δεν πλθρϊνετε για να πάρετε τθν δικογραφία. Αυτό είναι δικι μασ δουλειά. 
 Αν ςασ χτυπιςει αλλοδαπόσ εντόσ ι εκτόσ Ελλάδοσ μθν ανθςυχείτε  θ  ARAG  είναι παντοφ με δικοφσ  τθσ 

ανκρϊπουσ. 
 Αν πζςετε ςε μία "λακκοφβα", εμείσ βρίςκουμε τον υπαίτιο. 

 Τισ διαπραγματεφςεισ με τον αντίδικο και τθν αςφαλιςτικι του εταιρία τόςο εδϊ όςο  και ςτο εξωτερικό τισ 
κάνουμε εμείσ, ωσ διεκνισ και ιςχυρόσ  οικονομικόσ αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που ξζρει καλά τθν δουλειά του 
και δεν  "ςθκϊνει"  εκβιαςμοφσ. Γνωρίηουν καλά οι αντίδικοι, πωσ αν δεν ςασ αποηθμιϊςουν, κα "μιλιςουν με 
τον δικθγόρο ςασ", που θ ARAG πλθρϊνει μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 Θ ARAG ςασ ενθμερϊνει ςυνεχϊσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι για τθν πορεία τθσ "υπόκεςθσ μασ". Γιατί ζτςι το βλζπει 
θ ARAG, θ υπόκεςθ ςασ είναι και δικι μασ υπόκεςθ. 

 Αν ζχετε διαφορά με τθν αςφαλιςτικι ςασ εταιρία από το ςυμβόλαιό ςασ για κάποια κάλυψθ κλοπισ, φωτιάσ, 
μικτισ ι επιβολι Malus (επιβάρυνςθ) 20%, θ ARAG είναι ςτο πλευρό ςασ. 

 Αν γίνει αγωγι μόνο εναντίον ςασ, θ  ARAG  προςεπικαλεί  τθν αςφαλιςτικι ςασ εταιρία και αναλαμβάνει τα 
αντίςτοιχα ζξοδα. 

 Αν θ ηθμιά του αυτοκινιτου ςασ είναι μεγάλθ και θ επιςκευι του είναι αςφμφορθ ι αδφνατθ, θ ARAG πλθρϊνει 
τα ζξοδα αναγνωριςμζνου και ςοβαροφ γραφείου, για ςφνταξθ τεκμθριωμζνθσ πραγματογνωμοςφνθσ. 

 Αν ςασ κλζψουν το αυτοκίνθτο και εντοπιςτεί ο υπαίτιοσ, θ ARAG κα πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 
ικανοποίθςι ςασ. 

 Αν ο μθ γζνοιτο τραυματίςετε κάποιον ι κάτι χειρότερο και πάτε κατθγοροφμενοσ  ςτο δικαςτιριο, θ ARAG 
πλθρϊνει ζνα καλό ποινικολόγο για να ζχετε  ζνα   καλό αποτζλεςμα. 

 Το ίδιο ςυμβαίνει και αν κάνετε οποιαδιποτε τροχαία παράβαςθ (υπερβολικι ταχφτθτα, παραβίαςθ ερυκροφ 
κλπ)   τόςο εδϊ όςο και ςτο εξωτερικό. 

 Και βζβαια κάκε διαφορά που κα ζχετε από τθν επιςκευι, βάψιμο, ανταλλαγι, αγορά νζου οχιματοσ, θ ARAG 
βρίςκεται πάντα ςτο πλευρό ςασ. 

 
Εμείσ όλοι ςασ περιμζνουμε να ςασ εξυπθρετιςουμε όταν μασ χρειαςκείτε !! 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 

 
NOMIKH  ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΘΣ  
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      Θ  αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 
 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για τραυματιςμό ι κάνατο λουομζνου ι ψαρά από αμζλεια με 

το ςκάφοσ, κακϊσ επίςθσ και για ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ, επικίνδυνθ οδιγθςθ, οδιγθςθ κοντά 
ςτθν παραλία, ζλλειψθ ςωςτικϊν και γενικά για μι τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τθ 
ναυςιπλοΐα, τον ελλιμενιςμό, τθ κακζλκυςθ, τθ παραβολι, τθ ρυμοφλκθςθ, τθν αγκυροβόλθςθ 
κλπ., θ ARAG αναλαμβάνει να υπεραςπίςει αυτοφσ και τουσ ςυνεπιβαίνοντεσ ςτα ποινικά 
δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 
 Αν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει απαιτιςεισ, από ςωματικζσ βλάβεσ που προκλικθκαν ςε αυτοφσ ι ςτουσ 

ςυνεπιβαίνοντεσ από υπαιτιότθτα τρίτου, θ ARAG αναλαμβάνει να διεκδικιςει εξϊδικα ι 
δικαςτικά τισ αξιϊςεισ τουσ, εναντίον του υπαιτίου ι τθσ αςφαλιςτικισ του εταιρίασ. 

 
 Το ίδιο κα ςυμβεί αν ζχετε απαιτιςεισ από ηθμίεσ που προκάλεςαν άλλοι ςτα δικά ςασ ςκάφθ, 

κατά τον πλουν, τθ παραβολι, τον απόπλου, τθν αγκυροβόλθςθ, τθ ρυμοφλκθςθ κλπ. 
 

 Θ ARAG διεκδικεί επίςθσ τισ απαιτιςεισ ςασ κατά τθσ αςφαλιςτικι ςασ εταιρείασ, εφόςον αυτι δεν 
εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από δικά ςασ αςφαλιςτιρια, που αφοροφν τα ςκάφθ 
ςασ και τζλοσ, θ ARAG υπεραςπίηει τα δικαιϊματά ςασ, όταν ζχετε διαφορζσ από ςυμβάςεισ που 
αναφζρονται ςτο ςκάφοσ όπωσ, ελαττωματικι επιςκευι ςτο ναυπθγείο, μθ καταβολι 
ςυμφωνθκζντοσ ναφλου από τουσ ναυλωτζσ, μθ καταβολι του υπολοίπου τιμιματοσ ςε 
περίπτωςθ πϊλθςθσ του ςκάφουσ κ.ο.κ. 

 
 Θ Νομικι Ρροςταςία Σκαφϊν Αναψυχισ ιςχφει για τισ αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που κα 

επιςυμβοφν ςτα χωρικά φδατα τθσ Ελλάδοσ, και εφόςον αρμοδιότθτα ζχουν τα ελλθνικά 
δικαςτιρια. 

 
 Θ κάλυψθ αφορά τον αςφαλιςμζνο και επεκτείνεται ςτα επιβαίνοντα μζλθ τθσ οικογενείασ του, 

ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ και ςτα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
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Σε όλουσ μασ είναι γνωςτό ςε πόςεσ περιπτϊςεισ θ Νομικι Ρροςταςία τθσ ARAG βοθκάει τουσ 
αυτοκινθτιςτζσ. Τϊρα θ ARAG με τθ Νομικι Ρροςταςία Οικογενείασ ζρχεται να καλφψει ζνα άλλο κενό 
τθσ αγοράσ, που αφορά άπειρεσ περιπτϊςεισ. 

Από απροςεξία, αμζλεια ι αδιαφορία των άλλων μπορεί να κιγοφν τα ςυμφζροντά μασ. 

Ο κακζνασ λοιπόν πρζπει να φροντίηει να ζχει μία εξαςφάλιςθ για τισ ςτιγμζσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να είναι κι 
αυτόσ ιςχυρόσ. 

Θ Νομικι Ρροςταςία τθσ Οικογενείασ παρζχει ςτον αςφαλιςμζνο και ςτθν οικογζνειά του εξαςφάλιςθ 
ςτθν ιδιωτικι του ηωι κακϊσ και ςτθν επαγγελματικι με τθν ιδιότθτά του ςαν εργαηομζνου με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι  ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 
 
 

 
Θ αςφαλιςτικι Ρροςταςία παρζχεται: 
 

 Για τθν άςκθςθ αξιϊςεων αποηθμιϊςεωσ βάςει διατάξεων νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ δθλ. αν ο 
αςφαλιςμζνοσ ι τα μζλθ τθσ οικογενείασ υποςτοφν ςωματικζσ βλάβεσ, υλικζσ ι περιουςιακζσ 
ηθμιζσ που αφοροφν τθν κφρια κατοικία ι τθν εξοχικι εφόςον ζχει δθλωκεί και κζλουν να 
ςτραφοφν για αποηθμίωςθ εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 

 
 Για τθν υπεράςπιςθ ενϊπιον δικαςτθρίων λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν παράβαςθ εξ 

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων. 
 

 Στθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςαν εργαηόμενου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ 
(υπάλλθλοσ, εργάτθσ), ςτισ διαφορζσ του με ςτον εργοδότθ, ςτον δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα και 
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν με τα αςφαλιςτικά ταμεία. 

 
 Στισ διαφορζσ από ενοχικζσ ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ Νομικι Ρροςταςία ενοχικϊν 

ςυμβάςεων περιλαμβάνει τόςο τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμιϊςεωσ ζναντι τρίτων όςο και 
τθν απόκρουςθ απαιτιςεων, εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει το ελάχιςτο όριο 
που κα αναφζρεται ςτο ςυμβόλαιο. 

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια κατοικία του αςφαλιςμζνου, ι τθν εξοχικι εφόςον 

ζχει δθλωκεί. 
 

 Στισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από ςυμβόλαια ηωισ, πυρόσ, κλοπισ, ςειςμοφ κλπ. 
 
 
 
 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ 
Αξιϊςεισ αποηθμιϊςεωσ μπορεί να προκφψουν για τον πατζρα, τθν μθτζρα ι τα παιδιά ςτθν 
κακθμερινι ηωι ςαν πεηοφ, οδθγοφ ποδθλάτου ι κατά τθν χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Κατά τθν 
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επίςκεψθ ςε γνωςτοφσ, φίλουσ ι ςε δθμόςια οικιματα, κατά τθν επίςκεψθ ςτον γιατρό, ςτον τόπο 
εργαςίασ μασ ι ςτισ διακοπζσ. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο γιόσ του αςφαλιςμζνου τραυματίηεται ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα από υπαιτιότθτα τρίτου, κατά 
τθν προςζλευςι του ςτο ςχολείο ι χρθςιμοποιϊντασ το ποδιλατό του. Στθν περίπτωςθ αυτι 
υπάρχουν απαιτιςεισ για ςωματικζσ βλάβεσ, δθλ. ζξοδα γιατρϊν, νοςοκομείων, ενδεχόμενθσ 
αναπθρίασ κλπ. 

 Από πυρκαγιά ςε κακαριςτιριο ι βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί ςτο ιςόγειο τθσ πολυκατοικίασ 
καίγεται το διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 

 Σε ζνα κζντρο διαςκεδάςεωσ τραυματίηονται από μεκυςμζνουσ ο αςφαλιςμζνοσ και θ γυναίκα του. 
 Τραυματίηεται ζνα μζλοσ τθσ οικογενείασ του αςφαλιςμζνου από κρισ-κραφτ τθν ϊρα που 

κολυμπάει ςτθ κάλαςςα. 
 Κατά τθν επίςκεψθ κυρίασ ςε κομμωτιριο από τθ λανκαςμζνθ χριςθ χθμικϊν προϊόντων υφίςταται 

βλάβεσ ςτο δζρμα του κεφαλιοφ τθσ και πτϊςθ μαλλιϊν. 
 Από ςπαςμζνεσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ του διπλανοφ διαμερίςματοσ μπαίνει νερό ςτο 

διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 
 Από ζργα που εκτελοφνται δίπλα ςτο ςπίτι του αςφαλιςμζνου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανκαςμζνο χειριςμό τθσ πόρτασ λεωφορείου τραυματίηεται θ γυναίκα του αςφαλιςμζνου. 
 Κατά τθν επιςκευι του ςπιτιοφ του αςφαλιςμζνου προκαλοφνται διάφορεσ ηθμιζσ από απροςεξία 

των τεχνικϊν. 
 Φαρμακοποιόσ χορθγεί λανκαςμζνο φάρμακο ςτον αςφαλιςμζνο με ςυνζπεια να προκλθκεί βλάβθ 

ςτθν υγεία του. 
 Κάποιο μζλοσ τθσ οικογενείασ του αςφαλιςμζνου μασ υφίςταται δθλθτθρίαςθ από φαγθτό ςε ζνα 

εςτιατόριο κλπ. 
 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

υχνά υποτιμάται ο κίνδυνοσ των ποινικϊν περιπτϊςεων που μπορεί να προκφψουν ςτθν κυκλοφορία, 
ςτο ςπίτι, ςτθν εργαςία. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για παράβαςθ κακικοντοσ.  
 Ο γιοσ του αςφαλιςμζνου τραυματίηει ςοβαρά κατά τθ διάρκεια παιχνιδιοφ ζνα άλλο παιδί. Ο 

αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί δεν τιρθςε τισ «υποχρεϊςεισ εποπτείασ» του γιοφ του. 
 από ζνα ελαττωματικό καλϊδιο τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, θλεκτρικοφ ςίδερου ι από τςιγάρο 

προκαλείται φωτιά ςε ολόκλθρο τον όροφο τθσ πολυκατοικίασ. Κατθγορείται ο αςφαλιςμζνοσ για 
εμπρθςμό. 
 

 Ο αςφαλιςμζνοσ οδθγόσ ποδθλάτου κυκλοφορεί χωρίσ φϊτα με αποτζλεςμα να γίνει υπαίτιοσ 
ατυχιματοσ. 

 Ζνα τρίχρονο παιδί ξεφεφγει από τθν επίβλεψθ των γονιϊν του βγαίνει ςτον δρόμο και γίνεται 
υπαίτιο ατυχιματοσ. 

 Ο ςκφλοσ του αςφαλιςμζνου ξεφεφγει από τθν επίβλεψι του και τραυματίηει ζνα περαςτικό. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ςαν πεηόσ διζρχεται τθ διάβαςθ με κόκκινο με αποτζλεςμα να γίνει πρόξενοσ 

ατυχιματοσ. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, ότι άφθςε ςκουπίδια ςτο πεηοδρόμιο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται  για διατάραξθ κοινισ θςυχίασ, γιατί το καλοκαίρι ζχοντασ ανοιχτά 

παράκυρα ζπαιηε δυνατά θ τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο. 
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 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί ενϊ ζπλενε το αυτοκίνθτό του ρφπανε το πεηοδρόμιο. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΣΧΕΣΘ 
Οι διαφορζσ από εργαςιακι ςχζςθ είναι δυνατόν να προκφψουν πολφ ςυχνά, όπωσ:  
 

 Από παρακράτθςθ μιςκοφ ι λανκαςμζνο υπολογιςμό υπερωριϊν. 
 Από δικαιϊματα αδείασ, απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι απόλυςθ χωρίσ αιτία. 
 Άρνθςθ επικόλλθςθσ ενςιμων κακϊσ και δυςμενισ μετάκεςθ. 
 Απόκρουςθ απαιτιςεων του εργοδότθ για προκλθκείςεσ ηθμιζσ ςτισ μθχανζσ, εγκαταςτάςεισ, που 

πολλζσ φορζσ ζχουν ςχζςθ με ατυχιματα. 
 Διαφορζσ που ζχει όποιοσ αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με μπλοκάκι προσ ζνα 

εργοδότθ ςτθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του αςφαλιςτικοφ του οργανιςμοφ δεν ςτρζφεται κανείσ ςυχνά. Μερικοί δε ποτζ. Ποιόσ ξζρει 
όμωσ τα δικαιϊματά του ςτθν πολυδαίδαλθ νομοκεςία από όπου μπορεί να εξαρτθκεί  θ ςυντιρθςθ 
μιασ ολόκλθρθσ οικογζνειασ. Νομικι Προςταςία παρζχεται για απαιτιςεισ που ςτρζφονται εναντίον 
των αςφαλιςτικϊν ταμείων για ςυνταξιοδότθςθ, ζξοδα περικάλψεωσ, ςφνταξθ αναπθρίασ, επίδομα 
ανεργίασ, εργατικά ατυχιματα, ανικανότθτα για εργαςία κ.λ.π. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτθσ παίρνει ςφνταξθ αναπθρίασ και θ ςυνζχιςθ διακόπτεται, γιατί κατά τθν γνϊμθ του 
ιδρφματοσ  ζπαυςε να υφίςταται ο λόγοσ χορθγιςεωσ. 

 Δεν αναγνωρίηεται από αςφαλιςτικό οργανιςμό προχπθρεςία ςε άλλου είδουσ εργαςία. 
 Κακυςτερείται ι δεν καταβάλλεται επίδομα για το 3ο ι 4ο παιδί. 
 Σε αςφαλιςμζνο, από κακό ι λανκαςμζνο υπολογιςμό θ  προςμζτρθςθ ενςιμων, κεμελιϊνεται 

δικαίωμα για χαμθλότερθ ςφνταξθ απϋότι δικαιοφται. 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αυτι παρζχεται για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων ι απόκρουςθ απαιτιςεων από ςυμβάςεισ τθσ  
κακθμερινισ ηωισ, όπωσ ςυμβάςεισ αγορϊν, επιςκευισ, παροχισ υπθρεςιϊν, χρθματοδότθςθσ κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων ▼ 

 αγορά λθγμζνων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
 αγορά επικίνδυνων παιδικϊν παιχνιδιϊν 
 αγορά αγακϊν (τρόφιμα & άλλα) που περιζχουν επικίνδυνεσ ι ακατάλλθλεσ πρϊτεσ φλεσ 
 διαφορζσ με εμπορικά καταςτιματα από τθν ακζτθςθ υπόςχεςθσ για δόςεισ ι εκπτϊςεισ ι 

προςφορζσ κλπ 
Ελαττϊματα μετά τθν αγορά ▼ 

 μθ αποδοχι ευκφνθσ για το ελάττωμα και μετάκεςι τθσ ςτθν κακι χριςθ του καταναλωτι 
 άρνθςθ ι αδυναμία αποκατάςταςθσ ι αντικατάςταςθσ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ 
 μθ τιρθςθ των όρων παραγγελίασ ι παράδοςθσ των αγοραςκζντων προϊόντων 

Υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν ▼ 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν, εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ) 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν και ςυμβατικζσ παραβάςεισ εναλλακτικισ ςτακερισ τθλεφωνίασ, 

κινθτισ τθλεφωνίασ, χριςθσ INTERNET κλπ. 
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Διαφορζσ  με τράπεηεσ ▼ 
 από καταχρθςτικοφσ όρουσ καταναλωτικϊν δανείων 
 από χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 
 από κζματα ανατοκιςμοφ 
 από οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που κρίκθκαν παράνομεσ, όπωσ ζξοδα χρθματοδότθςθσ & 

προμικεια φακζλων, ζξοδα κίνθςθσ ςε λογαριαςμό πιςτωτικισ κάρτασ που δεν παρουςιάηει 
υπόλοιπο κλπ. 

Διαφορζσ  από ινςτιτοφτα άκλθςθσ – καλλωπιςμοφ – αδυνατίςματοσ ▼ 
 θ αγορά προγράμματοσ ζγινε με πιςτωτικι κάρτα που ςυνεχίηει να εξοφλείται, αλλά το ινςτιτοφτο 

ζκλειςε και οι υπθρεςίεσ του ςταμάτθςαν 
 θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζγινε χωρίσ να ςυμφωνθκεί θ εξόφλθςθ με πιςτωτικι κάρτα 
 το ινςτιτοφτο δεν δζχεται διακοπι του προγράμματοσ για λόγουσ υγείασ, παρά τθν αντίκετθ 

πρόβλεψθ ςτουσ όρουσ ςυνεργαςίασ και απαιτεί τθν εξόφλθςθ 
 εκδόκθκε μονομερϊσ πρόγραμμα και ηθτικθκαν χριματα μόνο μετά από τθλεφωνικι ενθμζρωςθ 

κι ενϊ ο πελάτθσ ουδζποτε ζκανε χριςθ. 
Διαφορζσ  από παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν & χρονομεριςτικϊν διακοπϊν ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο ειςζπραξε για οργανωμζνθ εκδρομι χριματα και οι υποςχζςεισ για 
ξενοδοχείο – φαγθτό – ξεναγιςεισ κλπ. δεν τθρικθκαν 

 πελάτεσ πλιρωςαν αεροπορικά ειςιτιρια μετ’ επιςτροφισ και όπωσ απεδείχκθ, δικαίωμα 
επιςτροφισ δεν είχαν.  

 Σφμβαςθ χρονομεριςτικοφ καταλφματοσ με αντάλλαγμα, απεδείχκθ καταχρθςτικι λόγω 
απαράδεκτων ρθτρϊν 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολικι χρζωςθ λογαριαςμϊν ΟΤΕ,ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ. 
 Διαφορζσ με τθν τράπεηα από λανκαςμζνθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. 
 Θ αγορά ςυςκευισ τθλεόραςθσ, ψυγείου, ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ, φωτογραφικισ μθχανισ 

κλπ. αποδεικνφεται ελαττωματικι. 
 Θ αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία και ςτθν τιμι. 
 Κακυςτερεί θ παράδοςθ του αγοραςκζντοσ αντικειμζνου. 
 Ελαττωματικι εκπλιρωςθ εντολισ για επιςκευι του διαμερίςματοσ, των θλεκτρολογικϊν 

εγκαταςτάςεων. 
 Ο ςιδεράσ παραδίδει μια πόρτα για τον κιπο του αςφαλιςμζνου, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν 

παραγγελία. 
 Καταςτροφι ενδυμάτων κατά τον κακαριςμό από το κακαριςτιριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιςτισ ηθτάει επί πλζον αμοιβι. 
 Καταςτροφι επίπλων κατά τθν μετακόμιςθ. 
 Θ βιβλιοκικθ ι ντουλάπα που παράγγειλε ο αςφαλιςμζνοσ καταςκευάςτθκε με άλλεσ διαςτάςεισ. 
 Σωματικζσ βλάβεσ προκαλοφμενεσ από εςφαλμζνεσ επεμβάςεισ γιατρϊν. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ διαπιςτϊνει, όταν φτάνει ςτον τόπο διακοπϊν, ότι δεν του κρατικθκε δωμάτιο. 
 Χοριγθςθ δανείου από μζρουσ του αςφαλιςμζνου και άρνθςθ επιςτροφισ. 
 Ρϊλθςθ επίπλων ι ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ και άρνθςθ εξόφλθςθσ. 

 
 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 Ραρζχεται για διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια ι δευτερεφουςα κατοικία του αςφαλιςμζνου. 
(υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ και μιασ δευτερεφουςασ κατοικίασ, χωρίσ επαςφάλιςτρο, με τθν 
προυπόκεςθ όμωσ αυτι να ζχει δθλωκεί από ενάρξεωσ τθσ αςφάλιςθσ)  
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 για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ εξ 

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων που ζχουν ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο αντικείμενο 
 ςτισ διαφορζσ μεταξφ ομόρων ιδιοκτθςιϊν 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει 

το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ και αφοροφν το αςφαλιςμζνο 
ακίνθτο  

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον ενοικιαςτι αςφαλιςμζνο, για ιδιοκατοίκθςθ. 
 Ο ιδιοκτιτθσ αυξάνει χωρίσ λόγο το ενοίκιο του ενοικιαςτι αςφαλιςμζνου. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ επιβαρφνεται με υπερβολικά κοινόχρθςτα. 
 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, γιατί κάνουν κόρυβο τα παιδιά. 
 Ο ιδιοκτιτθσ δεν επιςκευάηει τθν ελαττωματικι κζρμανςθ του ενοικιαςτι ι δεν καταβάλλει τα 

ζξοδα για τθν επιςκευι τθσ. 
 Φορτθγό αυτοκίνθτο καταςτρζφει τθν μάνδρα τθσ εξοχικισ κατοικίασ του αςφαλιςμζνου. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 
Ραρζχεται για διαφορζσ που κα προκφψουν με τθν αςφαλιςτικι εταιρία του αςφαλιςμζνου και 
απορρζουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν τθν κφρια κατοικία ι τθν οικογζνεια. 
 
Διαφορζσ  από προςωπικά αςφαλιςτιρια ▼ 

 θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία δεν καλφπτει μζροσ νοςοκομειακϊν ι ιατρικϊν εξόδων 
 αποκλείει τθν παροχι προβλεπομζνων επιδομάτων χωρίσ αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερϊσ αφξθςθ αςφαλίςτρου 
 αφαιρεί καλφψεισ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του αςφαλιςμζνου 
 περικόπτει το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ από πυρκαγιά, κλοπι, πλθμμφρα κλπ 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Το ςπίτι του αςφαλιςμζνου καίγεται και θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν τον αποηθμιϊνει. 
 Μετά τον ςειςμό θ εταιρία του αςφαλιςμζνου δεν τον αποηθμιϊνει ςτο φψοσ τθσ ηθμιάσ που 

προκλικθκε από τον καταςτροφικό ςειςμό. 
 Με τθν λιξθ αςφαλιςτθρίου Ηωισ δεν καταβάλλονται ςτον αςφαλιςμζνο όςα προκφπτουν από το 

αςφαλιςτιριο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ειςάγεται ςτο νοςοκομείο και θ αςφαλιςτικι του εταιρία δεν τον καλφπτει ι 

πλθρϊνει μζροσ εξόδων. 
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H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 

 
 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου 

 τα δικαςτικά ζξοδα 

 τισ αναγκαίεσ προκαταβολζσ δικαςτικϊν εξόδων 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, 

 τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 Ο αςφαλιςμζνοσ, θ ςφηυγοσ και τα ανφπαντρα παιδιά μζχρι το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ςτθν 
ιδιωτικι ηωι και ςτθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

 
 Θ κάλυψθ ιςχφει ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κακϊσ και ςε αυτζσ που βρζχονται από τθν 
Μεςόγειο Θάλαςςα. 

 
 

SPECIAL ΚΑΛΥΨΘ : 
 

Θ  Special κάλυψθ περιλαμβάνει εκτόσ των αναφερομζνων  ςτθν Νομικι Ρροςταςία Οικογζνειασ 
καλφψεων, και τα εξισ: 
 
 

 Αςφαλιςτικό ποςό  30.000 € 
 

 Τα ζξοδα προςεπίκλθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, όταν θ αγωγι ςτρζφεται μόνο εναντίον του 
αςφαλιςμζνου. Με αυτό τον τρόπο θ αςφαλιςτικι εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για 
αποηθμίωςθ. 

 
 Τα ζξοδα εμπεριςτατωμζνθσ Ιατρικισ Ρραγματογνωμοςφνθσ, όταν μετά από αςκζνεια ι ζνα 

ατφχθμα μία πραγματογνωμοςφνθ είναι απαραίτθτθ για τθν ςτοιχειοκζτθςθ και κεμελίωςθ των 
απαιτιςεων ςωματικϊν βλαβϊν του αςφαλιςμζνου. 

 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΑΤΟΜΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο όμιλοσ ARAG είναι ο διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ ανεξάρτθτοσ ςυνεργάτθσ για το δίκαιο και τθν προςταςία. Θ ARAG 
είναι θ μεγαλφτερθ οικογενειακι επιχείρθςθ ςτθ γερμανικι αςφαλιςτικι αγορά. Με τουσ 3.500 εργαηομζνουσ του 
ο όμιλοσ πετυχαίνει ζςοδα από πωλιςεισ και αςφάλιςτρα πάνω από 1,5 διςεκατομμφρια Ευρϊ. 

Στθν Ελλάδα θ ARAG είναι αναγνωρίςιμθ δφναμθ και πρωταγωνιςτεί ςτθν αςφαλιςτικι αγορά του κλάδου τθσ 
Νομικισ Ρροςταςίασ από το 1972 και ςυνεχίηει με επιτυχία. 

Θ ARAG πρωτοπόροσ ςτθν αγορά ζχει δθμιουργιςει ειδικά προγράμματα για τθν οικογζνεια, για υπαλλιλουσ 
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα κακϊσ και για κάκε επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 

Από απροςεξία, αμζλεια ι αδιαφορία μπορεί να κιγοφν τα ςυμφζροντά μασ ι να οδθγθκοφμε ενϊπιον ποινικϊν 
δικαςτθρίων. 

Ο κακζνασ λοιπόν πρζπει να φροντίηει να ζχει μία εξαςφάλιςθ για τισ ςτιγμζσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να είναι κι αυτόσ 
οικονομικά ιςχυρόσ. 

Θ Ατομικι Νομικι Ρροςταςία   παρζχει ςτον αςφαλιςμζνο εξαςφάλιςθ ςτθν ιδιωτικι του ηωι, ςτθν επαγγελματικι, 
με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Θ αςφαλιςτικι Ρροςταςία παρζχεται: 
 

 Για τθν άςκθςθ αξιϊςεων αποηθμιϊςεωσ βάςει διατάξεων νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ δθλ. αν ο 
αςφαλιςμζνοσ υποςτεί ςωματικζσ βλάβεσ, υλικζσ ι περιουςιακζσ ηθμιζσ που αφοροφν τθν κφρια κατοικία ι τθν 
εξοχικι εφόςον ζχει δθλωκεί και κζλει να ςτραφεί για αποηθμίωςθ εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για τθν υπεράςπιςθ ενϊπιον δικαςτθρίων λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν παράβαςθ εξϋ αμελείασ 
ποινικϊν διατάξεων. 

 
 Στθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςαν εργαηόμενου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ (υπάλλθλοσ, εργάτθσ), 

ςτισ διαφορζσ του με τον εργοδότθ του και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 
 

 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν με τα αςφαλιςτικά ταμεία. 
 

 Στισ διαφορζσ από ενοχικζσ ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ Νομικι Ρροςταςία ενοχικϊν ςυμβάςεων 
περιλαμβάνει τόςο τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμιϊςεωσ ζναντι τρίτων όςο και τθν απόκρουςθ 
απαιτιςεων, εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλει ο 
αςφαλιςμζνοσ.  

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια κατοικία του αςφαλιςμζνου, ι τθν εξοχικι εφόςον ζχει δθλωκεί. 

Κατοικίεσ, οι οποίεσ εκμιςκϊνονται πρζπει να αςφαλίηονται με το πρόγραμμα Νομικισ Ρροςταςίασ 
Εκμίςκωςθσ ακινιτων. 

 
 Στισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από ςυμβόλαια ηωισ, πυρόσ, κλοπισ, ςειςμοφ. 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιϊςεισ αποηθμιϊςεωσ μπορεί να προκφψουν ςτθν κακθμερινι μασ ηωι περπατϊντασ ςτο δρόμο, οδθγϊντασ 
ποδιλατο ι κατά τθν χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Κατά τθν επίςκεψθ ςε γνωςτοφσ, φίλουσ ι ςε δθμόςια 
οικιματα, κατά τθν επίςκεψθ ςτον γιατρό, ςτον τόπο εργαςίασ μασ ι ςτισ διακοπζσ. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ τραυματίηεται από υπαιτιότθτα τρίτου, κατά τθν προςζλευςι του ςτθν εργαςία του. Στθν 
περίπτωςθ αυτι υπάρχουν απαιτιςεισ για ςωματικζσ βλάβεσ, δθλ. ζξοδα γιατρϊν, νοςοκομείων, 
ενδεχόμενθσ αναπθρίασ κλπ. 

 Από πυρκαγιά ςε κακαριςτιριο ι βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί ςτο ιςόγειο τθσ πολυκατοικίασ καίγεται το 
διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 

 Σε ζνα κζντρο διαςκεδάςεωσ τραυματίηονται από μεκυςμζνουσ ο αςφαλιςμζνοσ. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ τραυματίηεται από κρισ-κραφτ τθν ϊρα που κολυμπάει ςτθν κάλαςςα. 
 Κατά τθν επίςκεψθ κυρίασ ςε κομμωτιριο από τθν λανκαςμζνθ χριςθ χθμικϊν προϊόντων υφίςταται βλάβεσ 

ςτο δζρμα του κεφαλιοφ τθσ και πτϊςθ μαλλιϊν. 
 Από ςπαςμζνεσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ του διπλανοφ διαμερίςματοσ μπαίνει νερό ςτο διαμζριςμα του 

αςφαλιςμζνου. 
 Από ζργα που εκτελοφνται δίπλα ςτο ςπίτι του αςφαλιςμζνου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανκαςμζνο χειριςμό τθσ πόρτασ λεωφορείου τραυματίηεται ο αςφαλιςμζνοσ. 
 Κατά τθν επιςκευι του ςπιτιοφ του αςφαλιςμζνου προκαλοφνται διάφορεσ ηθμιζσ από απροςεξία των 

τεχνικϊν. 
 Φαρμακοποιόσ χορθγεί λανκαςμζνο φάρμακο ςτον αςφαλιςμζνο με ςυνζπεια να προκλθκεί βλάβθ ςτθν 

υγεία του. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ υφίςταται δθλθτθρίαςθ από φαγθτό ςε ζνα εςτιατόριο κλπ. 
 Σωματικζσ βλάβεσ προκαλοφμενεσ από εςφαλμζνεσ επεμβάςεισ γιατρϊν. 
 Διεκδικιςεισ αποηθμίωςθσ από εργατικό ατφχθμα. 

 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
υχνά υποτιμάται ο κίνδυνοσ των ποινικϊν περιπτϊςεων που μπορεί να προκφψουν ςτθν κυκλοφορία, ςτο ςπίτι, 
ςτθν εργαςία. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ μθνφεται από τον εργοδότθ του για υπεξαίρεςθ ι για πρόκλθςθ ηθμιάσ ςτθν επιχείρθςθ. 

 Από ζνα ελαττωματικό καλϊδιο ςυςκευισ ι τςιγάρο προκαλείται φωτιά ςε ολόκλθρο τον όροφο τθσ 

πολυκατοικίασ. Κατθγορείται ο αςφαλιςμζνοσ για εμπρθςμό. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ οδθγόσ ποδθλάτου κυκλοφορεί χωρίσ φϊτα με αποτζλεςμα να γίνει υπαίτιοσ ατυχιματοσ. 

 Ο ςκφλοσ του αςφαλιςμζνου ξεφεφγει από τθν επίβλεψι του και τραυματίηει ζνα περαςτικό. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ ςαν πεηόσ διζρχεται ςτθν διάβαςθ με κόκκινο με αποτζλεςμα να γίνει πρόξενοσ ατυχιματοσ. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, ότι άφθςε ςκουπίδια ςτο πεηοδρόμιο. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται  για διατάραξθ κοινισ θςυχίασ. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί ενϊ ζπλενε το αυτοκίνθτό του ρφπανε το πεηοδρόμιο ι για άλλεσ 

παραβάςεισ αςτυνομικϊν διατάξεων. 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΣΧΕΣΘ 
Οι διαφορζσ από εργαςιακι ςχζςθ είναι δυνατόν να προκφψουν πολφ ςυχνά, όπωσ:  
 

 Διαφορζσ που ζχει όποιοσ αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με μπλοκάκι προσ ζνα εργοδότθ 
ςτθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

 Από παρακράτθςθ μιςκοφ ι λανκαςμζνο υπολογιςμό υπερωριϊν. 
 Από δικαιϊματα αδείασ, απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι απόλυςθ χωρίσ αιτία. 
 Άρνθςθ επικόλλθςθσ ενςιμων κακϊσ και δυςμενι μετάκεςθ. 
 Απόκρουςθ απαιτιςεων του εργοδότθ για προκλθκείςεσ ηθμιζσ ςτισ μθχανζσ, εγκαταςτάςεισ, που πολλζσ 

φορζσ ζχουν ςχζςθ με ατυχιματα. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του αςφαλιςτικοφ του οργανιςμοφ δεν ςτρζφεται κανείσ ςυχνά. Μερικοί δε ποτζ. Ποιόσ ξζρει όμωσ τα 
δικαιϊματά του ςτθν πολυδαίδαλθ νομοκεςία από όπου μπορεί να εξαρτθκεί  θ ςυντιρθςθ μιασ ολόκλθρθσ 
οικογζνειασ. Νομικι Προςταςία παρζχεται για απαιτιςεισ που ςτρζφονται εναντίον των αςφαλιςτικϊν ταμείων 
για ςυνταξιοδότθςθ, ζξοδα περικάλψεωσ, ςφνταξθ αναπθρίασ, επίδομα ανεργίασ, εργατικά ατυχιματα, 
ανικανότθτα για εργαςία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Ο εργάτθσ παίρνει ςφνταξθ αναπθρίασ και θ ςυνζχιςθ διακόπτεται, γιατί κατά τθν γνϊμθ του ιδρφματοσ  
ζπαυςε να υφίςταται ο λόγοσ χορθγιςεωσ. 

 Δεν αναγνωρίηεται από αςφαλιςτικό οργανιςμό προχπθρεςία ςε άλλου είδουσ εργαςία. 
 Σε αςφαλιςμζνο, από κακό ι λανκαςμζνο υπολογιςμό θ  προςμζτρθςθ ενςιμων, ςτοιχειοκετείται δικαίωμα 

για χαμθλότερθ ςφνταξθ απϋότι δικαιοφται. 
 Άρνθςθ από τον εργοδότθ επικόλλθςθσ ενςιμων 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Αυτι παρζχεται για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων ι απόκρουςθ απαιτιςεων από ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, 
όπωσ ςυμβάςεισ αγορϊν, επιςκευισ, παροχισ υπθρεςιϊν, χρθματοδότθςθσ κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων ▼ 

 αγορά λθγμζνων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
 αγορά επικίνδυνων παιδικϊν παιχνιδιϊν 
 αγορά αγακϊν (τρόφιμα & άλλα) που περιζχουν επικίνδυνεσ ι ακατάλλθλεσ πρϊτεσ φλεσ 
 διαφορζσ με εμπορικά καταςτιματα από τθν ακζτθςθ υπόςχεςθσ για δόςεισ ι εκπτϊςεισ ι προςφορζσ κλπ 

Ελαττϊματα μετά τθν αγορά ▼ 
 μθ αποδοχι ευκφνθσ για το ελάττωμα και μετάκεςι τθσ ςτθν κακι χριςθ του καταναλωτι 
 άρνθςθ ι αδυναμία αποκατάςταςθσ ι αντικατάςταςθσ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ 
 μθ τιρθςθ των όρων παραγγελίασ ι παράδοςθσ των αγοραςκζντων προϊόντων 

Υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν ▼ 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν, εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ) 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν και ςυμβατικζσ παραβάςεισ εναλλακτικισ ςτακερισ τθλεφωνίασ, κινθτισ 

τθλεφωνίασ, χριςθσ INTERNET κλπ. 
Διαφορζσ  με τράπεηεσ ▼ 

 από καταχρθςτικοφσ όρουσ καταναλωτικϊν δανείων 
 από χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 
 από κζματα ανατοκιςμοφ 
 από οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που κρίκθκαν παράνομεσ, όπωσ ζξοδα χρθματοδότθςθσ & προμικεια 

φακζλων, ζξοδα κίνθςθσ ςε λογαριαςμό πιςτωτικισ κάρτασ που δεν παρουςιάηει υπόλοιπο κλπ. 
Διαφορζσ  από ινςτιτοφτα άκλθςθσ – καλλωπιςμοφ – αδυνατίςματοσ ▼ 
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 θ αγορά προγράμματοσ ζγινε με πιςτωτικι κάρτα που ςυνεχίηει να εξοφλείται, αλλά το ινςτιτοφτο ζκλειςε 
και οι υπθρεςίεσ του ςταμάτθςαν 

 θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζγινε χωρίσ να ςυμφωνθκεί θ εξόφλθςθ με πιςτωτικι κάρτα 
 το ινςτιτοφτο δεν δζχεται διακοπι του προγράμματοσ για λόγουσ υγείασ, παρά τθν αντίκετθ πρόβλεψθ 

ςτουσ όρουσ ςυνεργαςίασ και απαιτεί τθν εξόφλθςθ 
 εκδόκθκε μονομερϊσ πρόγραμμα και ηθτικθκαν χριματα μόνο μετά από τθλεφωνικι ενθμζρωςθ κι ενϊ ο 

πελάτθσ ουδζποτε ζκανε χριςθ. 
Διαφορζσ  από παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν & χρονομεριςτικϊν διακοπϊν ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο ειςζπραξε για οργανωμζνθ εκδρομι χριματα και οι υποςχζςεισ για ξενοδοχείο – 
φαγθτό – ξεναγιςεισ κλπ. δεν τθρικθκαν 

 πελάτεσ πλιρωςαν αεροπορικά ειςιτιρια μετ’ επιςτροφισ και όπωσ απεδείχκθ, δικαίωμα επιςτροφισ δεν 
είχαν 

 ςφμβαςθ χρονομεριςτικοφ καταλφματοσ με αντάλλαγμα, απεδείχκθ καταχρθςτικι λόγω απαράδεκτων 
ρθτρϊν 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολικι χρζωςθ λογαριαςμϊν ΟΤΕ,ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ. 
 Διαφορζσ με τθν τράπεηα από λανκαςμζνθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. 
 Θ αγορά ςυςκευισ τθλεόραςθσ, ψυγείου, ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ, φωτογραφικισ μθχανισ κλπ. 

αποδεικνφεται ελαττωματικι. 
 Θ αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία και ςτθν τιμι. 
 Κακυςτερεί θ παράδοςθ του αγοραςκζντοσ αντικειμζνου. 
 Ελαττωματικι εκπλιρωςθ εντολισ για επιςκευι του διαμερίςματοσ, των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 

κλπ. 
 Ο ςιδεράσ παραδίδει μια πόρτα για τον κιπο του αςφαλιςμζνου, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία. 
 Καταςτροφι ενδυμάτων κατά τον κακαριςμό από το κακαριςτιριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιςτισ ηθτάει επί πλζον αμοιβι. 
 Καταςτροφι επίπλων κατά τθν μετακόμιςθ. 
 Θ βιβλιοκικθ ι ντουλάπα που παράγγειλε ο αςφαλιςμζνοσ καταςκευάςτθκε με άλλεσ διαςτάςεισ. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ διαπιςτϊνει, όταν φτάνει ςτον τόπο διακοπϊν, ότι δεν του κρατικθκε δωμάτιο. 
 Χοριγθςθ δανείου από μζρουσ του αςφαλιςμζνου και άρνθςθ επιςτροφισ. 
 Ρϊλθςθ επίπλων ι ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ και άρνθςθ εξόφλθςθσ. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Παρζχεται για διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια ι δευτερεφουςα κατοικία του αςφαλιςμζνου. 
(υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ μιασ δευτερεφουςασ κατοικίασ, χωρίσ επαςφάλιςτρο, με τθν προχπόκεςθ όμωσ 
αυτι να ζχει δθλωκεί από ενάρξεωσ τθσ αςφάλιςθσ)  
Η κάλυψθ αφορά κατοικίεσ που ιδιοκατοικοφνται.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, για ιδιοκατοίκθςθ. 
 Ο ιδιοκτιτθσ αυξάνει χωρίσ λόγο το ενοίκιο του αςφαλιςμζνου. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ επιβαρφνεται με υπερβολικά κοινόχρθςτα. 

 
 
 
 
 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
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Παρζχεται για διαφορζσ που κα προκφψουν με τθν αςφαλιςτικι εταιρία του αςφαλιςμζνου και απορρζουν από 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν τθν κφρια κατοικία. 
 

 θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν καλφπτει μζροσ νοςοκομειακϊν ι ιατρικϊν εξόδων, 
 αποκλείει τθν παροχι προβλεπομζνων επιδομάτων χωρίσ αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερϊσ αφξθςθ αςφαλίςτρου 
 αφαιρεί καλφψεισ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του αςφαλιςμζνου 
 περικόπτει το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ από πυρκαγιά, κλοπι, πλθμμφρα. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Το ςπίτι του αςφαλιςμζνου καίγεται και θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν τον αποηθμιϊνει. 
 Μετά τον ςειςμό θ εταιρία του αςφαλιςμζνου δεν τον αποηθμιϊνει ςτο φψοσ τθσ ηθμιάσ που προκλικθκε 

από τον καταςτροφικό ςειςμό. 
 Με τθν λιξθ αςφαλιςτθρίου Ηωισ δεν καταβάλλονται ςτον αςφαλιςμζνο όςα προκφπτουν από το 

αςφαλιςτιριο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ειςάγεται ςτο νοςοκομείο και θ αςφαλιςτικι του εταιρία δεν τον καλφπτει ι πλθρϊνει 

μζροσ εξόδων. 
 

H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 
 

 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου 

 τα δικαςτικά ζξοδα 

 τισ αναγκαίεσ προκαταβολζσ δικαςτικϊν εξόδων 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, 

 τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 το πρόςωπο που κατονομάηεται ςτο αςφαλιςτιριο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΜΙΚΤΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΟΧΘΜΑΤΟΣ/ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

  

Σε όλουσ μασ είναι γνωςτό ςε πόςεσ περιπτϊςεισ θ Νομικι Ρροςταςία τθσ ARAG βοθκάει τουσ αυτοκινθτιςτζσ. 
Τϊρα θ ARAG με τθν Μικτι  Νομικι Ρροςταςία Οικογενείασ & Οχιματοσ ζρχεται να καλφψει ζνα άλλο κενό τθσ 
αγοράσ, που αφορά άπειρεσ περιπτϊςεισ ςτα νοικοκυριά . 

Από απροςεξία, αμζλεια ι αδιαφορία των άλλων μπορεί να κιγοφν τα ςυμφζροντά μασ. 

Ο κακζνασ λοιπόν πρζπει να φροντίηει να ζχει μία εξαςφάλιςθ για τισ ςτιγμζσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να είναι κι αυτόσ 
ιςχυρόσ. 

Θ Νομικι Ρροςταςία   παρζχει ςτον αςφαλιςμζνο εξαςφάλιςθ ςτθν ιδιωτικι του ηωι, ςτθν επαγγελματικι, με 
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 

 
Θ ΜΙΚΤΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ςυμπεριλαμβάνει: 
 
Α) τθ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
και 
Β) τθ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ι ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
 

 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ εμπλακεί ς' ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, που δεν ευκφνεται 
ι θ υπαιτιότθτα είναι αμφιςβθτοφμενθ θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει για λογαριαςμό του 
αποηθμίωςθ ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων, για: 

 
 τα ζξοδα επιςκευισ του αυτοκινιτου του, 
 τθν οικονομικι ηθμιά που υφίςταται από τθν απϊλεια, ςτζρθςθ ι μθ χριςθ του ηθμιωκζντοσ 

οχιματοσ, 
 τα διαφυγόντα κζρδθ (για επαγγελματικά οχιματα), 
 τθ μείωςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του αυτοκινιτου, 
 τα νοςοκομειακά και ιατρικά ζξοδα, 
 τθ ψυχικι οδφνθ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ, 
 τθ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ, 
 τα ζξοδα μιςκϊςεωσ ταξί, 
 το ποςό τθσ ιδιοςυμμετοχισ εφ' όςον το αυτοκίνθτο καλφπτεται με μικτι αςφάλιςθ. 

 
 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για κάνατο ι τραυματιςμό ι κανάτωςθ  

προςϊπου εξ αμελείασ, θ εταιρία αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ υπεράςπιςισ του ς' όλα τα ποινικά 
δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 
 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ υποπζςει ςε τροχαία παράβαςθ και διϊκεται ποινικϊσ, θ εταιρία 

αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ ποινικισ του υπεράςπιςθσ, όπωσ παραπάνω. 
 

 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει διαφορζσ που προκφπτουν από τθν αγορά, πϊλθςθ, ανταλλαγι ι 
επιςκευι του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου του, θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει τισ αςτικζσ του 
απαιτιςεισ κατά του αντιδίκου. 
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 Σε περίπτωςθ που αφαιρεκεί θ άδεια κυκλοφορίασ, το δίπλωμα οδιγθςθσ ι οι πινακίδεσ του 
αυτοκινιτου αναλαμβάνουμε να αςκιςουμε τισ απαραίτθτεσ ενςτάςεισ και προςφυγζσ ςτισ 
αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ και διοικθτικά δικαςτιρια. 

 
 Τθν διεκδίκθςθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ από τθν μικτι αςφάλιςθ των αυτοκινιτων. 
 
 Τισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια μικτισ, φωτιάσ ι κλοπισ του 

αυτοκινιτου του. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ 
 

Για όςεσ περιπτϊςεισ παρζχεται Νομικι Ρροςταςία ςτθν Ελλάδα για τισ ίδιεσ προςτατεφουμε τον 
αςφαλιςμζνο μασ και ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ κακϊσ και ςτισ χϊρεσ που βρζχονται από τθν Μεςόγειο 
Θάλαςςα.  
 
Εδϊ κα πρζπει να λθφκοφν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλιματα που παρουςιάηει ζνα τροχαίο ςυμβάν 
εκτόσ Ελλάδοσ. Αφ' ενόσ το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ που αντιμετωπίηει ο κάκε οδθγόσ ςτο εξωτερικό και 
αφ' ετζρου οι υπζρογκεσ αμοιβζσ  δικθγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
 
Οι ίδιεσ όμωσ δυςκολίεσ παρουςιάηονται όταν θ ςφγκρουςθ γίνει με ζνα αλλοδαπό όχθμα ςτθν Ελλάδα.  
 
Οι αςφαλιςμζνοι όμωσ τθσ ARAG δεν ζχουν να ςκεφκοφν τζτοιου είδουσ προβλιματα, γιατί θ  ARAG 
αναλαμβάνει όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ και ζνα επιτελείο γλωςςομακϊν διακανονιςτϊν τουσ 
ςυμπαρίςταται ςυνεχϊσ. 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 

 Ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ  - αςφαλιςμζνοσ μασ - ,  οποιοςδιποτε άλλοσ οδθγεί με τθν άδειά του 
το όχθμα  κακϊσ  και οι ςυνεπιβαίνοντεσ.  

 Επίςθσ ο ίδιοσ ο αςφαλιςμζνοσ ςαν οδθγόσ ξζνων οχθμάτων (για  ποινικά  αδικιματα ι τροχαίεσ 
παραβάςεισ,  αφαίρεςθ διπλϊματοσ κλπ). 

 
 

Αςφαλιςτικό ποςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 Θ αςφαλιςτικι Ρροςταςία παρζχεται: 
 

 Για τθν άςκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ βάςει διατάξεων νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ δθλ. αν ο 
αςφαλιςμζνοσ ι τα μζλθ τθσ οικογενείασ υποςτοφν ςωματικζσ βλάβεσ, υλικζσ ι περιουςιακζσ ηθμιζσ 
που αφοροφν τθν κφρια κατοικία ι τθν εξοχικι εφόςον ζχει δθλωκεί και κζλουν να ςτραφοφν για 
αποηθμίωςθ εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για τθν υπεράςπιςθ ενϊπιον δικαςτθρίων λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν παράβαςθ εξ 
αμελείασ ποινικϊν διατάξεων. 

 
 Στθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςαν εργαηόμενου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ (υπάλλθλοσ, 

εργάτθσ), ςτισ διαφορζσ του με τον εργοδότθ, ςτον δθμόςιο ι ςτον ιδιωτικό τομζα και ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν με τα αςφαλιςτικά ταμεία. 

 
 Στισ διαφορζσ από ενοχικζσ ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ Νομικι Ρροςταςία ενοχικϊν 

ςυμβάςεων περιλαμβάνει τόςο τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμιϊςεωσ ζναντι τρίτων όςο και τθν 
απόκρουςθ απαιτιςεων, εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που 
καταβάλλει ο αςφαλιςμζνοσ. 

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια κατοικία του αςφαλιςμζνου, ι τθν εξοχικι εφόςον 

ζχει δθλωκεί. Κατοικίεσ, οι οποίεσ εκμιςκϊνονται πρζπει να αςφαλίηονται με το πρόγραμμα Νομικισ 
Ρροςταςίασ Εκμίςκωςθσ Ακινιτων. 

 
 Στισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από ςυμβόλαια ηωισ, πυρόσ, κλοπισ, ςειςμοφ κλπ. 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ μπορεί να προκφψουν για τον πατζρα, τθν μθτζρα ι τα παιδιά ςτθν κακθμερινι 
ηωι ςαν πεηοφ, οδθγοφ ποδθλάτου ι κατά τθν χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Κατά τθν επίςκεψθ ςε 
γνωςτοφσ, φίλουσ ι ςε δθμόςια οικιματα, κατά τθν επίςκεψθ ςτον γιατρό, ςτον τόπο εργαςίασ μασ ι 
ςτισ διακοπζσ. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο γιόσ του αςφαλιςμζνου τραυματίηεται ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα από υπαιτιότθτα τρίτου, κατά 
τθν προςζλευςι του ςτο ςχολείο ι χρθςιμοποιϊντασ το ποδιλατό του. Στθν περίπτωςθ αυτι 
υπάρχουν απαιτιςεισ για ςωματικζσ βλάβεσ, δθλ. ζξοδα γιατρϊν, νοςοκομείων, ενδεχόμενθσ 
αναπθρίασ κλπ. 

 Από πυρκαγιά ςε κακαριςτιριο ι βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί ςτο ιςόγειο τθσ πολυκατοικίασ 
καίγεται το διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 

 Σε ζνα κζντρο διαςκζδαςθσ τραυματίηονται από μεκυςμζνουσ ο αςφαλιςμζνοσ και θ γυναίκα του. 
 Τραυματίηεται ζνα μζλοσ τθσ οικογενείασ του αςφαλιςμζνου από κρισ-κραφτ τθν ϊρα που 

κολυμπάει ςτθ κάλαςςα. 
 Κατά τθν επίςκεψθ κυρίασ ςε κομμωτιριο από τθν λανκαςμζνθ χριςθ χθμικϊν προϊόντων 

υφίςταται βλάβεσ ςτο δζρμα του κεφαλιοφ τθσ και πτϊςθ μαλλιϊν. 
 Από ςπαςμζνεσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ του διπλανοφ διαμερίςματοσ μπαίνει νερό ςτο 

διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 
 Από ζργα που εκτελοφνται δίπλα ςτο ςπίτι του αςφαλιςμζνου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανκαςμζνο χειριςμό τθσ πόρτασ λεωφορείου τραυματίηεται θ γυναίκα του αςφαλιςμζνου. 
 Κατά τθν επιςκευι του ςπιτιοφ του αςφαλιςμζνου προκαλοφνται διάφορεσ ηθμιζσ από απροςεξία 

των τεχνικϊν. 
 Φαρμακοποιόσ χορθγεί λανκαςμζνο φάρμακο ςτον αςφαλιςμζνο με ςυνζπεια να προκλθκεί βλάβθ 

ςτθν υγεία του. 
 Κάποιο μζλοσ τθσ οικογενείασ του αςφαλιςμζνου μασ υφίςταται δθλθτθρίαςθ από φαγθτό ςε ζνα 

εςτιατόριο κλπ. 
 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

υχνά υποτιμάται ο κίνδυνοσ των ποινικϊν περιπτϊςεων που μπορεί να προκφψουν ςτθν κυκλοφορία, 
ςτο ςπίτι, ςτθν εργαςία. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για παράβαςθ κακικοντοσ.  
 ο γιοσ του αςφαλιςμζνου τραυματίηει ςοβαρά κατά τθν διάρκεια παιχνιδιοφ ζνα άλλο παιδί. Ο 

αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί δεν τιρθςε τισ «υποχρεϊςεισ εποπτείασ» του γιοφ του. 
 από ζνα ελαττωματικό καλϊδιο τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, θλεκτρικοφ ςίδερου ι από τςιγάρο 

προκαλείται φωτιά ςε ολόκλθρο τον όροφο τθσ πολυκατοικίασ. Κατθγορείται ο αςφαλιςμζνοσ για 
εμπρθςμό. 
 

 Ο αςφαλιςμζνοσ οδθγόσ ποδθλάτου κυκλοφορεί χωρίσ φϊτα με αποτζλεςμα να γίνει υπαίτιοσ 
ατυχιματοσ. 

 Ζνα τρίχρονο παιδί ξεφεφγει από τθν επίβλεψθ των γονιϊν του βγαίνει ςτον δρόμο και γίνεται 
υπαίτιο ατυχιματοσ. 

 Ο ςκφλοσ του αςφαλιςμζνου ξεφεφγει από τθν επίβλεψι του και τραυματίηει ζνα περαςτικό. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ςαν πεηόσ διζρχεται τθ διάβαςθ με κόκκινο με αποτζλεςμα να γίνει πρόξενοσ 

ατυχιματοσ. 
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 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, ότι άφθςε ςκουπίδια ςτο πεηοδρόμιο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται  για διατάραξθ κοινισ θςυχίασ, γιατί το καλοκαίρι ζχοντασ ανοιχτά 

παράκυρα ζπαιηε δυνατά θ τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί ενϊ ζπλενε το αυτοκίνθτό του ρφπανε το πεηοδρόμιο. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΣΧΕΣΘ 
Οι διαφορζσ από εργαςιακι ςχζςθ είναι δυνατόν να προκφψουν πολφ ςυχνά, όπωσ:  
 

 Από παρακράτθςθ μιςκοφ ι λανκαςμζνο υπολογιςμό υπερωριϊν. 
 Από δικαιϊματα αδείασ, απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι απόλυςθ χωρίσ αιτία. 
 Άρνθςθ επικόλλθςθσ ενςιμων κακϊσ και δυςμενισ μετάκεςθ. 
 Απόκρουςθ απαιτιςεων του εργοδότθ για προκλθκείςεσ ηθμιζσ ςτισ μθχανζσ, εγκαταςτάςεισ, που 

πολλζσ φορζσ ζχουν ςχζςθ με ατυχιματα. 
 Διαφορζσ που ζχει όποιοσ αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με μπλοκάκι προσ ζνα 

εργοδότθ ςτθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του αςφαλιςτικοφ του οργανιςμοφ δεν ςτρζφεται κανείσ ςυχνά. Μερικοί δε ποτζ. Ποιόσ ξζρει 
όμωσ τα δικαιϊματά του ςτθν πολυδαίδαλθ νομοκεςία από όπου μπορεί να εξαρτθκεί  θ ςυντιρθςθ 
μιασ ολόκλθρθσ οικογζνειασ. Νομικι Προςταςία παρζχεται για απαιτιςεισ που ςτρζφονται εναντίον 
των αςφαλιςτικϊν ταμείων για ςυνταξιοδότθςθ, ζξοδα περίκαλψθσ, ςφνταξθ αναπθρίασ, επίδομα 
ανεργίασ, εργατικά ατυχιματα, ανικανότθτα για εργαςία κ.λ.π. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτθσ παίρνει ςφνταξθ αναπθρίασ και θ ςυνζχιςθ τθσ διακόπτεται, γιατί κατά τθν γνϊμθ του 
ιδρφματοσ  ζπαυςε να υφίςταται ο λόγοσ χοριγθςθσ. 

 Δεν αναγνωρίηεται από αςφαλιςτικό οργανιςμό προχπθρεςία ςε άλλου είδουσ εργαςία. 
 Κακυςτερεί ι δεν καταβάλλεται επίδομα για το 3ο ι 4ο παιδί. 
 Σε αςφαλιςμζνο, από κακό ι λανκαςμζνο υπολογιςμό ςτθ  προςμζτρθςθ ενςιμων, κεμελιϊνεται 

δικαίωμα για χαμθλότερθ ςφνταξθ απϋότι δικαιοφται. 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αυτι παρζχεται κατά τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων ι απόκρουςθ απαιτιςεων από ςυμβάςεισ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ, όπωσ ςυμβάςεισ αγορϊν, επιςκευισ, παροχισ υπθρεςιϊν, χρθματοδότθςθσ κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων ▼ 

 αγορά λθγμζνων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
 αγορά επικίνδυνων παιδικϊν παιχνιδιϊν 
 αγορά αγακϊν (τρόφιμα & άλλα) που περιζχουν επικίνδυνεσ ι ακατάλλθλεσ πρϊτεσ φλεσ 
 διαφορζσ με εμπορικά καταςτιματα από τθν ακζτθςθ υπόςχεςθσ για δόςεισ ι εκπτϊςεισ ι 

προςφορζσ κλπ 
Ελαττϊματα μετά τθν αγορά ▼ 

 μθ αποδοχι ευκφνθσ για το ελάττωμα και μετάκεςι τθσ ςτθν κακι χριςθ του καταναλωτι 
 άρνθςθ ι αδυναμία αποκατάςταςθσ ι αντικατάςταςθσ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ 
 μθ τιρθςθ των όρων παραγγελίασ ι παράδοςθσ των αγοραςκζντων προϊόντων 

Υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν ▼ 
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 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν, εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ) 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν και ςυμβατικζσ παραβάςεισ εναλλακτικισ ςτακερισ τθλεφωνίασ, 

κινθτισ τθλεφωνίασ, χριςθσ INTERNET κλπ. 
Διαφορζσ  με τράπεηεσ ▼ 

 από καταχρθςτικοφσ όρουσ καταναλωτικϊν δανείων 
 από χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 
 από κζματα ανατοκιςμοφ 
 από οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που κρίκθκαν παράνομεσ, όπωσ ζξοδα χρθματοδότθςθσ & 

προμικεια φακζλων, ζξοδα κίνθςθσ ςε λογαριαςμό πιςτωτικισ κάρτασ που δεν παρουςιάηει 
υπόλοιπο κλπ. 

Διαφορζσ  από ινςτιτοφτα άκλθςθσ – καλλωπιςμοφ – αδυνατίςματοσ ▼ 
 θ αγορά προγράμματοσ ζγινε με πιςτωτικι κάρτα που ςυνεχίηει να εξοφλείται, αλλά το ινςτιτοφτο 

ζκλειςε & οι υπθρεςίεσ του ςταμάτθςαν 
 θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζγινε χωρίσ να ςυμφωνθκεί θ εξόφλθςθ με πιςτωτικι κάρτα 
 το ινςτιτοφτο δεν δζχεται διακοπι του προγράμματοσ για λόγουσ υγείασ, παρά τθν αντίκετθ 

πρόβλεψθ ςτουσ όρουσ ςυνεργαςίασ και απαιτεί τθν εξόφλθςθ 
 εκδόκθκε μονομερϊσ πρόγραμμα και ηθτικθκαν χριματα μόνο μετά από τθλεφωνικι ενθμζρωςθ 

κι ενϊ ο πελάτθσ ουδζποτε ζκανε χριςθ. 
Διαφορζσ  από παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν & χρονομεριςτικϊν διακοπϊν ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο ειςζπραξε για οργανωμζνθ εκδρομι χριματα και οι υποςχζςεισ για 
ξενοδοχείο – φαγθτό – ξεναγιςεισ κλπ. δεν τθρικθκαν 

 πελάτεσ πλιρωςαν αεροπορικά ειςιτιρια μετ’ επιςτροφισ και όπωσ απεδείχκθ, δικαίωμα 
επιςτροφισ δεν είχαν.  

 Σφμβαςθ χρονομεριςτικοφ καταλφματοσ με αντάλλαγμα, απεδείχκθ καταχρθςτικι λόγω 
απαράδεκτων ρθτρϊν 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολικι χρζωςθ λογαριαςμϊν ΟΤΕ,ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ. 
 Διαφορζσ με τθν τράπεηα από λανκαςμζνθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. 
 Θ αγορά ςυςκευισ τθλεόραςθσ, ψυγείου, ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ, φωτογραφικισ μθχανισ 

κλπ. αποδεικνφεται ελαττωματικι. 
 Θ αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία και ςτθν τιμι. 
 Κακυςτερεί θ παράδοςθ του αγοραςκζντοσ αντικειμζνου. 
 Ελαττωματικι εκπλιρωςθ εντολισ για επιςκευι του διαμερίςματοσ, των θλεκτρολογικϊν 

εγκαταςτάςεων κλπ. 
 Ο ςιδεράσ παραδίδει μια πόρτα για τον κιπο του αςφαλιςμζνου, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν 

παραγγελία. 
 Καταςτροφι ενδυμάτων κατά τον κακαριςμό από το κακαριςτιριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιςτισ ηθτάει επί πλζον αμοιβι. 
 Καταςτροφι επίπλων κατά τθν μετακόμιςθ. 
 Θ βιβλιοκικθ ι ντουλάπα που παράγγειλε ο αςφαλιςμζνοσ καταςκευάςτθκε με άλλεσ διαςτάςεισ. 
 Σωματικζσ βλάβεσ προκαλοφμενεσ από εςφαλμζνεσ επεμβάςεισ γιατρϊν. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ διαπιςτϊνει, όταν φτάνει ςτον τόπο διακοπϊν, ότι δεν του κρατικθκε δωμάτιο. 
 Χοριγθςθ δανείου από μζρουσ του αςφαλιςμζνου και άρνθςθ εξόφλθςθσ. 
 Ρϊλθςθ επίπλων ι ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ και άρνθςθ πλθρωμισ. 

 
 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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 Ραρζχεται για διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια ι δευτερεφουςα κατοικία του αςφαλιςμζνου. 
(υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ και μιασ δευτερεφουςασ κατοικίασ, χωρίσ επαςφάλιςτρο, με τθν 
προχπόκεςθ όμωσ αυτι να ζχει δθλωκεί από ενάρξεωσ τθσ αςφάλιςθσ)  
 

 για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ εξ 

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων που ζχουν ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο ακίνθτο 
 ςτισ διαφορζσ μεταξφ ομόρων ιδιοκτθςιϊν 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ εφ’ όςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ 

υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ και προκφπτουν από 
το αςφαλιςμζνο ακίνθτο  

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον ενοικιαςτι αςφαλιςμζνο, για ιδιοκατοίκθςθ. 
 Ο ιδιοκτιτθσ αυξάνει χωρίσ λόγο το ενοίκιο του ενοικιαςτι αςφαλιςμζνου. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ επιβαρφνεται με υπερβολικά κοινόχρθςτα. 
 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, γιατί κάνουν κόρυβο τα παιδιά. 
 Ο ιδιοκτιτθσ δεν επιςκευάηει τθν ελαττωματικι κζρμανςθ του ενοικιαςτι ι δεν καταβάλλει τα 

ζξοδα για τθν επιςκευι τθσ. 
 Φορτθγό αυτοκίνθτο καταςτρζφει τθν μάνδρα τθσ εξοχικισ κατοικίασ του αςφαλιςμζνου. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 
Ραρζχεται για διαφορζσ που κα προκφψουν με τθν αςφαλιςτικι εταιρία του αςφαλιςμζνου και 
απορρζουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν τθν κφρια κατοικία ι τθν οικογζνεια. 
 
Διαφορζσ  από προςωπικά αςφαλιςτιρια ▼ 

 θ αςφαλιςτικι ςασ εταιρία δεν καλφπτει μζροσ νοςοκομειακϊν ι ιατρικϊν εξόδων 
 αποκλείει τθν παροχι προβλεπομζνων επιδομάτων χωρίσ αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερϊσ αφξθςθ αςφαλίςτρου 
 αφαιρεί καλφψεισ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του αςφαλιςμζνου 
 περικόπτει το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ από πυρκαγιά, κλοπι, πλθμμφρα κλπ 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Το ςπίτι του αςφαλιςμζνου καίγεται και θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν τον αποηθμιϊνει. 
 Μετά τον ςειςμό θ εταιρία του αςφαλιςμζνου δεν τον αποηθμιϊνει ςτο φψοσ τθσ ηθμιάσ που 

προκλικθκε από τον καταςτροφικό ςειςμό. 
 Με τθν λιξθ αςφαλιςτθρίου Ηωισ δεν καταβάλλονται ςτον αςφαλιςμζνο όςα προκφπτουν από το 

αςφαλιςτιριο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ειςάγεται ςτο νοςοκομείο και θ αςφαλιςτικι του εταιρία δεν τον καλφπτει ι 

πλθρϊνει μζροσ εξόδων. 
 

 

 

 
ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ : 
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Στθ Μικτι κάλυψθ αςφαλίηονται μαηί με τα οχιματα των ςυηφγων και των παιδιϊν ανεξαρτιτωσ θλικίασ 

και τα οχιματα των ανιόντων ςυγγενϊν (παπποφσ-γιαγιά) χωρίσ επαςφάλιςτρο 

Στα πλαίςια τθσ οικογενειακισ Ν.Ρ. καλφπτονται τα παιδιά μζχρι 25 ετϊν και τα άνεργα τζκνα 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Καλφπτονται και οι ανιόντεσ ςυγγενείσ με επαςφάλιςτρο. Ρροχπόκεςθ για όλουσ 

είναι να ςυγκατοικοφν. 

 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα και  ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κακϊσ και ςε αυτζσ που βρζχονται 
από τθν Μεςόγειο Θάλαςςα. 
 
 

SPECIAL ΚΑΛΥΨΘ : 
 

Θ  Special κάλυψθ περιλαμβάνει εκτόσ των αναφερομζνων  ςτθν Νομικι Ρροςταςία Οικογζνειασ 
καλφψεων, και τα εξισ: 
 
 

 Αςφαλιςτικό ποςό  30.000 € 
 

 Τα ζξοδα προςεπίκλθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, όταν θ αγωγι ςτρζφεται μόνο εναντίον του 
αςφαλιςμζνου. Με αυτό τον τρόπο θ αςφαλιςτικι εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για 
αποηθμίωςθ. 

 
 Τα ζξοδα εμπεριςτατωμζνθσ Ιατρικισ Ρραγματογνωμοςφνθσ, όταν μετά από αςκζνεια ι ζνα 

ατφχθμα μία πραγματογνωμοςφνθ είναι απαραίτθτθ για τθν ςτοιχειοκζτθςθ και κεμελίωςθ των 
απαιτιςεων ςωματικϊν βλαβϊν του αςφαλιςμζνου. 

 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΜΙΚΤΘ ΑΤΟΜΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Σε όλουσ μασ είναι γνωςτό ςε πόςεσ περιπτϊςεισ θ Νομικι Ρροςταςία τθσ ARAG βοθκάει τουσ αυτοκινθτιςτζσ. 
Τϊρα θ ARAG με τθν Μικτι  Ατομικι Νομικι Ρροςταςία & Οχιματοσ ζρχεται να καλφψει ζνα άλλο κενό τθσ αγοράσ, 
που αφορά άπειρεσ περιπτϊςεισ ςτα νοικοκυριά . 
Από απροςεξία, αμζλεια ι αδιαφορία των άλλων μπορεί να κιγοφν τα ςυμφζροντά μασ. 
Ο κακζνασ λοιπόν πρζπει να φροντίηει να ζχει μία εξαςφάλιςθ για τισ ςτιγμζσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να είναι κι αυτόσ 
ιςχυρόσ. 
Θ Νομικι Ρροςταςία   παρζχει ςτον αςφαλιςμζνο εξαςφάλιςθ ςτθν ιδιωτικι του ηωι, ςτθν επαγγελματικι, με 
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν εργοδότθ. 

 
Θ ΜΙΚΤΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ςυμπεριλαμβάνει: 
 
Α) τθ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
και 
Β) τθ ΑΤΟΜΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ι ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 

 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ εμπλακεί ς' ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, που δεν ευκφνεται 
ι θ υπαιτιότθτα είναι αμφιςβθτοφμενθ θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει για λογαριαςμό του 
αποηθμίωςθ ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων, για: 
 

 τα ζξοδα επιςκευισ του αυτοκινιτου του 
 τθν οικονομικι ηθμιά που υφίςταται από τθν απϊλεια, ςτζρθςθ ι μθ χριςθ του ηθμιωκζντοσ 

οχιματοσ 
 τα διαφυγόντα κζρδθ (για επαγγελματικά οχιματα) 
 τθ μείωςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του αυτοκινιτου 
 τα νοςοκομειακά και ιατρικά ζξοδα 
 τθ ψυχικι οδφνθ όταν υπάρχει τραυματιςμόσ 
 τθ χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ 
 τα ζξοδα μιςκϊςεωσ ταξί 
 το ποςό τθσ ιδιοςυμμετοχισ εφ' όςον το αυτοκίνθτο καλφπτεται με μικτι αςφάλιςθ 

 
 Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται για κάνατο ι τραυματιςμό ι κανάτωςθ  

προςϊπου εξ αμελείασ, θ εταιρία αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ υπεράςπιςισ του ς' όλα τα ποινικά 
δικαςτιρια μζχρι τον Άρειο Ράγο. 

 
 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ υποπζςει ςε τροχαία παράβαςθ και διϊκεται ποινικϊσ, θ εταιρία 

αναλαμβάνει τα ζξοδα τθσ ποινικισ του υπεράςπιςθσ, όπωσ παραπάνω. 
 

 Πταν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει διαφορζσ που προκφπτουν από τθν αγορά, πϊλθςθ, ανταλλαγι ι 
επιςκευι του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου του, θ εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικιςει τισ αςτικζσ 
του απαιτιςεισ κατά του αντιδίκου. 
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 Σε περίπτωςθ που αφαιρεκεί θ άδεια κυκλοφορίασ, το δίπλωμα οδθγιςεωσ ι οι πινακίδεσ του 
αυτοκινιτου αναλαμβάνουμε να αςκιςουμε τισ απαραίτθτεσ ενςτάςεισ και προςφυγζσ ςτισ 
αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ και διοικθτικά δικαςτιρια. 

 
 Τθν διεκδίκθςθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ από τθν μικτι αςφάλιςθ των αυτοκινιτων. 

 
 Τισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια μικτισ, φωτιάσ ι κλοπισ του 

αυτοκινιτου του. 
 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ 
 

Για όςεσ περιπτϊςεισ παρζχεται Νομικι Ρροςταςία ςτθν Ελλάδα για τισ ίδιεσ προςτατεφουμε τον 
αςφαλιςμζνο μασ και ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ κακϊσ και ςτισ χϊρεσ που βρζχονται από τθν Μεςόγειο 
Θάλαςςα.  
Εδϊ κα πρζπει να λθφκοφν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλιματα που παρουςιάηει ζνα τροχαίο ςυμβάν 
εκτόσ Ελλάδοσ. Αφενόσ το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ που αντιμετωπίηει ο κάκε οδθγόσ ςτο εξωτερικό και 
αφετζρου οι υπζρογκεσ αμοιβζσ  δικθγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
Οι ίδιεσ όμωσ δυςκολίεσ παρουςιάηονται όταν θ ςφγκρουςθ γίνει με ζνα αλλοδαπό όχθμα ςτθν Ελλάδα.  
Οι αςφαλιςμζνοι όμωσ τθσ ARAG δεν ζχουν να ςκεφκοφν τζτοιου είδουσ προβλιματα, γιατί θ  ARAG 
αναλαμβάνει όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ και ζνα επιτελείο γλωςςομακϊν διακανονιςτϊν τουσ 
ςυμπαρίςταται ςυνεχϊσ. 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 

 Ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ  - αςφαλιςμζνοσ μασ - ,  οποιοςδιποτε άλλοσ οδθγεί με τθν άδειά του 
το όχθμα  κακϊσ  και οι ςυνεπιβαίνοντεσ.  

 
 Επίςθσ ο ίδιοσ ο αςφαλιςμζνοσ ςαν οδθγόσ ξζνων οχθμάτων (για  ποινικά  αδικιματα ι τροχαίεσ 

παραβάςεισ,  αφαίρεςθ διπλϊματοσ κλπ). 
 
 
 

Αςφαλιςτικό ποςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
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 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Θ αςφαλιςτικι Ρροςταςία παρζχεται: 
 

 Για τθν άςκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ βάςει διατάξεων νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ δθλ. αν ο 
αςφαλιςμζνοσ υποςτεί ςωματικζσ βλάβεσ, υλικζσ ι περιουςιακζσ ηθμιζσ που αφοροφν τθν κφρια 
κατοικία ι τθν εξοχικι εφόςον ζχει δθλωκεί και κζλει να ςτραφεί για αποηθμίωςθ εναντίον του 
υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για τθν υπεράςπιςθ ενϊπιον δικαςτθρίων λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν παράβαςθ εξ 
αμελείασ ποινικϊν διατάξεων. 

 
 Στθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςαν εργαηόμενου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ (υπάλλθλοσ, 

εργάτθσ), ςτισ διαφορζσ του με τον εργοδότθ του και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με «μπλοκάκι» προσ ζναν 
εργοδότθ. 

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν με τα αςφαλιςτικά ταμεία. 

 
 Στισ διαφορζσ από ενοχικζσ ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Θ Νομικι Ρροςταςία ενοχικϊν 

ςυμβάςεων περιλαμβάνει τόςο τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ ζναντι τρίτων όςο και τθν 
απόκρουςθ απαιτιςεων, εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που 
καταβάλει ο αςφαλιςμζνοσ.  

 
 Στισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια κατοικία του αςφαλιςμζνου, ι τθν εξοχικι εφόςον 

ζχει δθλωκεί. Κατοικίεσ, οι οποίεσ εκμιςκϊνονται πρζπει να αςφαλίηονται με το πρόγραμμα Νομικισ 
Ρροςταςίασ Εκμίςκωςθσ Ακινιτων. 

 
 Στισ διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από ςυμβόλαια ηωισ, πυρόσ, κλοπισ, ςειςμοφ. 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ μπορεί να προκφψουν ςτθν κακθμερινι μασ ηωι περπατϊντασ ςτο δρόμο, οδθγϊντασ 
ποδιλατο ι κατά τθν χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Κατά τθν επίςκεψθ ςε γνωςτοφσ, φίλουσ ι ςε δθμόςια 
οικιματα, κατά τθν επίςκεψθ ςτον γιατρό, ςτον τόπο εργαςίασ μασ ι ςτισ διακοπζσ. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ τραυματίηεται από υπαιτιότθτα τρίτου, κατά τθν προςζλευςι του ςτθν εργαςία του. Στθν 
περίπτωςθ αυτι υπάρχουν απαιτιςεισ για ςωματικζσ βλάβεσ, δθλ. ζξοδα γιατρϊν, νοςοκομείων, 
ενδεχόμενθσ αναπθρίασ κλπ. 

 Από πυρκαγιά ςε κακαριςτιριο ι βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί ςτο ιςόγειο τθσ πολυκατοικίασ καίγεται το 
διαμζριςμα του αςφαλιςμζνου. 

 Σε ζνα κζντρο διαςκεδάςεωσ τραυματίηονται από μεκυςμζνουσ ο αςφαλιςμζνοσ. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ τραυματίηεται από κρισ-κραφτ τθν ϊρα που κολυμπάει ςτθ κάλαςςα. 
 Κατά τθν επίςκεψθ κυρίασ ςε κομμωτιριο από τθν λανκαςμζνθ χριςθ χθμικϊν προϊόντων υφίςταται βλάβεσ 

ςτο δζρμα του κεφαλιοφ τθσ και πτϊςθ μαλλιϊν. 
 Από ςπαςμζνεσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ του διπλανοφ διαμερίςματοσ μπαίνει νερό ςτο διαμζριςμα του 

αςφαλιςμζνου. 
 Από ζργα που εκτελοφνται δίπλα ςτο ςπίτι του αςφαλιςμζνου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανκαςμζνο χειριςμό τθσ πόρτασ λεωφορείου τραυματίηεται ο αςφαλιςμζνοσ. 
 Κατά τθν επιςκευι του ςπιτιοφ του αςφαλιςμζνου προκαλοφνται διάφορεσ ηθμιζσ από απροςεξία των 

τεχνικϊν. 
 Φαρμακοποιόσ χορθγεί λανκαςμζνο φάρμακο ςτον αςφαλιςμζνο με ςυνζπεια να προκλθκεί βλάβθ ςτθν 

υγεία του. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ υφίςταται δθλθτθρίαςθ από φαγθτό ςε ζνα εςτιατόριο κλπ. 
 Σωματικζσ βλάβεσ προκαλοφμενεσ από εςφαλμζνεσ επεμβάςεισ γιατρϊν. 
 Διεκδικιςεισ αποηθμίωςθσ από εργατικό ατφχθμα. 

 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
υχνά υποτιμάται ο κίνδυνοσ των ποινικϊν περιπτϊςεων που μπορεί να προκφψουν ςτθν κυκλοφορία, ςτο ςπίτι, 
ςτθν εργαςία. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο αςφαλιςμζνοσ μθνφεται από τον εργοδότθ του για υπεξαίρεςθ ι για πρόκλθςθ ηθμιάσ ςτθν επιχείρθςθ. 

 Από ζνα ελαττωματικό καλϊδιο ςυςκευισ ι από τςιγάρο προκαλείται φωτιά ςε ολόκλθρο τον όροφο τθσ 

πολυκατοικίασ. Κατθγορείται ο αςφαλιςμζνοσ για εμπρθςμό. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ οδθγόσ ποδθλάτου κυκλοφορεί χωρίσ φϊτα με αποτζλεςμα να γίνει υπαίτιοσ ατυχιματοσ. 

 Ο ςκφλοσ του αςφαλιςμζνου ξεφεφγει από τθν επίβλεψι του και τραυματίηει ζνα περαςτικό. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ ςαν πεηόσ διζρχεται τθ διάβαςθ με κόκκινο με αποτζλεςμα να γίνει πρόξενοσ ατυχιματοσ. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, ότι άφθςε ςκουπίδια ςτο πεηοδρόμιο. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται  για διατάραξθ κοινισ θςυχίασ. 

 Ο αςφαλιςμζνοσ κατθγορείται, γιατί ενϊ ζπλενε το αυτοκίνθτό του ρφπανε το πεηοδρόμιο ι για άλλεσ 

παραβάςεισ αςτυνομικϊν διατάξεων. 
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 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΣΧΕΣΘ 
Οι διαφορζσ από εργαςιακι ςχζςθ είναι δυνατόν να προκφψουν πολφ ςυχνά, όπωσ:  
 

 Διαφορζσ που ζχει όποιοσ αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με μπλοκάκι προσ ζνα εργοδότθ 
ςτθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

 Από παρακράτθςθ μιςκοφ ι λανκαςμζνο υπολογιςμό υπερωριϊν. 
 Από δικαιϊματα αδείασ, απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι απόλυςθ χωρίσ αιτία. 
 Άρνθςθ επικόλλθςθσ ενςιμων κακϊσ και δυςμενι μετάκεςθ. 
 Απόκρουςθ απαιτιςεων του εργοδότθ για προκλθκείςεσ ηθμιζσ ςτισ μθχανζσ, εγκαταςτάςεισ, που πολλζσ 

φορζσ ζχουν ςχζςθ με ατυχιματα. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του αςφαλιςτικοφ του οργανιςμοφ δεν ςτρζφεται κανείσ ςυχνά. Μερικοί δε ποτζ. Ποιόσ ξζρει όμωσ τα 
δικαιϊματά του ςτθν πολυδαίδαλθ νομοκεςία από όπου μπορεί να εξαρτθκεί  θ ςυντιρθςθ μιασ ολόκλθρθσ 
οικογζνειασ. Νομικι Προςταςία παρζχεται για απαιτιςεισ που ςτρζφονται εναντίον των αςφαλιςτικϊν ταμείων 
για ςυνταξιοδότθςθ, ζξοδα περίκαλψθσ, ςφνταξθ αναπθρίασ, επίδομα ανεργίασ, εργατικά ατυχιματα, 
ανικανότθτα για εργαςία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Ο εργάτθσ παίρνει ςφνταξθ αναπθρίασ και θ ςυνζχιςθ τθσ διακόπτεται, γιατί κατά τθν γνϊμθ του ιδρφματοσ  
ζπαυςε να υφίςταται ο λόγοσ χοριγθςθσ. 

 Δεν αναγνωρίηεται από αςφαλιςτικό οργανιςμό προχπθρεςία ςε άλλου είδουσ εργαςία. 
 Σε αςφαλιςμζνο, από κακό ι λανκαςμζνο υπολογιςμό ςτθ προςμζτρθςθ ενςιμων, κεμελιϊνεται δικαίωμα 

για χαμθλότερθ ςφνταξθ απϋότι δικαιοφται. 
 Άρνθςθ από τον εργοδότθ επικόλλθςθσ ενςιμων 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Αυτι παρζχεται κατά τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων ι απόκρουςθ απαιτιςεων από ςυμβάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, 
όπωσ ςυμβάςεισ αγορϊν, επιςκευισ, παροχισ υπθρεςιϊν, χρθματοδότθςθσ κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων ▼ 

 αγορά λθγμζνων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
 αγορά επικίνδυνων παιδικϊν παιχνιδιϊν 
 αγορά αγακϊν (τρόφιμα & άλλα) που περιζχουν επικίνδυνεσ ι ακατάλλθλεσ πρϊτεσ φλεσ 
 διαφορζσ με εμπορικά καταςτιματα από τθν ακζτθςθ υπόςχεςθσ για δόςεισ ι εκπτϊςεισ ι προςφορζσ κλπ 

Ελαττϊματα μετά τθν αγορά ▼ 
 μθ αποδοχι ευκφνθσ για το ελάττωμα και μετάκεςι τθσ ςτθν κακι χριςθ του καταναλωτι 
 άρνθςθ ι αδυναμία αποκατάςταςθσ ι αντικατάςταςθσ του ελαττωματικοφ προϊόντοσ 
 μθ τιρθςθ των όρων παραγγελίασ ι παράδοςθσ των αγοραςκζντων προϊόντων 

Υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν ▼ 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν, εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ) 
 υπερχρεϊςεισ λογαριαςμϊν και ςυμβατικζσ παραβάςεισ εναλλακτικισ ςτακερισ τθλεφωνίασ, κινθτισ 

τθλεφωνίασ, χριςθσ INTERNET κλπ. 
Διαφορζσ  με τράπεηεσ ▼ 

 από καταχρθςτικοφσ όρουσ καταναλωτικϊν δανείων 
 από χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 
 από κζματα ανατοκιςμοφ 
 από οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που κρίκθκαν παράνομεσ, όπωσ ζξοδα χρθματοδότθςθσ & προμικεια 

φακζλων, ζξοδα κίνθςθσ ςε λογαριαςμό πιςτωτικισ κάρτασ που δεν παρουςιάηει υπόλοιπο κλπ. 
Διαφορζσ  από ινςτιτοφτα άκλθςθσ – καλλωπιςμοφ – αδυνατίςματοσ ▼ 
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 θ αγορά προγράμματοσ ζγινε με πιςτωτικι κάρτα που ςυνεχίηει να εξοφλείται, αλλά το ινςτιτοφτο ζκλειςε 
& οι υπθρεςίεσ του ςταμάτθςαν 

 θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζγινε χωρίσ να ςυμφωνθκεί θ εξόφλθςθ με πιςτωτικι κάρτα 
 το ινςτιτοφτο δεν δζχεται διακοπι του προγράμματοσ για λόγουσ υγείασ, παρά τθν αντίκετθ πρόβλεψθ 

ςτουσ όρουσ ςυνεργαςίασ και απαιτεί τθν εξόφλθςθ 
 εκδόκθκε μονομερϊσ πρόγραμμα και ηθτικθκαν χριματα μόνο μετά από τθλεφωνικι ενθμζρωςθ κι ενϊ ο 

πελάτθσ ουδζποτε ζκανε χριςθ. 
Διαφορζσ  από παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν & χρονομεριςτικϊν διακοπϊν ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο ειςζπραξε για οργανωμζνθ εκδρομι χριματα και οι υποςχζςεισ για ξενοδοχείο – 
φαγθτό – ξεναγιςεισ κλπ. δεν τθρικθκαν 

 πελάτεσ πλιρωςαν αεροπορικά ειςιτιρια μετ’ επιςτροφισ και όπωσ απεδείχκθ, δικαίωμα επιςτροφισ δεν 
είχαν 

 ςφμβαςθ χρονομεριςτικοφ καταλφματοσ με αντάλλαγμα, απεδείχκθ καταχρθςτικι λόγω απαράδεκτων 
ρθτρϊν 

 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολικι χρζωςθ λογαριαςμϊν ΟΤΕ,ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ. 
 Διαφορζσ με τθν τράπεηα από λανκαςμζνθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. 
 Θ αγορά ςυςκευισ τθλεόραςθσ, ψυγείου, ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ, φωτογραφικισ μθχανισ κλπ. 

αποδεικνφεται ελαττωματικι. 
 Θ αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία και ςτθν τιμι. 
 Κακυςτερεί θ παράδοςθ του αγοραςκζντοσ αντικειμζνου. 
 Ελαττωματικι εκπλιρωςθ εντολισ για επιςκευι του διαμερίςματοσ, των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 

κλπ. 
 Ο ςιδεράσ παραδίδει μια πόρτα για τον κιπο του αςφαλιςμζνου, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν παραγγελία. 
 Καταςτροφι ενδυμάτων κατά τον κακαριςμό από το κακαριςτιριο. 
 Ο ελαιοχρωματιςτισ ηθτάει επί πλζον αμοιβι. 
 Καταςτροφι επίπλων κατά τθν μετακόμιςθ. 
 Θ βιβλιοκικθ ι ντουλάπα που παράγγειλε ο αςφαλιςμζνοσ καταςκευάςτθκε με άλλεσ διαςτάςεισ. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ διαπιςτϊνει, όταν φτάνει ςτον τόπο διακοπϊν, ότι δεν του κρατικθκε δωμάτιο. 
 Χοριγθςθ δανείου από μζρουσ του αςφαλιςμζνου και άρνθςθ εξόφλθςθσ. 
 Ρϊλθςθ επίπλων ι ςτερεοφωνικοφ ςυγκροτιματοσ και άρνθςθ πλθρωμισ. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Παρζχεται για διαφορζσ που προκφπτουν από τθν κφρια ι δευτερεφουςα κατοικία του αςφαλιςμζνου. 
(υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ μιασ δευτερεφουςασ κατοικίασ, χωρίσ επαςφάλιςτρο, με τθν προχπόκεςθ όμωσ 
αυτι να ζχει δθλωκεί από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ)  
Η κάλυψθ αφορά κατοικίεσ που ιδιοκατοικοφνται.  
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, για ιδιοκατοίκθςθ. 
 Ο ιδιοκτιτθσ αυξάνει χωρίσ λόγο το ενοίκιο του αςφαλιςμζνου. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ επιβαρφνεται με υπερβολικά κοινόχρθςτα. 

 
 
 
 
 
 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
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Παρζχεται για διαφορζσ που κα προκφψουν με τθν αςφαλιςτικι εταιρία του αςφαλιςμζνου και απορρζουν από 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν τθν κφρια κατοικία. 
 

 θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν καλφπτει μζροσ νοςοκομειακϊν ι ιατρικϊν εξόδων, 
 αποκλείει τθν παροχι προβλεπομζνων επιδομάτων χωρίσ αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερϊσ αφξθςθ αςφαλίςτρου 
 αφαιρεί καλφψεισ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του αςφαλιςμζνου 
 περικόπτει το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ από πυρκαγιά, κλοπι, πλθμμφρα. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Το ςπίτι του αςφαλιςμζνου καίγεται και θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν τον αποηθμιϊνει. 
 Μετά τον ςειςμό θ εταιρία του αςφαλιςμζνου δεν τον αποηθμιϊνει ςτο φψοσ τθσ ηθμιάσ που προκλικθκε 

από τον καταςτροφικό ςειςμό. 
 Με τθν λιξθ αςφαλιςτθρίου Ηωισ δεν καταβάλλονται ςτον αςφαλιςμζνο όςα προκφπτουν από το 

αςφαλιςτιριο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ ειςάγεται ςτο νοςοκομείο και θ αςφαλιςτικι του εταιρία δεν τον καλφπτει ι πλθρϊνει 

μζροσ εξόδων. 
 

H ARAG ΡΛΘΩΝΕΙ : 
 

 τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου 

 τα δικαςτικά ζξοδα 

 τισ αναγκαίεσ προκαταβολζσ δικαςτικϊν εξόδων 

 τισ αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, 

 τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν επιμελθτϊν, 

 τθν  επιδικαςκείςα ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 το πρόςωπο που κατονομάηεται ςτο αςφαλιςτιριο 
 

 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
 

Θ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΣΤΕΓΘΣ 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 
 

 ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΜΕ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΡΛΘΣ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΔΔ…) 

 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ μπορεί να προκφψουν από ατφχθμα ςτθν επιχείρθςθ ι ςτο κατάςτθμα, ςτον 
δρόμο προσ τθν εργαςία και κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ απαιτιςεισ 
ςε περίπτωςθ κλοπισ, πυρόσ, καταςτροφισ μθχανϊν κ.λ.π. 
  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Το ιςόγειο κατάςτθμα του αςφαλιςμζνου πακαίνει ηθμιζσ από ζνα φορτθγό. 
 Ο οδθγόσ που φόρτωνε τραυματίηει ζνα ςυνεργάτθ τθσ επιχείρθςθσ. 
 Σε μια μικρι πόλθ, ανταγωνιςτισ δυςφθμίηει τθν ποιότθτα των προϊόντων του αςφαλιςμζνου. 
 Ρροκαλείται φωτιά ςτο κατάςτθμα του αςφαλιςμζνου από αμζλεια ενόσ πελάτθ που πζταξε 

αναμμζνο τςιγάρο ι από φωτιά του διπλανοφ καταςτιματοσ. 
 Ζνασ πελάτθσ ι παιδιά που παίηουν, ςπάηουν τθν βιτρίνα του καταςτιματοσ του αςφαλιςμζνου. 
 Από ςπάςιμο υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων του άνω ι διπλανοφ ορόφου προκαλοφνται ηθμιζσ ςτο 

κατάςτθμα ι τα εμπορεφματα του αςφαλιςμζνου. 
 Ρελάτθσ κλζβει εμπορεφματα από το κατάςτθμα του αςφαλιςμζνου. 
 Κατά τθν μεταφορά εμπορευμάτων ςε πελάτθ καταςτρζφεται το εμπόρευμα μετά από ςφγκρουςθ 

που ζγινε από υπαιτιότθτα τρίτου. 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η περίπτωςθ αυτι παρουςιάηει οπωςδιποτε ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ αςφαλιςμζνουσ, γιατί 
καλφπτει αγορανομικζσ παραβάςεισ, εργατικά ατυχιματα και άλλα αδικιματα, που εμπίπτουν ςτθν 
ποινικι διαδικαςία. Κακθμερινά υπάρχει κίνδυνοσ για ατυχιματα κατά τον χειριςμό των μθχανϊν ςτο 
χϊρο εργαςίασ, ςτισ ςκάλεσ, ςτισ αποκικεσ κ.λπ. ε κάκε εργατικό ατφχθμα ακολουκεί ςχεδόν πάντοτε 
ποινικι δίωξθ εναντίον του υπευκφνου τθσ επιχείρθςθσ. 
 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
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 Αγορανομικζσ παραβάςεισ, όπωσ κατθγορίεσ για ελλειποβαρι πϊλθςθ προϊόντων, υπερβολικι 
αφξθςθ τιμισ κ.λ.π. 

 Ιδιοκτιτθσ βιοτεχνίασ δεν ακολουκεί τισ υγειονομικζσ οδθγίεσ εντόσ του χϊρου τθσ επιχείρθςθσ. 
 Κατθγορίεσ για διατάραξθ κοινισ θςυχίασ, λειτουργία μετά τθν επιτρεπόμενθ ϊρα, ρφπανςθ 

περιβάλλοντοσ κ.λ.π. 
 Ρελάτθσ ςπάηει το πόδι του από πτϊςθ μζςα ςτο χϊρο του καταςτιματοσ. 
 Από βλάβθ μθχανισ τθσ επιχείρθςθσ τραυματίηεται ζνασ εργάτθσ. 
 Από αμζλεια εργάτθ που άφθςε βζργεσ ςιδιρου ι άλλα αντικείμενα ςτον χϊρο εργαςίασ 

προκαλείται ατφχθμα. Διϊκεται ο εργοδότθσ. 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΕΓΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Αφορά τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ κατά τισ οποίεσ κα προκφψουν διαφορζσ μεταξφ του αςφαλιςμζνου 
εργοδότθ και των υπαλλιλων του και αναφζρονται τόςο ςτθν διεκδίκθςθ όςο και τθν απόκρουςθ 
απαιτιςεων. 
 
Θ ARAG υποςτθρίηει τθν επιχείρθςθ ι τον επαγγελματία. 
 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Διαφορζσ από επίδομα αδείασ, υπερωρίεσ, επιςτροφι δανείου, καταγγελία ςφμβαςθσ, απόλυςθ 
χωρίσ προειδοποίθςθ ι αποηθμίωςθ. 

 Υπάλλθλοσ αποχωρεί από τθν εταιρία χωρίσ να επιςτρζψει το δάνειο. 
 Ο αςφαλιςμζνοσ εργοδότθσ απολφει τον εργαηόμενο για ςυνεχείσ κακυςτεριςεισ. Αυτόσ 

προςφεφγει ςτα δικαςτιρια. 
 Διαφορζσ με υπάλλθλο για οικονομικζσ αταςκαλίεσ. 

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΕΓΘ 
 Ο ιδιοκτιτθσ κάνει ζξωςθ ςτον αςφαλιςμζνο, γιατί ιςχυρίηεται ότι κζλει να το χρθςιμοποιιςει ο 

ίδιοσ. 
 Ο ιδιοκτιτθσ ηθτάει από τον ενοικιαςτι αςφαλιςμζνο υπερβολικι αφξθςθ ενοικίου. 
 Ο ιδιοκτιτθσ δεν καταβάλλει τα ζξοδα επιςκευισ ελαττωματικισ κζρμανςθσ που πλιρωςε ο 

αςφαλιςμζνοσ. 
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
    Όταν προκφψουν διαφορζσ με το αςφαλιςτικό ςασ ταμείο ενϊπιον των ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Όταν χρειάηεςτε τθν ςυμβουλι ενόσ δικθγόρου για υποκζςεισ οικογενειακοφ, κλθρονομικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου. 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 
Πταν προκφψουν διαφορζσ με τθν αςφαλιςτικι εταιρία που καλφπτει με ςυμβόλαια πυρόσ, κλοπισ, 
τθν αςφαλιςμζνθ επιχείρθςθ κλπ. 
 
 

 
…ΕΡΙΣΤΟΦΘ ΣΤΘΝ ΑΧΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 

 
 ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΜΕ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΡΛΘΣ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΩΔ ΔΔ………… 
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Καλφπτεται θ προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςφαλιςτικισ εταιρίασ ςτισ διαφορζσ που 
κα προκφψουν από τθν κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου μασ και αφορά τθν αςφαλιςμζνθ 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΜΙΚΤΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

 
*** Θ κάλυψθ ενοχικϊν ςυμβάςεων παρζχεται μόνο αν προχπάρχει και θ Απλι ι προςφζρεται μαηί με 

τθν Απλι Επαγγελματικι, και ιςχφει για τθν Ελλάδα. 
 

H Νομικι Ρροςταςία Ενοχικϊν Συμβάςεων περιλαμβάνει  τισ διαφορζσ που κα προκφψουν από τισ 
ςυμβάςεισ των επαγγελματιϊν ι επιχειριςεων με τουσ πελάτεσ τουσ ι προμθκευτζσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ: 
 

 αξιϊςεισ από διαμαρτυρθμζνεσ ςυναλλαγματικζσ, 
 αξιϊςεισ από ακάλυπτεσ επιταγζσ, 
 απλιρωτα τιμολόγια, 
 αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, 
 διαφορζσ με τουσ προμθκευτζσ από μι ζγκαιρθ παράδοςθ, ελαττωματικι ποιότθτα, υπαναχϊρθςθ 

ςτα ςυμφωνθκζντα κ.ο.κ. 
 
Εννοείται ότι θ κάλυψθ ιςχφει για διαφορζσ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, από διαμαρτυρθμζνα  
γραμμάτια, ακάλυπτεσ επιταγζσ που κα προκφψουν μετά τθν θμερομθνία αςφάλιςθσ και των οποίων θ 
πράξθ ςυναλλαγισ ανάγεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ αςφάλιςθσ. 
 
 Ωσ Plafond αςφάλιςθσ ι επίδικα ποςά εννοοφμε το φψοσ τθσ απαίτθςθσ που μπορεί να διεκδικιςει ο 
αςφαλιςμζνοσ μζςα ςτθν αςφαλιςτικι περίοδο ενόσ ζτουσ π.χ. από διαμαρτυρθμζνα γραμμάτια ι 
ακάλυπτεσ επιταγζσ φψουσ μζχρι 3.000 € ι 6.000 € κ.ο.κ.  
 
Το αςφαλιςτικό ποςό τθσ ARAG για αυτοφ του είδουσ τισ αςφαλίςεισ, ανζρχεται ςε 4.000 € ανά 
περίπτωςθ. 
 

Τα αςφάλιςτρα καταβάλλονται εφάπαξ. 
 
 
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΟ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛ. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
 
Ρζραν του προγράμματοσ τθσ Μικτισ επαγγελματικισ Ν.Ρ. με ενοχικζσ ςυμβάςεισ, δθμιουργικθκε λόγω 
αναγκϊν τθσ αγοράσ, νζο πρόγραμμα εξϊδικου διακανονιςμοφ, για plafond απαιτιςεων μζχρι 4.999€ 
ετθςίωσ. 

Στο πρόγραμμα γίνονται μόνο εξϊδικεσ ενζργειεσ από το Τμιμα Ηθμιϊν τθσ εταιρίασ. 

Ελάχιςτο διεκδικοφμενο ποςό προσ εξϊδικο διακανονιςμό: 300€ 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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AΡΑΑΙΤΘΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΙΤΑΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Θ ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ  ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 
 
 

 Τόςο θ ςυναλλαγματικι όςο και θ επιταγι δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, διορκϊςεισ (μουτηοφρεσ), 
διαγραφζσ κλπ, διότι δθμιουργοφν πρόβλθμα εγκυρότθτασ που εκμεταλλεφεται ο αντίδικοσ και 
παρακωλφεται θ δικαςτικι διαδικαςία. 

 
 Θ ςυναλλαγματικι πρζπει να είναι ςωςτά χαρτοςθμαςμζνθ. Αν δθλ. θ απαίτθςθ είναι π.χ. 100 Ευρϊ 

δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ζντυπο ςυναλλαγματικισ για διαφορετικό ποςό. 
 

 Αν το ποςόν τθσ ςυναλλαγματικισ είναι μεγαλφτερο από τθν μεγαλφτερθ αξία των  εντφπων 
ςυναλλαγματικισ που κυκλοφοροφν, τότε για το επιπλζον ποςόν θ ςυναλλαγματικι πρζπει να 
χαρτοςθμαίνεται μζςα ςε τρείσ θμζρεσ από τθν ζκδοςθ ςτθν  οικεία ΔΟΥ και να αναγράφεται επί του 
ςϊματοσ αυτισ από τθν ανωτζρω ΔΟΥ, ότι χαρτοςθμάνκθκε, αναγραφομζνου επίςθσ του αρικμοφ 
τθσ ςχετικισ τριπλότυπθσ απόδειξθσ. 

 
 Στο ζντυπο τθσ ςυναλλαγματικισ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα όλα τα ςτοιχεία που προβλζπει ο 

νόμοσ, δθλ. θμερομθνία πλθρωμισ, θμερομθνία αποδοχισ, ονοματεπϊνυμο και υπογραφι εκδότθ 
και αποδζκτθ κ.ο.κ. 

 
 Τόςο ςτθν ςυναλλαγματικι όςο και ςτθν επιταγι εάν  ο οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο πρζπει να 

υπάρχουν τα πλιρθ ςτοιχεία του, δθλ. ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ, υπογραφι. 
Εάν ο οφειλζτθσ είναι εμπορικι εταιρία, τότε πρζπει να υπάρχει θ ςωςτι και πλιρθσ επωνυμία τθσ, 
δθλ. ΕΡΕ, ΟΕ και εκτόσ τθσ υπογραφισ να υπάρχει ςφραγίδα. 

 
 Μόνο για τθν ςυναλλαγματικι είναι ςκόπιμο - όπου είναι δυνατόν- να υπογράφει τριτεγγυθτισ με τα 

πλιρθ ςτοιχεία του όπωσ παραπάνω. 
 

 Εφόςον θ επιταγι δεν ειςπράττεται (είναι ακάλυπτθ), πρζπει να ηθτείται εντόσ 8 θμερϊν από τθν 
θμερομθνία πλθρωμισ θ ςφράγιςθ τθσ από τθν τράπεηα. 

 
 Επειδι για τθν διεκδίκθςθ απαιτιςεων βάςει ςυναλλαγματικισ ι επιταγισ ο μικρότεροσ 

προβλεπόμενοσ χρόνοσ παραγραφισ είναι 6 μινεσ από τθν θμερομθνία πλθρωμισ, κα πρζπει αρκετά 
νωρίτερα να ζχει επιλθφκεί δικθγόροσ για τθν ζκδοςθ διαταγισ πλθρωμισ. 

 
ΓΕΝΙΚΘ  ΡΑΑΤΘΘΣΘ 
 
Είναι αυτονόθτο ότι όςο περιςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι δυνατόν να δοκοφν ςτον δικθγόρο ςχετικά με 
τθν δραςτθριότθτα, τθν περιουςιακι κατάςταςθ του οφειλζτου κλπ., διευκολφνεται το ζργο του για τθν 
διεκδίκθςθ των απαιτιςεων  και κυρίωσ για τθν  είςπραξθ τουσ. 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΘΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 
 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ με τθν ιδιότθτα του ςαν επιτθδευματία και 
ελευκζρου επαγγελματία, για μία επαγγελματικι δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο. 
 

 Αςφαλιςτικι  παρζχεται:           

 

 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται  ςτθν εξ αμελείασ 

παράβαςθ ποινικϊν διατάξεων και ζχουν ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα. 

 

 για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων ςτισ διαφορζσ με τισ διοικθτικζσ  αρχζσ που 

εποπτεφουν τθν αςφαλιςμζνθ επιχείρθςθ   

 

 για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ     

 

 για διαφορζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επαγγελματικι ςτζγθ με τον ιδιοκτιτθ του 

οικιματοσ 

 

 για διαφορζσ του αςφαλιςμζνου μασ με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια τθσ 

επιχείρθςισ του, όπωσ πυρόσ, κλοπισ και προςωπικϊν ατυχθμάτων 

 

 για νομικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν αςφαλιςμζνθ δραςτθριότθτα   

 

 για τθν απόκρουςθ απαιτιςεων που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι αςτικι ευκφνθ του 
αςφαλιςμζνου 

 
 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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                 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
(ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ) 

 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνουν οι αςφαλιςμζνοι με τθν ιδιότθτά  τουσ ωσ μζλθ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, για μία δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο.  

 

Αςφαλιςτικι  προςταςία παρζχεται:                 

                 

 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν εξ αμελείασ 

παράβαςθ ποινικϊν διατάξεων        

 

 για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων ςτισ διαφορζσ με τισ διοικθτικζσ αρχζσ που 

εποπτεφουν τθν αςφαλιςμζνθ δραςτθριότθτα του Δ.Σ.  

 

 για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ          

 

 για τθν υποβολι μινυςθσ για το αδίκθμα τθσ ψευδοφσ καταμινυςθσ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ και 

παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ     

 

 για νομικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν αςφαλιςμζνθ δραςτθριότθτα      

 
 

 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ …κλπ 
 
Στο πρόγραμμα αυτό ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι καλφψεισ τθσ Ροινικισ Νομικισ Ρροςταςίασ Μελϊν 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων και επιπλζον: 
 

 για τθν κατόπιν απόφαςθσ του Δ.Σ. υποβολι μζχρι δφο (2) εντόσ τθσ ίδιασ αςφαλιςτικισ περιόδου 
εγκλιςεων, κατά τθσ εργοδοτικισ πλευράσ, εφόςον νομικϊσ ςτοιχειοκετοφνται, αλλά μόνο για τθν 
μθ καταβολι δεδουλευμζνων αποδοχϊν ι άλλων προβλεπόμενων και μθ καταβαλλόμενων 
παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ που για λογαριαςμό τουσ το Δ.Σ. δικαιοφται να ενεργεί. 

 
 

 για τθν κατόπιν απόφαςθσ του Δ.Σ. εκπόνθςθ μζχρι τριϊν (3) εντόσ τθσ ίδιασ αςφαλιςτικισ 
περιόδου αναφορϊν, υπομνθμάτων, γνωματεφςεων ι εξϊδικϊν δθλϊςεων προσ τθν εργοδοτικι 
πλευρά ι τθν προϊςτάμενθ εποπτικι αυτισ αρχι, για υπθρεςιακά κζματα των εργαηομζνων που 
για λογαριαςμό τουσ το Δ.Σ. δικαιοφται να ενεργεί. 

 
 
 
 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα
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ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ ωσ φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 

διαχειριςτισ κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ επιχειρθματία και ελεφκερου 

επαγγελματία, για τθν νομίμωσ αςκοφμενθ επαγγελματικι δραςτθριότθτά του, που αναφζρεται ςτο 

αςφαλιςτιριο. 

 

Αςφαλιςτικι  προςταςία παρζχεται:           

 

 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται  ςτθν εξ αμελείασ παράβαςθ 

ποινικϊν διατάξεων και ζχουν ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα, 

 για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ 

εταιρίασ, αλλά και για τθν απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων κατά του αςφαλιςμζνου εκ τθσ ευκφνθσ αυτισ, 

 για διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια τθσ επιχείρθςισ του, 

όπωσ πυρόσ, κλοπισ και προςωπικϊν ατυχθμάτων. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ    26.000€ ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 

ΓΕΩΓΑΦΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ  θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα και ςυντρζχει αρμοδιότθτα Ελλθνικϊν δικαςτθρίων 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

Αρικμόσ κλινϊν Ετιςια μικτά αςφάλιςτρα 

ζωσ 100 200 € 

101 - 200 350 € 

201 - 300 550 € 

301 - 500 800 € 

501 & άνω 1.200 € 

 

 

 

             
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ 
                  (περιλαμβανομζνθσ και τθσ εκμίςκωςθσ) 
 

Νομικι Ρροςταςία Διαμερίςματοσ ι Μονοκατοικίασ 
Αςφαλιςτικι προςταςία απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ - ιδιοκτιτθσ του αςφαλιςμζνου διαμερίςματοσ ι 
μονοκατοικίασ 

Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ▼ 
 για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ εξ  

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων που ζχουν ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο ακίνθτο 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από μιςκωτικζσ ςυμβάςεισ  

 (μετά το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ αςφάλιςθσ) 
 ςτισ διαφορζσ μεταξφ ομόρων ιδιοκτθςιϊν 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ εφ’ όςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ 

υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ και προκφπτουν από 
το αςφαλιςμζνο ακίνθτο  

 ςτισ διαφορζσ εξ’ ιδίων αςφαλιςτθρίων (πυρόσ, ςειςμοφ κλπ.) που καλφπτουν το αςφαλιςμζνο 
ακίνθτο 
 

Νομικι Ρροςταςία Καταςτιματοσ 
Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ▼ 

 για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ εξ 

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων που ζχουν ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο ακίνθτο 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από μιςκωτικζσ ςυμβάςεισ 

 (μετά το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ αςφάλιςθσ) 
 ςτισ διαφορζσ μεταξφ ομόρων ιδιοκτθςιϊν 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ εφ’ όςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ 

υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ και προκφπτουν από 
το αςφαλιςμζνο ακίνθτο  

 ςτισ διαφορζσ εξ’ ιδίων αςφαλιςτθρίων (πυρόσ, ςειςμοφ κλπ.) που καλφπτουν το αςφαλιςμζνο 
ακίνθτο 

Νομικι Ρροςταςία Οικοπζδου 
Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ▼ 

 για τθν διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτθν παράβαςθ εξ 

αμελείασ ποινικϊν διατάξεων που ζχουν ςχζςθ με το αςφαλιςμζνο ακίνθτο 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από μιςκωτικζσ ςυμβάςεισ 

 (μετά το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ αςφάλιςθσ) 
 ςτισ διαφορζσ μεταξφ ομόρων ιδιοκτθςιϊν 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ εφ’ όςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ 

υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ και προκφπτουν από 
το αςφαλιςμζνο ακίνθτο  

 ςτισ διαφορζσ εξ’ ιδίων αςφαλιςτθρίων (πυρόσ, ςειςμοφ κλπ.) που καλφπτουν το αςφαλιςμζνο 
ακίνθτο 

H αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα και εφόςον ςυντρζχει  αρμοδιότθτα Ελλθνικϊν 
δικαςτθρίων. 

              …επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
Α. ΡΟΓΑΜΜΑ   
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
 

Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα αςφαλίηονται οι εκάςτοτε ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΕΣ πολυκατοικιϊν για κζματα που 
ανακφπτουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, για πράξεισ, παραλείψεισ ι παραβάςεισ κακϊσ 
επίςθσ και οι κοινόχρθςτοι χϊροι  και τα κοινόχρθςτα αγακά, όπωσ: 

 Ζνοικοσ αρνείται τθν καταβολι κοινοχριςτων. Εγείρεται αγωγι εναντίον του. 

 Ζνοικοσ αρνείται ι κωλυςιεργεί τθν καταβολι δαπάνθσ  αντικατάςταςθσ ςωλθνϊςεων, βαφισ του 
κτιρίου,   μόνωςθ τθσ ταράτςασ κλπ. 

 Ο διαχειριςτισ κατθγορείται για υγειονομικζσ παραβάςεισ ι ποινικά αδικιματα που ςυνδζονται 
με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. 

 Ραραδίδεται ελλιπζσ φορτίο πετρελαίου ι κακισ ποιότθτασ και προκαλεί ηθμιζσ ςτον λζβθτα. 

 Ρροκφπτουν διαφορζσ ωσ προσ τθν τιμι ι τθν ποιότθτα εργαςίασ ελαιοχρωματιςμοφ 
κοινοχριςτων χϊρων κλπ. 

 Νεοαγοραςκείσ καυςτιρασ ι άλλο για τθν κοινι χριςθ και εξυπθρζτθςθ μθχάνθμα ι εξάρτθμα 
αποδεικνφονται ελαττωματικά. 

 Ρροκαλοφνται ηθμιζσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ από υπαιτιότθτα τρίτου και εγείρεται αγωγι 
αποηθμίωςθσ εναντίον του. 

 
Αςφαλιςτικι προςταςία απολαμβάνει ο εκάςτοτε διαχειριςτισ τθσ προςδιοριηόμενθσ με ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ  ςτο αςφαλιςτιριο οικοδομισ, εφόςον αςκεί νομίμωσ τα κακικοντά του. 
 
Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ▼ 

 Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ ςε 
περιπτϊςεισ ηθμιάσ κοινοχριςτων χϊρων και κοινοχριςτων αγακϊν 

 Για τθν ποινικι υπεράςπιςθ του διαχειριςτι όταν κατθγορείται για εξ αμελείασ αδικιματα που 
ζχουν ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά του. 

 Για τθν διεκδίκθςθ τθσ είςπραξθσ των νομίμωσ κατανεμθμζνων οφειλϊν, κοινοχριςτων δαπανϊν 
εκ μζρουσ των υπόχρεων  

 Σε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ των κοινοχριςτων χϊρων και αγακϊν κακϊσ και 
ςυμβολαίων που καλφπτουν τον εκάςτοτε διαχειριςτι και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

 Για τθν προςεπίκλθςθ, τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, 
του εκάςτοτε νόμιμα εκλεγμζνου διαχειριςτι. 

 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία αφορά τον διαχειριςτι αλλά και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και αγακά και δεν 
αφορά τισ διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ των ςυνιδιοκτθτϊν. 
 
Θ κάλυψθ παρζχεται για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που κα γεννθκοφν μετά τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ 
και ιςχφει ςτθν Ελλάδα. 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 Β. ΡΟΓΑΜΜΑ   
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΡΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
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Υπάρχει δυνατότθτα ο αςφαλιςμζνοσ να επιλζξει ανάμεςα ςτα προγράμματα (Α & Β), όπου ςτο Β’ 
μειωμζνο πρόγραμμα διαχειριςτϊν ιςχφουν όλεσ οι καλφψεισ του προγράμματοσ Α, πλθν τθσ κάλυψθσ για 
τθ διεκδίκθςθ των οφειλομζνων κοινοχριςτων. 

Ιςχφει ωςτόςο, θ δικαςτικι διεκδίκθςθ απαιτιςεων από άλλθ αιτία του εκάςτοτε διαχειριςτι, άνευ 
ορίου/περιοριςμοφ. 
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Βϋ 
 

 Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ ςε 
περιπτϊςεισ ηθμιάσ κοινοχριςτων χϊρων και κοινοχριςτων αγακϊν 

 Για τθν ποινικι υπεράςπιςθ του διαχειριςτι όταν κατθγορείται για εξ αμελείασ αδικιματα που 
ζχουν ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά του. 

 Σε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ των κοινοχριςτων χϊρων και αγακϊν κακϊσ και 
ςυμβολαίων που καλφπτουν τον εκάςτοτε διαχειριςτι και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

 Για τθν προςεπίκλθςθ, τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, 
του εκάςτοτε νόμιμα εκλεγμζνου διαχειριςτι. 

 
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία αφορά τον διαχειριςτι αλλά και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και αγακά και δεν 
αφορά τισ διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ των ςυνιδιοκτθτϊν. 
 
Θ κάλυψθ παρζχεται για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που κα γεννθκοφν μετά τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ 
και ιςχφει ςτθν Ελλάδα. 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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Χριςιμεσ Συμβουλζσ… 
 
Σχετικά με τθν δικαςτικι διεκδίκθςθ κοινοχριςτων, απαραίτθτα είναι τα εξισ : 
 

1. Αντίγραφο τθσ ςφςταςθσ οριηοντίου ιδιοκτθςίασ και κανονιςμοφ τθσ πολυκατοικίασ 
 

2. Ριςτοποιθτικό μεταγραφισ των ανωτζρω 
 

3. Ρλιρθ ςτοιχεία οφειλζτθ 
 

4. Ο αρικμόσ ςυμβολαίου του οφειλζτθ με τον τόμο και τον αρικμό μεταγραφισ αυτοφ  (όχι απαραίτθτα 
αντίγραφο, αρκεί και απλι αναφορά) 

 
5. Επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου πρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ που ορίηει τον τελευταίο 

διαχειριςτι 
 

6. Επικυρωμζνο αντίγραφο του πρακτικοφ που ανακζτει το ζργο τθσ διαχείριςθσ ςε εταιρία (μπορεί να είναι 
το ίδιο με το ανωτζρω ι αν θ εταιρία είναι και ο διαχειριςτισ  είναι ζνα) 

 
7. Τισ αποδείξεισ εξόδων κάκε οφειλόμενου μινα, ζςτω και φωτοτυπία 

 
8. Αν κάποιο ζξοδο προζρχεται από απόφαςθ Γενικισ Συνζλευςθσ (π.χ. αμοιβι διαχειριςτι), επικυρωμζνο 

αντίγραφο του πρακτικοφ 
 
 
     Τα ςτοιχεία 1, 2, 3 και 4, αν δεν υπάρχουν μποροφν να βρεκοφν με ζρευνα ςτα οικεία υποκθκοφυλακεία και 
κτθματολογικά γραφεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
 

Οροφοκτθςία- κάκετθ ιδιοκτθςία 
Θ καταςκευι πολυκατοικιϊν λφνει τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ εδϊ και δεκαετίεσ. Θ ςυγκατοίκθςθ 
όμωσ αυτι ζχει πλεονεκτιματα, αλλά και μειονεκτιματα . ςυχνά προκφπτουν αντιδικίεσ για τθν επίλυςθ των 
οποίων αρμόδιο είναι το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο.  
Θ ιδιοκτθςία που ανικει ςτον κακζνα από τουσ ιδιοκτιτεσ ζχει κεςμοκετθκεί με νόμο, ςυνιδιοκτθςία κατά 
ορόφουσ ι «οριηόντια ιδιοκτθςία». 
Λειτουργία τθσ ςυνιδιοκτθςίασ. 
 Θ ςυνιδιοκτθςία για να λειτουργιςει απαιτεί τθν φπαρξθ οργάνων δθλαδι  Διαχειριςτι και Γενικι Συνζλευςθ. 
Αυτά ορίηονται γενικά με νόμο, αλλά και ειδικότερα με τον κανονιςμό τθσ πολυκατοικίασ που ζχει υπογραφεί από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ και ζχει κατατεκεί ςτο υποκθκοφυλακείο. ( Αποτελεί μζροσ τθσ ςφςταςθσ οριηόντιασ 
ιδιοκτθςίασ.) 
Κάκε διαχειριςτισ οφείλει να ζχει ζνα αντίγραφο του κανονιςμοφ τθσ πολυκατοικίασ, κακϊσ και κατάλογο των 
ονομάτων των κατοικοφντων ςτθν πολυκατοικία, ιδιοκτθτϊν και ενοικιαςτϊν. 
  
Γενικι Συνζλευςθ τθσ Ρολυκατοικίασ 
 Θ γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται με τον τρόπο και τισ προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτον κανονιςμό και 
ςυνεδριάηει και αποφαςίηει με βάςθ τισ πλειοψθφίεσ που αναφζρονται ςε αυτόν . Στθ γενικι ςυνζλευςθ 
ςυμμετζχουν όλοι οι ιδιοκτιτεσ οποιαςδιποτε ιδιοκτθςίασ ςτο κτιριο. Οι ψιφοι τουσ είναι ανάλογοι με το μζγεκοσ 
των μεριδίων τουσ ςτα χιλιοςτά επί του οικοπζδου. Σε κάκε Γενικι ςυνζλευςθ εκλζγεται πρόεδροσ και γραμματζασ 
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν, ςε ειδικό βιβλίο,  ςτα οποία αναφζρονται οι παρευριςκόμενοι και οι αποφάςεισ 
που πάρκθκαν.  
Κάκε χρόνο ςυνικωσ θ γενικι ςυνζλευςθ εκλζγει ωσ  διαχειριςτι ζναν εκ των ςυνιδιοκτθτϊν με ετιςια κθτεία  
 Διαχείριςθ πολυκατοικίασ 
 Συχνά λόγω τθσ απροκυμίασ πολλϊν ςυνιδιοκτθτϊν να εκτελζςουν τα κακικοντα του διαχειριςτι, αφοφ αυτά είναι 
αρκετά και πολλζσ φορζσ απαιτοφν πολφ από τον πολφτιμο χρόνο μασ, καταφεφγουν ςτθν λφςθ να εκλζγουν τον 
υπεφκυνο κάποιου γραφείου διαχείριςθσ πολυκατοικιϊν ςαν διαχειριςτι, ο οποίοσ επιμελείται τισ πλθρωμζσ, τισ 
ειςπράξεισ, τθν παραλαβι του πετρελαίου, τθν ειδοποίθςθ των ςυντθρθτϊν, ( βυτίο βόκρου, ςυντθρθτι καυςτιρα 
) και γενικϊσ αςχολείται με ότι ζχει ςχζςθ με τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ πολυκατοικίασ.  
  
Διαχειριςτισ 
Ο διαχειριςτισ είναι ο εντολοδόχοσ των ςυνιδιοκτθτϊν για τθν διαχείριςθ των κοινοχριςτων πραγμάτων ενόσ 
κτιρίου.  
Θ εντολι ςτον διαχειριςτι δίδεται από τθν ςυνζλευςθ των ςυνιδιοκτθτϊν, που ςυγκαλείται ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό και το αντικείμενο τθσ εντολισ αυτισ δθλαδι οι αρμοδιότθτεσ του διαχειριςτι προςδιορίηονται επίςθσ 
από τον κανονιςμό τθσ πολυκατοικίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ όμωσ οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ είναι: 
Εξόφλθςθ όλων των λογαριαςμϊν κοινοχριςτων δαπανϊν , όπωσ ΔΕΘ, φδρευςθσ, κακαριότθτασ, πετρελαίου κλπ.  
Επίβλεψθ των τακτικϊν (π.χ. κακαριότθτα) και εκτάκτων εργαςιϊν (π.χ. επιςκευι των βλαβϊν) ςτουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ του κτθρίου.  
Κατανομι των κοινοχριςτων δαπανϊν και ζκδοςθ αναλυτικοφ λογαριαςμοφ για κάκε διαμζριςμα χωριςτά, 
ανάλογα με τα χιλιοςτά ςυμμετοχισ του.  
Είςπραξθ των οφειλϊν των διαμεριςμάτων.  
Ζλεγχοσ του αποκζματοσ και προμικεια του πετρελαίου κζρμανςθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ.  
Φροντίδα για τα διοικθτικά κζματα όπωσ προβλζπει ο κανονιςμόσ, δθλαδι ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ του κτιρίου αν 
υπάρξει ανάγκθ και τιρθςθ των πρακτικϊν τθσ.  
Γριγορθ ανταπόκριςθ όταν οι ζνοικοι ηθτοφν τθν παρζμβαςι του για τθν αποκατάςταςθ κάποιασ ηθμιάσ ι βλάβθσ. 
 
Ρρακτικά τϊρα, ο διαχειριςτισ είναι το εκτελεςτικό όργανο και αφεντικό του είναι θ ςυνζλευςθ τθσ πολυκατοικίασ. 
Ο διαχειριςτισ όμωσ ,εκτόσ ακραίων περιπτϊςεων, πρζπει να αφινεται απερίςπαςτοσ να εκτελεί τα κακικοντά του 
ςφμφωνα με τθν κρίςθ του. Οι ςυνιδιοκτιτεσ πρζπει να κατανοιςουν ότι ο διαχειριςτισ δεν υφίςταται για να 
ικανοποιεί τα καπρίτςια λίγων, αλλά για να υπθρετεί τα ςυμφζροντα όλων των ενοίκων. Από τθν άλλθ μεριά ο 
διαχειριςτισ πρζπει να αφιερϊνει χρόνο για το κτιριο, να ακοφει τισ γνϊμεσ των ςυγκατοίκων του αλλά να ενεργεί 
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πάντα κατά τθν κρίςθ του και με γνϊμονα το μακροπρόκεςμο ςυμφζρον των πολλϊν. Ακόμα να φροντίηει να 
υπάρχει διαφάνεια ςε όλεσ του τισ ενζργειεσ και να μπορεί να αιτιολογιςει τισ πράξεισ του όταν του ηθτθκεί. 
Κανονιςμόσ πολυκατοικίασ  
 
Κανονιςμόσ πολυκατοικίασ είναι το κείμενο που ρυκμίηει τισ ςχζςεισ των ςυνιδιοκτθτϊν και γενικά τθν λειτουργία 
τθσ πολυκατοικίασ. Το κείμενο αυτό είναι μζροσ του ςυμβολαίου που ο κάκε ιδιοκτιτθσ υπογράφει κατά τθν αγορά 
κάκε ιδιοκτθςίασ. Με τθν υπογραφι λοιπόν του ςυμβολαίου, κάκε ιδιοκτιτθσ αποδζχεται τον κανονιςμό τθσ 
πολυκατοικίασ και δεςμεφεται για τθν εφαρμογι του. Ακόμα κάκε ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται ςε περίπτωςθ 
ενοικίαςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ του ςε τρίτο, να δεςμεφει με το ςυμφωνθτικό μιςκϊςεωσ τον ενοικιαςτι ςτθν τιρθςθ 
του κανονιςμοφ. Σε γενικζσ γραμμζσ ο κανονιςμόσ ρυκμίηει κζματα τα οποία δεν ρυκμίηονται από τθν νομοκεςία. 
Αν όμωσ υπάρχει ςφγκρουςθ κανονιςμοφ - νομοκεςίασ είναι ευνόθτο ότι υπεριςχφει θ νομοκεςία. 
 
 Αποκεματικό  πολυκατοικίασ 
Βαςικι ενζργεια για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ πολυκατοικίασ είναι ο ςχθματιςμόσ του αποκεματικοφ τθσ 
πολυκατοικίασ, όπωσ προβλζπει ο κανονιςμόσ. Το αποκεματικό είναι ζνα ταμείο το οποίο ςχθματίηεται με τθν 
ςυμμετοχι όλων ενοίκων τθσ πολυκατοικίασ. Τα χριματα αυτά επιτρζπουν ςτον διαχειριςτι να αντιμετωπίςει τισ 
δαπάνεσ τθσ πολυκατοικίασ μζχρι τθν ζκδοςι και είςπραξθ των κοινοχριςτων. Σε περίπτωςθ ποφ το διαμζριςμα / 
κατάςτθμα ενοικιάηεται, το αποκεματικό καταβάλει ςυνικωσ ο ενοικιαςτισ. Πταν αυτόσ αφιςει το διαμζριςμα και 
αφοφ εξοφλιςει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ ςτθ διαχείριςθ τθσ πολυκατοικίασ, το πόςο που κατζβαλε ςαν 
αποκεματικό του επιςτρζφεται ατόκωσ από τον ιδιοκτιτθ του διαμερίςματοσ, ο οποίοσ πρζπει να το επανειςπράξει 
από τον νζο ενοικιαςτι του διαμερίςματοσ. Το φψοσ του αποκεματικοφ ταμείου τθσ πολυκατοικίασ πρζπει να είναι 
περίπου 50% περιςςότερο από το μζςο μθνιαίο φψοσ των δαπανϊν, για να μπορεί να καλφψει και πικανζσ 
κακυςτεριςεισ ςτθν εξόφλθςθ οφειλϊν. Επίςθσ πρζπει να προςαρμόηεται τακτικά ςτθν άνοδο των δαπανϊν.  
Διαφορετικά ο διαχειριςτισ κα αναγκάηεται να καλφπτει μζροσ των δαπανϊν τθσ πολυκατοικίασ από τθν τςζπθ του. 
Κατθγορίεσ κοινοχριςτων  
Κάκε ιδιοκτθςία δεν ζχει τθν ίδια ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ δαπάνεσ. Ανάλογα με το είδοσ τθσ δαπάνθσ διαφζρει και το 
πόςτο ςυμμετοχισ κάκε ιδιοκτθςίασ ς' αυτι. Ζνα διαμζριςμα π.χ. του 5ου ορόφου ζχει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτισ 
δαπάνεσ αςανςζρ από ζνα ίςου μεγζκουσ διαμζριςμα του 1ου ορόφου. Θ δαπάνθ κζρμανςθσ ςε μία πολυκατοικία 
με αυτονομία κζρμανςθσ, δεν είναι μόνο ανάλογθ με το μζγεκοσ του διαμερίςματοσ αλλά και με τισ ϊρεσ ποφ κάκε 
διαμζριςμα άναψε το καλοριφζρ του. 
 
Για τον λόγο αυτό θ οριηόντια ιδιοκτθςία κατατάςςει τισ δαπάνεσ ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τον τφπο τουσ, ϊςτε να 
γίνεται δικαιότερθ κατανομι τουσ ςτισ ιδιοκτθςίεσ. 
 
 Κατανομι τθσ δαπάνθσ του πετρελαίου 
Ο τρόποσ καταμεριςμοφ των δαπανϊν κεντρικισ κζρμανςθσ ζχει κακοριςτεί από τθν τεχνικι οδθγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 
2427/1983 θ οποία κεςπίςτθκε με το από 7/11/85 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεφχοσ Δ')  
Από τισ δαπάνεσ κζρμανςθσ αυτζσ ποφ αφοροφν τθν ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, 
κατανζμονται ανάλογα με τα χιλιοςτά (ποςοςτό) του κάκε διαμερίςματοσ ςτθν κατθγορία κζρμανςθσ. Τα χιλιοςτά 
αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάκε διαμερίςματοσ. Σιμερα οι μθχανικοί για τον κακοριςμό των χιλιοςτϊν 
αυτϊν λαμβάνουν υπ' όψθ τουσ όχι μόνο τον όγκο αλλά και τισ κερμικζσ απϊλειεσ κάκε διαμερίςματοσ λόγω 
ανοιγμάτων, εξωτερικϊν επιφανειϊν, τφπου μόνωςθσ και άλλων παραμζτρων  
  Πςον αφορά τθν δαπάνθ πετρελαίου, αυτι κατανζμεται ανάλογα με τον τφπο κζρμανςθσ κάκε πολυκατοικίασ: 
Ρολυκατοικίεσ ΧΩΙΣ αυτονομία κζρμανςθσ 
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Στισ πολυκατοικίεσ με κζρμανςθ αυτοφ του τφπου θ δαπάνθ πετρελαίου κζρμανςθσ κατανζμεται όπωσ και θ 
δαπάνεσ επιςκευϊν κλπ του ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τον τφπο: 
 

 
Ππου: 
Κ = θ ηθτοφμενθ κατανάλωςθ του διαμερίςματοσ ςε Ευρϊ. 
Ρ = θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου τθσ πολυκατοικίασ ςε Ευρϊ. 
Χδ = τα χιλιοςτά του διαμερίςματοσ. 

= Το άκροιςμα των χιλιοςτϊν όλων των διαμεριςμάτων. 
 
Διαιροφμε δθλαδι το ποςό που κζλουμε να κατανείμουμε με το άκροιςμα των χιλιοςτϊν όλων των διαμεριςμάτων 
και πολλαπλαςιάηουμε το πθλίκο με τα χιλιοςτά κάκε διαμερίςματοσ για να βαροφμε τθν ςυμμετοχι του. 
Ρολυκατοικίεσ ΜΕ αυτονομία κζρμανςθσ 
 
Ζνα ποςοςτό του καταναλωκζντοσ πετρελαίου (το οποίο κακορίηεται από τον κανονιςμό τθσ πολυκατοικίασ) 
κατανζμεται ανάλογα με τον όγκο τθσ κάκε ιδιοκτθςίασ. Το υπόλοιπο κατανζμεται ανάλογα με τον όγκο του 
διαμερίςματοσ ςε ςυνάρτθςθ με τοισ ϊρεσ χριςεωσ τθσ κζρμανςθσ από το αντίςτοιχο διαμζριςμα ςφμφωνα με τον 
τφπο: 
 

 
Ππου: 
Κ = θ ηθτοφμενθ κατανάλωςθ του διαμερίςματοσ ςε δραχμζσ. 
Ρ = θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου τθσ πολυκατοικίασ ςε δραχμζσ. 
Χδ = τα χιλιοςτά του διαμερίςματοσ. 
Ωδ = ι μζτρθςθ του διαμερίςματοσ το διάςτθμα ποφ μασ ενδιαφζρει. 

= Το άκροιςμα των γινομζνων των ωρϊν επί τα χιλιοςτά όλων των διαμεριςμάτων. 
Αυτονομία κζρμανςθσ με υπολογιςμό των κερμικϊν απωλειϊν 
 
Στθν περίπτωςθ αυτι οι δαπάνεσ ποφ αφοροφν τθν κατανάλωςθ πετρελαίου κατανζμονται με βάςθ τθν μελζτθ του 
Μθχανολόγου Μθχανικοφ ποφ ζχει ςχεδιάςει το ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ τθσ πολυκατοικίασ. Ο Μθχανικόσ 
ζχει υπολογίςει ςτθν μελζτθ του τισ ςχετικζσ μεταβλθτζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτον παρακάτω τφπο ςε 
ςυνάρτθςθ με τον χρόνο που κάκε ιδιοκτθςία χρθςιμοποιεί τθν κζρμανςθ, ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
Ππου: 
Κ = θ ηθτοφμενθ κατανάλωςθ του διαμερίςματοσ ςε Ευρϊ. 
Ρ = θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου τθσ πολυκατοικίασ ςε Ευρϊ. 
εi = ο ςυντελεςτισ επιβάρυνςθσ του διαμερίςματοσ. 
fi = ο ςυντελεςτισ παραμζνουςασ επιβάρυνςθσ του διαμερίςματοσ. 
Ωδ = ι μζτρθςθ του διαμερίςματοσ το διάςτθμα ποφ μασ ενδιαφζρει. 

= Το άκροιςμα των γινωμζνων των ωρϊν επί ςυντελεςτζσ επιβάρυνςθσ όλων των διαμεριςμάτων. 
 Ράγιο κζρμανςθσ; 
 
    Ακόμα και ςτισ πολυκατοικίεσ με αυτονομία κζρμανςθσ, ζνα μζροσ του πετρελαίου κατανζμεται όχι λαμβάνοντασ 
υπϋ όψιν τθν κατανάλωςθ και τα χιλιοςτά κζρμανςθσ, όπωσ φαίνεται από τον παραπάνω τφπο, αλλά αποκλειςτικά 
ανάλογα με τα χιλιοςτά κζρμανςθσ κάκε διαμερίςματοσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ζνα διαμζριςμα κα χρεωκεί 
με ζνα (μικρό) μζροσ του πετρελαίου ποφ καταναλϊκθκε ακόμα και αν δεν ζχει χρθςιμοποιιςει κακόλου τθν 
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κζρμανςθ του. Αυτό ςυμβαίνει για δφο λόγουσ:  
Ρρϊτον το ςφςτθμα κζρμανςθσ μιασ πολυκατοικίασ ζχει βελτιςτοποιθκεί για τθν κζρμανςθ χϊρων ςυγκεκριμζνου 
όγκου. Αν χρθςιμοποιείται για μικρότερουσ χϊρουσ δεν λειτουργεί με τουσ βζλτιςτουσ όρουσ και άρα υπάρχει 
ςπατάλθ καυςίμου. 
Δεφτερο και ςθμαντικότερο: Ζνασ χϊροσ ποφ δεν κερμαίνεται λειτουργεί ςαν μια ψυχρι μάηα ποφ απορροφά 
κερμότθτα από τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ με αποτζλεςμα αυτζσ να χρειάηονται περιςςότερο καφςιμο για να 
κερμανκοφν. 
 
Κατανομι τθσ δαπάνθσ για τθν εκκζνωςθ βόκρου. 
Στθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Αττικισ, όπωσ ιδθ γνωρίηεται δεν υπάρχει κεντρικι αποχζτευςθ με αποτζλεςμα κάκε 
πολυκατοικία να ζχει τον δικό τθσ βόκρο. Στθν αρχι τθσ λειτουργίασ τθσ πολυκατοικίασ δεν απαιτείται ςυχνι 
εκκζνωςθ του, με τθν πάροδο του χρόνου όμωσ αυτι γίνεται ςυχνότερθ. Καλείται λοιπόν ο διαχειριςτισ να 
μοιράςει μία ακόμα δαπάνθ. Δεν υπάρχει όμωσ νομοκετθμζνθ μζκοδοσ για τον καταμεριςμό αυτισ τθσ δαπάνθσ. Ο 
πιο «δίκαιοσ» τρόποσ, με βάςθ τθν εμπειρία μασ, κα λζγαμε ότι είναι ο καταμεριςμόσ με βάςθ τθν κατανάλωςθ 
νεροφ, αφοφ ο βόκροσ αποτελεί τον τελικό αποδζκτθ του νεροφ που καταναλϊνουμε.  
 
Κακοριςμόσ των χιλιοςτϊν ςυμμετοχισ των ιδιοκτθςιϊν ςτισ δαπάνεσ 
 Ο μθχανικόσ που ςχεδιάηει τθν πολυκατοικία, φτιάχνει και τον πίνακα "Οριηόντιασ Ιδιοκτθςίασ" του ακινιτου. Ο 
πίνακασ αυτόσ περιζχει τα ςτοιχεία κάκε διαιρεμζνθσ ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, όπωσ εμβαδόν, όγκοσ, 
αναλογοφντεσ κοινόχρθςτοι χϊροι, ποςοςτό επί του οικοπζδου κ.α. Στον ίδιο πίνακα κακορίηεται και θ ςυμμετοχι 
κάκε ιδιοκτθςίασ ςτισ κοινζσ δαπάνεσ του κτθρίου. Ο πίνακασ αυτόσ είναι μζροσ του ςυμβολαίου ποφ υπογράφεται 
από τον αγοραςτι κατά τθν αγορά τθσ ιδιοκτθςίασ και δεν μπορεί να μεταβλθκεί παρά μόνο με ςυναίνεςθ όλων 
των ςυνιδιοκτθτϊν και με νζα ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
 
 Ροιεσ δαπάνεσ αφοροφν τον ενοικιαςτι  και ποιεσ τον ιδιοκτιτθ 
Αυτό είναι ζνα ακανκϊδεσ κζμα που ταλανίηει για χρόνια τισ ςχζςεισ ενοικιαςτϊν - ιδιοκτθτϊν. Από τθν πλευρά του 
διαχειριςτι ενόσ κτθρίου, τυπικά το δίλθμμα αυτό δεν υφίςταται. Ο διαχειριςτισ ωσ γνωςτόν είναι ο αντιπρόςωποσ 
ςυνολικά τθσ ςυνιδιοκτθςίασ του κτθρίου. Για τθν κατανομι των κοινοχριςτων δαπανϊν ο διαχειριςτισ ζχει ςτθν 
διάκεςι του τον πίνακα οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ. Σφμφωνα λοιπόν με τα ποςοςτά κάκε ιδιοκτθςίασ ςε κάκε 
κατθγορία κοινοχριςτων ο διαχειριςτισ κατανζμει τισ δαπάνεσ ςτισ ιδιοκτθςίεσ. Εδϊ ςταματάει το ζργο του. 
Υπόχρεοσ για τθν πλθρωμι όλων των δαπανϊν ποφ αναλογοφν ςε κάκε ιδιοκτθςία τυπικά είναι ο ιδιοκτιτθσ. 
Συνικωσ όμωσ οι ιδιοκτιτεσ με το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ςυμφωνοφν με τουσ ενοικιαςτζσ ότι ζνα μζροσ των 
δαπανϊν κα πλθρϊνονται από τουσ δεφτερουσ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ αυτό είναι ζνα κζμα που οφείλουν να 
επιλφουν μεταξφ τουσ οι ιδιοκτιτεσ με τουσ ενοικιαςτζσ. Ο διαχειριςτισ δεν ζχει λόγο ςτισ ιδιωτικζσ αυτζσ 
ςυμφωνίεσ, όπωσ δεν ζχει λόγο και ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ μίςκωςθσ των διαιρεμζνων ιδιοκτθςιϊν. 
Ρρακτικά τϊρα και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζχει επικρατιςει θ εξισ λφςθ ςτο παραπάνω πρόβλθμα:  
Ο ενοικιαςτισ εξοφλεί τα κοινόχρθςτα ςτον διαχειριςτι, και αν αυτά περιλαμβάνουν κάποιεσ δαπάνεσ οι οποίεσ 
κατά τθν ςυμφωνία ποφ ζχει γίνει αφοροφν τον ιδιοκτιτθ, αυτζσ αφαιροφνται από το επόμενο ενοίκιο όταν αυτό 
καταβλθκεί. Οι δαπάνεσ που ςυνικωσ ςυμφωνείται ότι βαρφνουν τον ενοικιαςτι είναι οι δαπάνεσ ποφ προκφπτουν 
ςε τακτικι βάςθ, δθλ κάκε μινα, τρίμθνο κ.λ.π. Οι λοιπζσ δαπάνεσ δθλαδι οι ζκτακτεσ, οι οποίεσ ςυνικωσ είναι 
επιςκευζσ παγίων ςτοιχείων του κτθρίου, αφοροφν τον ιδιοκτιτθ. Στον παραπάνω εκιμικό και πρακτικό κανόνα 
φυςικά υπάρχουν εξαιρζςεισ. 
 
Σθμαντικζσ παρατθριςεισ 
Θα αναφζρουμε επιγραμματικά μερικά πράγματα που ςυνικωσ παραβλζπονται από τουσ ενοίκουσ μιασ νζασ 
πολυκατοικίασ: 
Κάκε ζνοικοσ πρζπει να διαβάςει προςεκτικά και να κατανοιςει τον κανονιςμό και τθν οριηόντια ιδιοκτθςία.  
Ο διαχειριςτισ πρζπει να οριςτεί και να αναλάβει τα κακικοντά του αμζςωσ. Οι κακυςτεριςεισ κα φζρουν μόνο 
μπερδζματα και διαμάχεσ αργότερα.  
Πλοι οι ζνοικοι πρζπει νωρίσ να φροντίςουν να βρουν τουσ διάφορουσ διακόπτεσ ποφ απομονϊνουν τισ διάφορεσ 
παροχζσ ςτο διαμζριςμά τουσ όπωσ νεροφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κζρμανςθσ κ.λ.π. Επίςθσ να προμθκευτοφν 
κλειδιά για να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Ζτςι ςε περίπτωςθ ανάγκθσ κα είναι προετοιμαςμζνοι.  
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Οι διάφοροι τεχνικοί πριν παραδϊςουν τα ςυςτιματα για λειτουργία επιςθμαίνουν ποιοι μετρθτζσ (κζρμανςθσ, 
φδρευςθσ κλπ) ανικουν ςε κάκε διαμζριςμα. Καλό είναι ο κάκε ζνοικοσ να επιβεβαιϊςει αν οι μετρθτζσ αυτοί είναι 
πράγματι ςωςτά αντιςτοιχθμζνοι.  
Το κζμα τθσ παραλαβισ μίασ νζασ ιδιοκτθςίασ από τον καταςκευαςτι είναι ςοβαρό. Καλό είναι ο κάκε ιδιοκτιτθσ 
πριν υπογράψει τα ςχετικά ζγγραφα τθσ παραλαβισ να ανακζςει τον ζλεγχο ςε μθχανικό τθσ εμπιςτοςφνθσ του, για 
να αποφφγει προβλιματα αργότερα. 
 
Άρνθςθ  πλθρωμισ κοινοχριςτων 
Το δυςκολότερο κακικον ενόσ διαχειριςτι είναι θ είςπραξθ των κοινοχριςτων. Επειδι θ πρόλθψθ είναι πάντα 
καλφτερθ από τθν κεραπεία ο διαχειριςτισ πρζπει να φροντίηει οι χρεϊςεισ να είναι κακαρζσ διαφανείσ και 
αιτιολογθμζνεσ. Κάκε απορία πρζπει να επιλφεται άμεςα και πειςτικά. Θ κατανομι των δαπανϊν πρζπει να γίνεται 
όςο είναι δυνατόν ομαλά για να μθν παρουςιάηονται μινεσ με τεράςτιεσ χρεϊςεισ και άλλοι με μθδαμινζσ. Ακόμα ο 
διαχειριςτισ πρζπει να είναι ευγενικόσ αλλά επίμονοσ όταν ηθτάει τθν ζγκαιρθ εξόφλθςθ των δαπανϊν. Πςο θ 
οφειλι ςυςςωρεφεται, τόςο δυςκολότερθ είναι ι είςπραξι τθσ. 
  Αν παρ' όλα αυτά κάποιοσ από τουσ ιδιοκτιτεσ αρνείται τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ του, ο διαχειριςτισ οφείλει να 
τον παραπζμψει ςτθν ςυνζλευςθ των ςυνιδιοκτθτϊν και να αφιςει αυτιν να αποφαςίςει για τισ περαιτζρω 
ενζργειεσ, οι οποίεσ ενίοτε φτάνουν και ςτα δικαςτιρια. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ιδιοκτιτθσ που δυςτροπεί καλείται 
να εξοφλιςει το ποςό προςαυξθμζνο με τα ζξοδα είςπραξθσ του, τουσ τόκουσ υπερθμερίασ και τθν ποινικι ριτρα 
αν προβλζπεται τζτοια από τον κανονιςμό. 
 
Αποχϊρθςθ ενοικιαςτι 
Υπόχρεοσ ζναντι τθσ ςυνιδιοκτθςίασ του κτθρίου για οποιεςδιποτε οφειλζσ ενόσ διαμερίςματοσ είναι πάντα ο 
ιδιοκτιτθσ του διαμερίςματοσ. Γιϋ αυτό λοιπόν τα οφειλόμενα κοινόχρθςτα τθσ περίπτωςθσ αυτι πρζπει να κλθκεί 
να πλθρϊςει ο ιδιοκτιτθσ.  
Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι πριν τθν αναχϊρθςθ ενόσ ενοικιαςτι ο ίδιοσ ςε ςυμφωνία με τον ιδιοκτιτθ πρζπει να 
ηθτθκεί ζγγραφθ εκκακάριςθ από τον διαχειριςτι τθσ πολυκατοικίασ (όπωσ και από ΔΕΘ κ.λ.π) για να αποφευχκοφν 
προβλιματα. 
 
Κλειςτά διαμερίςματα 
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι κανονιςμοί των πολυκατοικιϊν δεν προβλζπουν ζκπτωςθ ςτα κοινόχρθςτα 
ιδιοκτθςιϊν οι οποίεσ για οποιοδιποτε λόγο παραμζνουν κλειςτζσ και αχρθςιμοποίθτεσ, με δφο εξαιρζςεισ: 
Στισ πολυκατοικίεσ ποφ δεν ζχουν αυτονομία κζρμανςθσ ςυνικωσ υπάρχει μία ζκπτωςθ γφρω ςτο 50 %. Και ςτθν 
περίπτωςθ όμωσ αυτι πρζπει να ςυντρζχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ οι οποίεσ ςυνικωσ είναι: Να παραμείνει θ 
ιδιοκτθςία τελείωσ κλειςτι και για διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 - 60 θμερϊν. Να απομονωκοφν και να 
ςφραγιςτοφν τα ςϊματα του καλοριφζρ, με ευκφνθ του διαχειριςτι, ο οποίοσ πρζπει επίςθσ να τα αποςφραγίςει. 
Στισ πολυκατοικίεσ με αυτονομία κζρμανςθσ είναι αυτονόθτο ότι ςτα κλειςτά διαμερίςματα χρεϊνεται μόνο το 
πάγιο κζρμανςθσ, αφοφ οι μετρθτζσ δεν καταγράφουν κατανάλωςθ. 
Στουσ κανονιςμοφσ πολυκατοικιϊν υπάρχει ςυνικωσ ειδικι πρόβλεψθ με τθν οποία ο καταςκευαςτισ τθσ 
πολυκατοικίασ απαλλάςςεται για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα από τα κοινόχρθςτα για τισ ιδιοκτθςίεσ ποφ ζχει ςτθν 
ιδιοκτθςία του και παραμζνουν αποφλθτεσ και αχρθςιμοποίθτεσ. 
Αυτά που αναφζρουμε παραπάνω αποτελοφν μερικζσ γενικζσ παρατθριςεισ και απαντοφν ςτισ ςυχνότερεσ απορίεσ 
που μασ ζχουν εκφράςει οι διαχειριςτζσ που ςυνεργαηόμαςτε.  
 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΕΑ 
Ο δικαιοφχοσ του αςφαλίςματοσ είναι ο αναφερόμενοσ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με τθν ιδιότθτα του 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΕΑ. 

Θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται για τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 

 Με ευκφνθ του μεταφορζα κακυςτερθμζνθ παράδοςθ εμπορεφματοσ ςτον προοριςμό του, όταν 

ςυμφωνικθκε ρθτά θμζρα άφιξθσ                          

ΚΑΛΥΨΘ: 

 Απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων κατά διαμεταφορζα                    

 Ραρεμπίπτουςα αγωγι κατά μεταφορζα ι άλλου υπεφκυνου       

       

 Κακυςτερθμζνθ άφιξθ μεταφορζα ςτον προοριςμό του εξ άλλθσ αιτίασ (π.χ. τροχαίο ατφχθμα - 

τεχνικι βλάβθ - τουμπάριςμα)                  

ΚΑΛΥΨΘ: 

 Απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων κατά διαμεταφορζα                    

 Ραρεμπίπτουςα αγωγι κατά μεταφορζα ι άλλου υπεφκυνου   

           

 Κατάςχεςθ οχιματοσ και δζςμευςθ εμπορεφματοσ λόγω ποινικισ εμπλοκισ του μεταφορζα 

(λακρομετανάςτεσ- πρόβλθμα ςτθν άδεια κυκλοφορίασ-πρόβλθμα ςτθν άδεια οδιγθςθσ-

περιοριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ-υπζρβαρο φορτίο-πρόβλθμα ςτθν κατά νόμο απαιτοφμενθ άδεια 

μεταφοράσ)                                

ΚΑΛΥΨΘ: 

 Νομικζσ ενζργειεσ για τθν αποδζςμευςθ του εμπορεφματοσ και τθν μεταφόρτωςι του.                                                 

 Απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων κατά διαμεταφορζα                   

 Ραρεμπίπτουςα αγωγι κατά μεταφορζα ι άλλου υπεφκυνου      

       

 Πταν ο μεταφορζασ δεν τιρθςε τισ αποδεδειγμζνα περί του αντικζτου ςαφείσ οδθγίεσ του 

διαμεταφορζα ωσ προσ τισ προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ, με αποτζλεςμα τθν 

δζςμευςθ του εμπορεφματοσ                              

ΚΑΛΥΨΘ: 

 Νομικζσ ενζργειεσ για τθν αποδζςμευςθ του εμπορεφματοσ           

 Απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων κατά διαμεταφορζα        

 Ραρεμπίπτουςα αγωγι κατά μεταφορζα ι άλλου υπεφκυνου            

 

 Μθ πλθρωμι του ςυμφωνθκζντοσ ναφλου ςτον διαμεταφορζα απο τον παραγγελζα τθσ 

μεταφοράσ μετά τθν εκτζλεςθ τθσ και παρά τθν ςυμβατικι υποχρζωςθ του τελευταίου.                                                                 

 ΚΑΛΥΨΘ: 

 Αγωγι για τθν διεκδίκθςθ του ναφλου                          
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 Κατάςχεςθ οχιματοσ και δζςμευςθ εμπορεφματοσ ςε περίπτωςθ φόρτωςθσ/μεταφοράσ 

εμπορεφματων, εν όλω ι εν μζρει διάφορων εκείνων τθσ περιγραφισ/εντολισ του παραγγελζα και 

των οποίων τθν φπαρξθ δεν θδφνατο ο  διαμεταφορζασ /μεταφορζασ από τθν ςυςκευαςία ι εξ 

άλλων ςτοιχείων να γνωρίηει αλλά και οφτε ςτθν μεταφορά τουσ αμζςωσ ςυγκατατζκθκε         

ΚΑΛΥΨΘ: 

 Νομικζσ ενζργειεσ για τθν αποδζςμευςθ του γνωςτοφ ςτον διαμεταφορζα εμπορεφματοσ.                                       

 Απόκρουςθ αγωγισ μεταφορζα κατά διαμεταφορζα.                    

 Ραρεμπίπτουςα αγωγι κατά φορτωτοφ ι άλλου υπαιτίου.      

         

 Ρροςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ του διαμεταφορζα όταν ενάγεται,για ηθμιζσ που 

προκλικθκαν ςτο μεταφερόμενο εμπόρευμα, εφ'όςον υπάρχει αςφαλιςτικι κάλυψθ τζτοιου 

κινδφνου 

 Διαφορζσ που ανακφπτουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του διαμεταφορζα που ζχουν ςχζςθ με 

τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και τθν δθλωκείςα  εγκατάςταςι του και εφ'όςον θ ςχετικι 

αξίωςι του δεν εμφανίηεται ωσ προφανϊσ άδικθ ι αςφμφορθ και εμφανίηει επαρκείσ πικανότθτεσ 

επιτυχίασ 

 Θ διεκδίκθςθ του διαμεταφορζα των ορίων απαλλαγισ που προβλζπουν τα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαιά του (ωσ άνω) κατά του υπαιτίου τρίτου, εφ' όςον θ διεκδίκθςθ δεν εμφανίηεται ωσ 

προφανϊσ άδικθ ι αςφμφορθ και εμφανίηει επαρκείσ πικανότθτεσ επιτυχίασ                                         

 Ροινικι υπεράςπιςθ του διαμεταφορζα όταν κατθγορείται για εξ'αμελείασ αδικιματα                                                                 

 
ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ - Δεν παρζχεται κάλυψθ: 

1. Πταν θ απαίτθςθ του διαμεταφορζα αποδειχκεί ψευδισ, δόλια, καταχρθςτικι και παράνομθ. 
2. Πταν ευκφνεται για πράξεισ και παραλείψεισ εκ δόλου ι βαριάσ αμζλειασ. 
3. Πταν αμζςωσ ι εμμζςωσ εμπλζκεται ςε παραβιάςεισ αποκλειςμοφ, λακρεμπόριο και άλλεσ 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 
4. Πταν θ παραφφλαξθ των ςυμφερόντων του βρίςκεται άμεςθ ι ζμμεςα ςε ςυνάφεια με πόλεμο, 

εχκρικζσ επιχειριςεισ, εξεγζρςεισ, εςωτερικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, απεργίεσ, 
ανταπεργίεσ και πυρθνικά ατυχιματα. 

5. Σε περιπτϊςεισ που αναγγζλλονται ςτον αςφαλιςτι μετά 6 μινεσ από τθν ακφρωςθ του 
ςυμβολαίου που κάλυπτε τον κίνδυνο. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ: 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τθν Ελλάδα και τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ των περιπτϊςεων 7,8 και 9, που 
θ κάλυψθ ιςχφει μόνο ςτθν Ελλάδα. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ: 
Το αςφαλιςτικό ποςό ανζρχεται ςε € 4.000 ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ. 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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                ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤOY 
  ( ΔΡ 138 )  (Χωρίσ Εξαρτθμζνθ Σχζςθ Εργαςίασ) 
 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για 
τθν επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του ιατροφ, που αςκείται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ς' αυτό και 
τθν οποία αςκεί νομίμωσ.                    
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 
Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων 
για εξ αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ 
ενδεικτικά ςε περίπτωςθ:  

 
 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ επζμβαςθσ ι ηθμιογόνου αναιςκθςίασ,            

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπείασ,                                     

 επικίνδυνθσ φαρμακευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ ςτα πλαίςια κλινικϊν πρωτ/λων ι 

πρωτοποριακϊν τεχνικϊν,                                     

 αιςκθτικισ παραμόρφωςθσ ι ατελοφσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ,             

 ανκρωποκτονίασ από αμζλεια,                                             

 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    

 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του ιατρικοφ απορριτου,           

 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                                           

 εςφαλμζνθσ διάγνωςθσ με τθν ευρεία ζννοια,                                

 ςυμβάντων κατά τθν κφθςθ και τον τοκετό αφορϊντα τθν μθτζρα & το παιδί.   

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  ςτισ περιπτϊςεισ:                                   

 Εξφβριςθσ                                                               

 Χειροδικίασ                                                            

 Ρρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν                                            

 Δυςφιμιςθσ            
 

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ 
 

Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια που αφοροφν το  
ιατρείο του, όπωσ πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων. Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν 
προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου κακϊσ και 
τθν απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων εναντίον του. 
 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα      
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤOY ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 ( ΔΡΕ 138 ) (Νοςοκομειακοί Ιατροί) 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 

επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του ιατροφ, που αςκείται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ς' αυτό και τθν οποία 
αςκεί νομίμωσ.  Θ προςταςία επεκτείνεται και όταν ο αςφαλιςμζνοσ παρζχει τθσ υπθρεςίεσ του και με 
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ.        

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 

Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ 
αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ ενδεικτικά ςε 
περίπτωςθ:  

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ επζμβαςθσ ι ηθμιογόνου αναιςκθςίασ,            

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπείασ,                                     

 επικίνδυνθσ φαρμακευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ ςτα πλαίςια κλινικϊν πρωτ/λων ι πρωτοποριακϊν τεχνικϊν,                                     

 αιςκθτικισ παραμόρφωςθσ ι ατελοφσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ,             

 ανκρωποκτονίασ από αμζλεια,                                             

 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    

 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του ιατρικοφ απορριτου,           

 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                                           

 εςφαλμζνθσ διάγνωςθσ με τθν ευρεία ζννοια,                               

 ςυμβάντων κατά τθν κφθςθ και τον τοκετό αφορϊντα τθν μθτζρα & το παιδί.   

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  ςτισ περιπτϊςεισ: 

 Εξφβριςθσ                                                               

 Χειροδικίασ                                                            

 Ρρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν                                            

 Δυςφιμιςθσ            

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια που αφοροφν το  ιατρείο 
του, όπωσ πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων. Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν προςεπίκλθςθ τθσ 
αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου κακϊσ και τθν απόκρουςθ απαιτιςεων 
τρίτων εναντίον του. 

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου γιατροφ, που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με 
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ απζναντι ςτον εργοδότθ του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ προςταςίασ του ςε περίπτωςθ 
ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ ι πεικαρχικισ διαδικαςίασ, που κινεί ο εργοδότθσ εναντίον του.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-
Ρροαγωγζσ                                

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         
 Διαφορζσ που προκφπτουν με το ταμείο αςφάλιςθσ                              
 Απολογίεσ- Ε.Δ.Ε.-Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                 
 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                          
 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν, εφθμεριϊν 

κλπ                             

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι χωρίσ αιτία                                      
 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-επιςτθμονικισ ζρευνασ 

κλπ                      
 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                           
 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα    
                                  

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό τουσ 
αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ.   
 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα           

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 
 
ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΟΥ  
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 ( ΔΔ 138 )  (Χωρίσ Εξαρτθμζνθ Σχζςθ Εργαςίασ – Με Ιατρείο) 

 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του ιατροφ, που αςκείται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ς' αυτό και τθν οποία 
αςκεί νομίμωσ.     

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 

Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ 
αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ ενδεικτικά ςε 
περίπτωςθ:  

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ επζμβαςθσ ι ηθμιογόνου αναιςκθςίασ,            

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπείασ,                                     

 επικίνδυνθσ φαρμακευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ ςτα πλαίςια κλινικϊν πρωτ/λων ι πρωτοποριακϊν τεχνικϊν,                                     

 αιςκθτικισ παραμόρφωςθσ ι ατελοφσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ,             

 ανκρωποκτονίασ από αμζλεια,                                             

 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    

 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του ιατρικοφ απορριτου,           

 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                                           

 εςφαλμζνθσ διάγνωςθσ με τθν ευρεία ζννοια,                               

 ςυμβάντων κατά τθν κφθςθ και τον τοκετό αφορϊντα τθν μθτζρα & το παιδί.   

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ ςτισ περιπτϊςεισ:                                   
 Εξφβριςθσ                                                               

 Χειροδικίασ                                                             

 Ρρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν                                              

 Δυςφιμιςθσ                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Για τθν διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ από τρίτουσ για ηθμιζσ ςτα μθχανιματα και ςτον εξοπλιςμό του ιατρείου του, 
κακϊσ και για τθν αγορά ελαττωματικϊν μθχανθμάτων του ιατρείου του. Καλφπτονται επίςθσ αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ από αδικοπραξία ενϊπιον πολιτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και προςφυγζσ ενϊπιον διοικθτικϊν 
δικαςτθρίων.                                             

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου ιατροφ ωσ εργοδότου  με το υπαλλθλικό προςωπικό που απαςχολεί νομίμωσ, 
από υπερωρίεσ, απολφςεισ, κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ, άδειεσ, αποηθμιϊςεισ κλπ.                                                  

 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ  
Για τισ διαφορζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επαγγελματικι ςτζγθ με τον ιδιοκτιτθ του ιατρείου, για 
αυκαίρετθ ι υπερβολικι αφξθςθ ενοικίου, ζξωςθ, προκλθκείςεσ ηθμιζσ κ.λ.π.                                          

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με το αςφαλιςτικό του ταμείο ςφνταξθσ και περίκαλψθσ.     

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια που αφοροφν το  ιατρείο 
του, όπωσ πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων. Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν προςεπίκλθςθ τθσ 
αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου κακϊσ και τθν απόκρουςθ απαιτιςεων 
τρίτων εναντίον του. 
 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό τουσ 
αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ.   
 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα       
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΡΛΘΘΣ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
( ΔΔΕ 138 ) (Νοςοκομειακοί Ιατροί με Ιατρείο)   

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για 
τθν επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του ιατροφ, που αςκείται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ς' αυτό και 
τθν οποία αςκεί νομίμωσ. Θ προςταςία επεκτείνεται και όταν ο αςφαλιςμζνοσ παρζχει τθσ υπθρεςίεσ 
του και με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ.          
  

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 

Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ 
αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ ενδεικτικά ςε 
περίπτωςθ:  

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ επζμβαςθσ ι ηθμιογόνου αναιςκθςίασ,            

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπείασ,                                     

 επικίνδυνθσ φαρμακευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ ςτα πλαίςια κλινικϊν πρωτ/λων ι πρωτοποριακϊν 

τεχνικϊν,                                     

 αιςκθτικισ παραμόρφωςθσ ι ατελοφσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ,             

 ανκρωποκτονίασ από αμζλεια,                                             

 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    

 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του ιατρικοφ απορριτου,           

 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                                           

 εςφαλμζνθσ διάγνωςθσ με τθν ευρεία ζννοια,                                

 ςυμβάντων κατά τθν κφθςθ και τον τοκετό αφορϊντα τθν μθτζρα & το παιδί.   

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ ςτισ περιπτϊςεισ:                                   
 Εξφβριςθσ                                                               

 Χειροδικίασ                                                             

 Ρρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν                                              

 Δυςφιμιςθσ                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Για τθν διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ από τρίτουσ για ηθμιζσ ςτα μθχανιματα και ςτον εξοπλιςμό του ιατρείου του, 
κακϊσ και για τθν αγορά ελαττωματικϊν μθχανθμάτων του ιατρείου του. Καλφπτονται επίςθσ αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ από αδικοπραξία ενϊπιον πολιτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και προςφυγζσ ενϊπιον διοικθτικϊν 
δικαςτθρίων.                                             
 

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου ιατροφ ωσ εργοδότου  με το υπαλλθλικό προςωπικό που απαςχολεί νομίμωσ, 
από υπερωρίεσ, απολφςεισ, κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ, άδειεσ, αποηθμιϊςεισ κλπ.        
                                           

 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ  
Για τισ διαφορζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επαγγελματικι ςτζγθ με τον ιδιοκτιτθ του ιατρείου, για 
αυκαίρετθ ι υπερβολικι αφξθςθ ενοικίου, ζξωςθ, προκλθκείςεσ ηθμιζσ κ.λ.π.                  
                         

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με το αςφαλιςτικό του ταμείο ςφνταξθσ και περίκαλψθσ.    
  

 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια που αφοροφν το  ιατρείο 
του, όπωσ πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων. Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν προςεπίκλθςθ τθσ 
αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου κακϊσ και τθν απόκρουςθ απαιτιςεων 
τρίτων εναντίον του. 
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 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου γιατροφ, που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με 
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ απζναντι ςτον εργοδότθ του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ προςταςίασ του ςε περίπτωςθ 
ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ ι πεικαρχικισ διαδικαςίασ, που κινεί ο εργοδότθσ εναντίον του.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-
Ρροαγωγζσ                                

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         
 Διαφορζσ που προκφπτουν με το ταμείο 

Αςφάλιςθσ                              
 Απολογίεσ- Ε.Δ.Ε.-Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι 

μθ                                 
 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                          

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν, 
εφθμεριϊν κλπ                             

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι χωρίσ αιτία                                      
 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-

επιςτθμονικισ ζρευνασ κλπ                      
 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                           
 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα    

                                   
 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό τουσ 
αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ.   
 

Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα       
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ 

 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, τα μζλθ του Δ.Σ. και το προςωπικό με 

εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ για τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο 

αςφαλιςτιριο, ςτθν διεφκυνςθ που προςδιορίηεται ς' αυτό και τθν οποία αςκεί νομίμωσ.    

 
 Για τθν υπεράςπιςθ των εκπροςϊπων τθσ αςφαλιςμζνθσ επιχείρθςθσ ενϊπιον των ποινικϊν 

δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για τθν απόκρουςθ κατθγοριϊν,                        
 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ επζμβαςθσ ι χοριγθςθσ αναιςκθςίασ,                 
 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπείασ,                                         
 επικίνδυνθσ φαρμακευτικισ ι κεραπευτικισ αγωγισ ςτα πλαίςια κλινικϊν πρωτοκόλλων ι 

πρωτοποριακϊν τεχνικϊν,                                         
 αιςκθτικισ παραμόρφωςθσ ι ατελοφσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ,                
 ανκρωποκτονίασ από αμζλεια,                                                 
 για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                       
 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του   ιατρικοφ απορριτου,              
 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κλπ.                                            
 εςφαλμζνθσ διάγνωςθσ με τθν ευρεία ζννοια                                   

 
 Υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ:                                         

 Εξφβριςθσ                                                               
 Χειροδικίασ                                                               
 Ρρόκλθςθσ ςωματικϊν βλαβϊν                                                
 Δυςφιμθςθσ    

                                                              
 Στισ διαφορζσ τθσ αςφαλιςμζνθσ επιχείρθςθσ με το προςωπικό που απαςχολεί με εξαρτθμζνθ ςχζςθ 

εργαςίασ, από υπερωρίεσ, απολφςεισ, κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ, άδειεσ, αποηθμιϊςεισ.   
 

 Στισ διαφορζσ τθσ αςφαλιςμζνθσ επιχείρθςθσ με τθν αςφαλιςτικι τθσ εταιρία, από αςφαλιςτιρια 
πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων  

 
 Τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ αςτικισ ευκφνθσ κακϊσ και τθν απόκρουςθ 

απαιτιςεων τρίτων, ςτισ διαφορζσ που κα προκφψουν από τθν κάλυψθ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ 
ευκφνθσ τθσ αςφαλιςμζνθσ επιχείρθςθσ.    

 
 Τισ διαφορζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επαγγελματικι ςτζγθ με τον ιδιοκτιτθ του 

οικιματοσ, για αυκαίρετθ ι υπερβολικι αφξθςθ ενοικίου, ζξωςθ, προςκλθκείςεσ ηθμιζσ κ.λ.π. 
 
Θ κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα.      

 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΑΡΕΥΤΩΝ με εξαρτθμζνθ ςχεςθ εργαςίασ 

 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του φυςιοκεραπευτι, τθν οποία αςκεί ωσ υπάλλθλοσ με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ, 
είτε ςτον ιδιωτικό, είτε ςτον δθμόςιο τομζα και τθν οποία αςκεί νομίμωσ.   
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ - ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 
Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ 
αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ ενδεικτικά ςε 
περίπτωςθ:  

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπευτικισ πράξθσ,                                     
 ανκρωποκτονίασ ι ςωματικισ βλάβθσ από αμζλεια,                                             
 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    
 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του επαγγελματικοφ απορριτου,           
 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                               
 μθ ενδεδειγμζνθσ κεραπευτικισ πράξθσ, πειραματιςμοφ,  
 ζκκεςθσ ςε κίνδυνο τθσ ηωισ του αςκενοφσ 
 μθ τιρθςθ βιβλίων αςκενϊν 
 μθ αναγνωριςμζνθσ διαγνωςτικισ ι κεραπευτικισ μεκόδου 
 χοριγθςθσ ιατρικϊν ςυμβουλϊν 
 κατθγορίασ για ακζμιτο ανταγωνιςμό. 

Ροινικι υπεράςπιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τόςο τθν προανάκριςθ, τθν κυρία ανάκριςθ και τθν δίκθ ςε όλουσ τουσ 
βακμοφσ. 
Ρεικαρχικι υπεράςπιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε ςτάδιο τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, τθν 
ΕΔΕ και τθν προςφυγι ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, αίτθςθ 
ακφρωςθσ κτλ.).  

            
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ 
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα του αςφαλιςμζνου. Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ 
αγωγισ.  

 
 ΑΡΟΚΟΥΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΤΙΤΩΝ – ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ  
Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του 
αςφαλιςμζνου αςφαλιςτικισ εταιρίασ κακϊσ και τθν απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων, εναντίον του για τθν ίδια 
αιτία. 
 
 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΕΞΑΤΘΜΕΝΘ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Καλφπτεται θ παραφφλαξθ των εννόμων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου φυςικοκεραπευτι, που παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ του με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ απζναντι ςτον εργοδότθ του. Ρεριλαμβάνονται και οι ςυναφείσ 
διεκδικιςεισ ζναντι του δθμοςίου ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου κακϊσ και οι αξιϊςεισ κοινωνικισ 
περίκαλψθσ και ςυνταξιοδότθςθσ.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-Ρροαγωγζσ                                
 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         
 Διαφορζσ που προκφπτουν με το ταμείο αςφάλιςθσ                              
 Απολογίεσ- Ε.Δ.Ε.-Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                 
 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                          
 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν, εφθμεριϊν 

κλπ                             

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ ι χωρίσ αιτία                                      
 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-επιςτθμονικισ 

ζρευνασ κλπ                      
 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                           
 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                                             

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Κζντρων Φυςιοκεραπείασ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι  δραςτθριότθτα του φυςιοκεραπευτι, που αςκείται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ς' αυτό 
και τθν οποία αςκεί νομίμωσ.        

 ΡΟΙΝΙΚΘ - ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΥΡΕΑΣΡΙΣΘ 
Για τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για 
εξ αμελείασ ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα, όπωσ ενδεικτικά 
ςε περίπτωςθ:  

 εςφαλμζνθσ ι επικίνδυνθσ κεραπευτικισ πράξθσ,                                     
 ανκρωποκτονίασ ι ςωματικισ βλάβθσ από αμζλεια,                                             
 κατθγορίασ για ψευδείσ πιςτοποιιςεισ,                                    
 επαγγελματικισ εχεμφκειασ ι παραβίαςθσ του επαγγελματικοφ απορριτου,           
 άρνθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,                                           
 μθ ενδεδειγμζνθσ κεραπευτικισ πράξθσ, πειραματιςμοφ,  
 ζκκεςθσ ςε κίνδυνο τθσ ηωισ του αςκενοφσ 
 μθ τιρθςθσ βιβλίων αςκενϊν 
 μθ αναγνωριςμζνθσ διαγνωςτικισ ι κεραπευτικισ μεκόδου 
 χοριγθςθσ ιατρικϊν ςυμβουλϊν 
 κατθγορίασ για ακζμιτο ανταγωνιςμό. 

 
Ποινικι υπεράςπιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τόςο τθν προανάκριςθ, τθν κυρία ανάκριςθ και τθν δίκθ ςε 
όλουσ τουσ βακμοφσ.  
Πεικαρχικι υπεράςπιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε ςτάδιο τθσ πεικαρχικισ 
διαδικαςίασ, τθν ΕΔΕ και τθν προςφυγι ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, 
διοικθτικι προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).  
 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ 
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα του αςφαλιςμζνου. Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ 
αγωγισ.  
                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Για τθν διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ από τρίτουσ για ηθμιζσ ςτα μθχανιματα και ςτον εξοπλιςμό του ιατρείου του, 
κακϊσ και για τθν αγορά ελαττωματικϊν μθχανθμάτων του εργαςτθριοφ φυςικοκεραπείασ. Καλφπτονται επίςθσ 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ από αδικοπραξία ενϊπιον πολιτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και προςφυγζσ ενϊπιον 
διοικθτικϊν δικαςτθρίων.                                             

 
 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου φυςικοκεραπευτι ωσ εργοδότου  με το υπαλλθλικό προςωπικό που 
απαςχολεί νομίμωσ, από υπερωρίεσ, απολφςεισ, κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ, άδειεσ, αποηθμιϊςεισ κλπ.                                                  

 
 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ  
Για τισ διαφορζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επαγγελματικι ςτζγθ με τον ιδιοκτιτθ του εργαςτθρίου 
φυςικοκεραπείασ, για αυκαίρετθ ι υπερβολικι αφξθςθ ενοικίου, ζξωςθ, προκλθκείςεσ ηθμιζσ κ.λ.π.                                          

 
 ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με το αςφαλιςτικό του ταμείο που αφοροφν αξιϊςεισ του για τθν ςφνταξθ και 
τθν περίκαλψι του 

 
 ΔΙΑΦΟΕΣ ΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΑ 
Για τισ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τθν αςφαλιςτικι του εταιρία από αςφαλιςτιρια που αφοροφν το  
εργαςτιριο φυςικοκεραπείασ, όπωσ πυρόσ, κλοπισ, προςωπικϊν ατυχθμάτων. Θ κάλυψθ περιλαμβάνει και τθν 
προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ του αςφαλιςμζνου αςφαλιςτικισ 
εταιρίασ, κακϊσ και τθν απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων εναντίον του για τθν ίδια αιτία. 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΘ & ΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ με τθν ιδιότθτα του αςφαλιςτικοφ διαμεςολαβθτι 
ι του αςφαλιςτικοφ πραγματογνϊμονα, για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα που αναφζρεται ςτο 
αςφαλιςτιριο & τθν οποία αςκεί νομίμωσ. Εάν θ διαμεςολάβθςθ ι θ δραςτθριότθτα του πραγματογνϊμονα 
αςκείται από εταιρία, θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται ςτον νόμιμο εκπρόςωπό τθσ. 
 Αςφαλιςτικι προςταςία ςφμφωνα με το άρκρο 1 των γενικϊν όρων αςφαλίςεωσ Νομικισ Ρροςταςίασ, 
παρζχεται:              
                                   

 Για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν εξ αμελείασ 
παράβαςθ ποινικϊν διατάξεων και αφοροφν τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα.                                                

 Για τθν παραφφλαξθ των ζννομων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου με τισ διοικθτικζσ αρχζσ που 
εποπτεφουν τθν δραςτθριότθτά του.                     

 Για τθν απόκρουςθ απαιτιςεων και τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ που καλφπτει τθν 
επαγγελματικι αςτικι ευκφνθ του αςφαλιςμζνου ςε περίπτωςθ αγωγισ τρίτων εναντίον του 

 Για τθν παραφφλαξθ των ζννομων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου ςτισ διαφορζσ του με τθν 
αςφαλιςτικι εταιρία που αςφαλίηει τθν επαγγελματικι του αςτικι ευκφνθ.       

 Για τισ μιςκωτικζσ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με τον ιδιοκτιτθ τθσ επαγγελματικισ του  ςτζγθσ, 
όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο.  

 Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ, που 
κα προκλθκοφν ςτθν ζδρα τθσ αςφαλιςμζνθσ επιχείρθςθσ.      

 Για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων από εργατικζσ ςχζςεισ και αςφαλιςτικά ταμεία.      

 Για τισ υπαλλθλικζσ διαφορζσ του αςφαλιςμζνου με το προςωπικό που απαςχολεί, με εξαρτθμζνθ 
ςχζςθ εργαςίασ. 

                                                   
Θ κάλυψθ επεκτείνεται ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εφόςον όμωσ αρμοδιότθτα ζχουν τα ελλθνικά 
δικαςτιρια και αρχζσ.                                    
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που γεννικθκαν μετά τθν ζναρξθ τθσ  
αςφάλιςθσ.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνουν: 
 
Ο εκάςτοτε ιδιοκτιτθσ τθσ νομίμωσ εγκατεςτθμζνθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ, όπωσ αναφζρεται ςτο 
αςφαλιςτιριο. 
 
Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 

 για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ 
 

 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν παράβαςθ  εξ 
αμελείασ ποινικϊν διατάξεων 

 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ με τθν ΔΕΘ, εγγφθςθ εγκαταςτάτθ, 

εγγφθςθ καταςκευαςτι, εφόςον το αντικείμενο τθσ διαφοράσ υπερβαίνει το ετιςιο αςφάλιςτρο που 
καταβάλλει εκάςτοτε ο αςφαλιςμζνοσ 

 
 ςε περίπτωςθ διαφορϊν εξ ιδίων αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, που καλφπτουν τθν αςφαλιςμζνθ 

φωτοβολταϊκι εγκατάςταςθ. 
 
 
 

 Το γεγονόσ από το οποίο πθγάηει θ ανάγκθ παραφφλαξθσ ζννομων ςυμφερόντων, πρζπει να ζχει 
ςυμβεί μζςα ςτθ χρονικι διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

Από αρχζσ του 2011 με τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2009/123 τθσ Ε.Ε., όλοι οι 
λογιςτζσ ζχουν ποινικζσ και αςτικζσ ευκφνεσ ζναντι των πελατϊν τουσ, και κα είναι υπόλογοι απζναντι ςτο 
νόμο (Ν 3842/2010). 
 
Από τθ ςχετικι νομοκεςία προβλζπονται κυρϊςεισ: 

 διοικθτικζσ (υψθλά πρόςτιμα από 3.000 Ευρϊ – 30.000 Ευρϊ), 
 πεικαρχικζσ (αφαίρεςθ αδείασ, κλείςιμο γραφείου), 
 ποινικζσ (φυλάκιςθ από 1 ζωσ 10 ζτθ). 

 
Θ ARAG, ανταποκρινόμενθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, δθμιοφργθςε εξειδικευμζνο πρόγραμμα Νομικισ 
Ρροςταςίασ για τουσ λογιςτζσ – φοροτεχνικοφσ.  
 
Θ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΩΝ κα πρζπει να ςυνδυάηεται με τθν ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ, προκειμζνου να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ. Είναι ςθμαντικι θ νομικι προςταςία να 
παρζχεται από ανεξάρτθτθ και εξειδικευμζνθ εταιρία νομικισ προςταςίασ, όπωσ θ ARAG, για να 
αποφεφγεται θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.  
 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ ωσ φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
διαχειριςτισ κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ επιτθδευματίεσ και ελεφκερουσ 
επαγγελματίεσ, για τθν νομίμωσ αςκοφμενθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα του λογιςτι - φοροτζχνθ.   

Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται:                              

 για τθν υπεράςπιςθ ςε ποινικά δικαςτιρια λόγω κατθγορίασ που αναφζρεται ςτθν εξ αμελείασ 

παράβαςθ ποινικϊν διατάξεων αλλά και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που αφορά τθν αςφαλιςμζνθ 

δραςτθριότθτα                          

 για τθν παραφφλαξθ ζννομων ςυμφερόντων ςτισ διαφορζσ με τισ διοικθτικζσ αρχζσ που εποπτεφουν 

τθν αςφαλιςμζνθ δραςτθριότθτα (διοικθτικζσ και πεικαρχικζσ κυρϊςεισ)                                                       

 για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ                                                       

 πζραν τθσ προςεπίκλθςθσ καλφπτεται και θ απόκρουςθ αγωγισ για πράξεισ ι παραλείψεισ, ςε 

κζματα που αφοροφν τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ  και αποτελοφν εξ 

αμελείασ παραβάςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ                                                                  

 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ 
(περιλαμβάνεται ςτθν Νομικι Ρροςταςία Οικογενείασ) 

 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνουν: 
 

 ο αςφαλιςμζνοσ, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο για τισ ςυναλλαγζσ του (ενοχικζσ 
ςυμβάςεισ) ωσ προσ τθν παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν. Κατοικία του αςφαλιςμζνου είναι αυτι που 
περιγράφεται με τθν ταχυδρομικι του διεφκυνςθ ςτο αςφαλιςτιριο. 
 

 με καταβολι επαςφάλιςτρου ο/θ ςφηυγοσ και τα παιδιά του  αςφαλιςμζνου μζχρι 25 ετϊν 
(προςτατευόμενα μζλθ), εφόςον κατονομάηονται  ςτο αςφαλιςτιριο, για τισ ςυναλλαγζσ τουσ (ενοχικζσ 
ςυμβάςεισ)  ωσ προσ τθν παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν και εφόςον ςυηοφν με τον αςφαλιςμζνο ςτθν 
κατοικία αυτοφ. 

 
 
Αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 
Για τθ παραφφλαξθ των ζννομων ςυμφερόντων του αςφαλιςμζνου ςε περιπτϊςεισ διαφορϊν από ενοχικζσ 
ςυμβάςεισ παροχισ αγακϊν και υπθρεςιϊν που αφοροφν :   
 

 τθν αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων,  
 ελαττϊματα προϊόντων μετά τθν αγορά τουσ,  
 τισ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ,  
 τισ ταξιδιωτικζσ  υπθρεςίεσ,  
 τισ υπθρεςίεσ καλλωπιςμοφ και άκλθςθσ,  
 τισ υπερχρεϊςεισ  ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τθλεφωνίασ,  
 τισ διαφορζσ από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν τα   αςφαλιςμζνα πρόςωπα ι τθν 

δθλωκείςα κατοικία τουσ. 
 
 
            *** Συμφωνείται πϊσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια των   διαφορϊν από ενοχικζσ ςυμβάςεισ του 
παρόντοσ αςφαλιςτθρίου , οι διαφορζσ από τθν παροχι νομικϊν, λογιςτικο-οικονομικϊν και ιατρικϊν 
υπθρεςιϊν. 
 
            *** Αςφαλιςτικι περίπτωςθ είναι κάκε περίπτωςθ που γεννικθκε μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
αςφαλιςτθρίου και παραβλάπτει ζννομα δικαιϊματα του αςφαλιςμζνου και θ οποία γεννά νομικά 
επιδιϊξιμεσ αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ ενϊπιον των  ελλθνικϊν   δικαςτθρίων. 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΘΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Ο αναφερόμενοσ ςτθν παροφςα βεβαίωςθ ωσ αςφαλιςμζνοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και όρουσ τθσ ARAG. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 
Μετά τθν επζλευςθ αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ ο αςφαλιςτισ φροντίηει ςφμφωνα με τουσ όρουσ αςφάλιςθσ και 
αναλαμβάνει ςτα πλαίςια αυτϊν τισ ςχετικζσ δαπάνεσ, για τθν παραφφλαξθ των  εννόμων ςυμφερόντων του 
αςφαλιςμζνου εφ’όςον θ παραφφλαξθ παρουςιάηει αρκετζσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. 

 
ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΑ 
Ο αναφερόμενοσ ςτθν παροφςα βεβαίωςθ ωσ αςφαλιςμζνοσ. Ωσ ςυναςφαλιςμζνα πρόςωπα κεωροφνται τα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ του αςφαλιςμζνου εφόςον περιλαμβάνονται ςτα δικά του αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και ςφμφωνα μ’αυτά 
ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΑΕΧΕΤΑΙ  
Για τθν διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ του αςφαλιςμζνου ςτισ περιπτϊςεισ που ανακφπτουν διαφορζσ από δικά του 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και δεν αφοροφν τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και διατάξεισ των οποίων δικαιοφται αποηθμίωςθ από νομίμωσ λειτουργοφςα αςφαλιςτικι επιχείρθςθ και που 
ζχουν ςχζςθ :  

 με τισ καλφψεισ αςφαλιςτθρίων που αφοροφν τα ιδιωτικισ χριςεωσ οχιματα του αςφαλιςμζνου όπωσ αυτόσ 
προςδιορίηεται ςτθν παροφςα βεβαίωςθ (πχ αςτικισ ευκφνθσ, μικτισ, πυρόσ, κλοπισ, κραφςεωσ κρυςτάλλων). 

 με τισ καλφψεισ αςφαλιςτθρίων που αφοροφν ςτθν κφρια και εξοχικι κατοικία του αςφαλιςμζνου όπωσ αυτόσ 
προςδιορίηεται ςτθ παροφςα βεβαίωςθ (πχ πυρόσ, κλοπισ, αςτικισ ευκφνθσ). 

 με τισ καλφψεισ αςφαλιςτθρίων ηωισ και υγείασ του αςφαλιςμζνου όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν παροφςα 
βεβαίωςθ. 

 
ΕΚΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΟΧΩΝ  
Θ ARAG αναλαμβάνει: τισ αμοιβζσ του δικθγόρου τθσ εκλογισ του αςφαλιςμζνου, ςφμφωνα με τα γραμμάτια 
προειςπράξθσ των δικθγορικϊν αμοιβϊν, ςτθν ζδρα του αρμόδιου δικαςτθρίου, τισ αναγκαίεσ δικαςτικζσ δαπάνεσ, τισ 
αποηθμιϊςεισ κλθτευκζντων μαρτφρων και  διοριςκζντων πραγματογνωμόνων, τισ νόμιμεσ αμοιβζσ δικαςτικϊν 
επιμελθτϊν, τθν επιδικαςκθςόμενθ ςτον αντίδικο δικαςτικι δαπάνθ. 

ΟΙΟ ΚΑΛΥΨΘΣ 
Το αςφαλιςτικό ποςό ορίηεται ςτα 6.000 € για κάκε αςφαλιςτικι περίπτωςθ τόςο για τον αςφαλιςμζνο όςο και για 
τουσ ςυναςφαλιςμζνουσ. 

ΤΟΡΙΚΘ ΕΚΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ  
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα. 

ΕΝΑΞΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 
Θ ζναρξθ και λιψθ τθσ αςφαλιςτικισ προςταςίασ αναφζρεται ςτθν βεβαίωςθ αςφάλιςθσ. Θ ζναρξθ τελεί υπό τον όρον 
καταβολισ των αςφαλίςτρων. Αν τα αςφάλιςτρα δεν πλθρωκοφν ςτθν εντόσ 30 θμερϊν θ αςφάλιςθ ακυρϊνεται. Θ 
παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ αφορά τισ αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που επιλκαν εντόσ του χρόνου αςφάλιςθσ. 
 
*** Η κάλυψθ τθσ Νομικισ Προςταςίασ Διαφορϊν Εξ Ιδίων Αςφαλιςτθρίων Συμβολαίων παρζχεται μόνο μζςω 
Ομαδικοφ Συμβολαίου που εκδίδεται ςτο όνομα του Συνεργάτθ. Οι αςφαλιςμζνοι λαμβάνουν Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ. 
     Απαραίτθτθ προυπόκεςθ για τθν ςφναψθ του Ομαδικοφ Συμβολαίου είναι θ αςφάλιςθ τουλάχιςτον 500 πελατϊν 
του ςυνεργάτθ, ςε βάκοσ χρόνου ενόσ (1) αςφαλιςτικοφ ζτουσ. 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ αςτυνομικοφ υπαλλιλου.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ  όπωσ για παράδειγμα:  
 

 αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ 

 κζματα προαγωγϊν - κρίςεων 

 αποηθμίωςθ από ατφχθμα κατά τθν εκτζλεςθ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ 

 μετακζςεισ, μετατάξεισ 

 αναιτιολόγθτθ απόλυςθ, απόλυςθ με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιϊματα άδειασ, νυχτερινϊν-εξαιρζςιμων 

αργιϊν και αςκιςεων 

 κζματα ςυνυπθρζτθςθσ 

 ακφρωςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 

αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλιλων από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 

πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά 

και διοικθτικά δικαςτιρια.  

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικισ διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ – ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον  ποινικϊν δικαςτθρίων 

και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που 

ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ 

κυκλοφορίασ  κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί 

υπθρεςιακοφ οχιματοσ.  

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

χειροδικίασ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα.  

Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

 
 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ  λιμενικοφ υπαλλιλου.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ , όπωσ για παράδειγμα: 
  
 αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ 

 κζματα προαγωγϊν - κρίςεων 

 αποηθμίωςθ από ατφχθμα κατά τθν εκτζλεςθ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ 

 μετακζςεισ, μετατάξεισ 

 αναιτιολόγθτθ απόλυςθ, απόλυςθ με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιϊματα άδειασ, νυχτερινϊν-εξαιρζςιμων 

αργιϊν και αςκιςεων 

 κζματα ςυνυπθρζτθςθσ 

 ακφρωςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 

αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλιλων από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 

πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά 

και διοικθτικά δικαςτιρια.  

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικισ διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ – ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον  ποινικϊν δικαςτθρίων 

και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που 

ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ 

κυκλοφορίασ  κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί 

υπθρεςιακοφ οχιματοσ.  

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

χειροδικίασ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα.  

Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 
 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ  υπαλλιλου Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ  όπωσ για παράδειγμα:  
 

 αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ 

 κζματα προαγωγϊν - κρίςεων 

 αποηθμίωςθ από ατφχθμα κατά τθν εκτζλεςθ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ 

 μετακζςεισ, μετατάξεισ 

 αναιτιολόγθτθ απόλυςθ, απόλυςθ με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιϊματα άδειασ, νυχτερινϊν-εξαιρζςιμων 

αργιϊν και αςκιςεων 

 κζματα ςυνυπθρζτθςθσ 

 ακφρωςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 

αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλιλων από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 

πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά 

και διοικθτικά δικαςτιρια.  

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ – ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον  ποινικϊν δικαςτθρίων 

και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που 

ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ 

κυκλοφορίασ  κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί 

υπθρεςιακοφ οχιματοσ.  

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

χειροδικίασ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα.  

Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 
 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ  ςτρατιωτικοφ.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ όπωσ για παράδειγμα:  
 αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ 

 κζματα προαγωγϊν - κρίςεων 

 αποηθμίωςθ από ατφχθμα κατά τθν εκτζλεςθ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ 

 μετακζςεισ, μετατάξεισ 

 αναιτιολόγθτθ απόλυςθ, απόλυςθ με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιϊματα άδειασ, νυχτερινϊν-εξαιρζςιμων 

αργιϊν και αςκιςεων 

 κζματα ςυνυπθρζτθςθσ 

 ακφρωςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 

αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλιλων από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 

πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά 

και διοικθτικά δικαςτιρια.  

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ – ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον  ποινικϊν δικαςτθρίων 

και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που 

ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ 

κυκλοφορίασ  κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί 

υπθρεςιακοφ οχιματοσ.  

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

χειροδικίασ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα.  

Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΡΛΘΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΩΝ 
 

Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτα του Διαςϊςτθ ι ωσ πλιρωμα αςκενοφόρου με 
εξθρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ.           
                  

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν 
δικαςτθρίων, και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα κατά τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.                                         
Ππωσ για παράδειγμα:                                                        

 Τραυματιςμόσ από αμζλεια κατά τθν οδιγθςθ επιβαινόντων του αςκενοφόρου ι επιβατϊν άλλων οχθμάτων 

και πεηϊν                                        

 Τραυματιςμόσ ι κάνατοσ αρρϊςτου ςτθν προςπάκεια μεταφοράσ ι υποςτιριξθσ ηωισ 

 Λάκοσ ςυντονιςμόσ του αςυρματιςτι ι τθλεφωνθτι ςτθν κίνθςθ του αςκενοφόρου με αποτζλεςμα τθν 

επιπλοκι τθσ   υγείασ του αρρϊςτου.  

                        
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ππωσ για παράδειγμα:                                                          
 Ε.Δ.Ε.                                                                       

 παρακράτθςθ μιςκοφ                                                           

 λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                            

 απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                          

 δικαιϊματα αδείασ                                                            

 δυςμενισ μετάκεςθ                                                            

 αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα     

                                          
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματά των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό τουσ 
αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά και διοικθτικά 
δικαςτιρια. 
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Στισ περιπτϊςεισ ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγ/κι δραςτθριότθτα. Επιπλζον 
καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.   
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 
 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 

Καλφπτεται θ διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ, μετά από ατφχθμα με το αςκενοφόρο ςε υπθρεςία 
και με ευκφνθ τρίτου.          
 

 ΑΡΟΚΟΥΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ & ΡΟΣΕΡΙΚΛΙΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ 
Καλφπτεται θ απόκρουςθ απαιτιςεων και θ προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ αςτικισ ευκφνθσ. 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΩΝ 

 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με τθν ιδιότθτα του νοςθλευτι.   

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ: 

         
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα κατά τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ωσ νοςθλευτϊν.          

 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ:  Ππωσ για παράδειγμα:    
                                                   

 υπθρεςιακζσ μεταβολζσ                                                    

 Ε.Δ.Ε.                                                                   

 παρακράτθςθ μιςκοφ                                                       

 λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                        

 απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ                                                 

 απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                      

 δικαιϊματα αδείασ                                                        

 δυςμενισ μετάκεςθ                                                        

 αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα      

                                     

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό 
τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεϊν τουσ ςτα πολιτικά και 
διοικθτικά δικαςτιρια. 

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία/ δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ                                                      
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ ψευδοφσ καταμινυςθσ, εξφβριςθσ, χειροδικίασ που ζχουν ςχζςθ 
με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ. 
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 
 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ                                                    
Καλφπτεται θ διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ από εργατικό  ατφχθμα.  

                                                                 

 ΑΡΟΚΟΥΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ & ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ                                         
Καλφπτεται θ απόκρουςθ απαιτιςεων και θ προςεπίκλθςθ αςφαλιςτικισ εταιρίασ αςτικισ ευκφνθσ του 
νοςθλευτι.           

                               

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 

Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
                  

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ 

 
 

Νομικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα τθσ Μαίασ ι του Μαιευτι.  
 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ:         
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Αφορά ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, 
για εξ αμελείασ ποινικά αδικιματα ι και πεικαρχικά παραπτϊματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ                                    
Ππωσ για παράδειγμα:                                                      

 υπθρεςιακζσ μεταβολζσ                                                    

 Ε.Δ.Ε.                                                                   

 παρακράτθςθ μιςκοφ                                                       

 λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                        

 απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ                                                 

 απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                      

 δικαιϊματα αδείασ                                                        

 δυςμενισ μετάκεςθ                   

                                      
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματά του 
αςφαλιςμζνου ωσ μιςκωτοφ από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ του, θ ARAG είναι ςτο πλευρό 
του, αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεϊν του ενϊπιον των 
πολιτικϊν και διοικθτικϊν δικαςτθρίων.        

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία/ δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

                  
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ                                                      

Τθν υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ ψευδοφσ καταμινυςθσ, εξφβριςθσ, χειροδικίασ και που ζχουν ςχζςθ με 
τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι του δραςτθριότθτα 
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

  
 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ                                                    

Καλφπτεται θ διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ από εργατικό  ατφχθμα 
                                                             

 ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ                                         
Καλφπτεται θ προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ που καλφπτει τθν επαγγελματικι αςτικι ευκφνθ του 
αςφαλιςμζνου κακϊσ και θ απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων εναντίον του, που ςυνδζονται μ’ αυτιν 
(επαγγελματικι ευκφνθ).  
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και με τθν ιδιότθτα του Υπαλλιλου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ. Θ αςφαλιςτικι 
κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ:          
 

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ  
 Ππωσ για παράδειγμα:  

 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-Ρροαγωγζσ   

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         

 Διαφορζσ που προκφπτουν με το Ταμείο Αςφάλιςθσ                             

 Απολογίεσ-Ε.Δ.Ε.- Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                                           

 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                        

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                          

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ                                                   

 Απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                        

 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-μετακζςεων                                    

 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                          

 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                                            

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό 
τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ θ δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά και 
διοικθτικά δικαςτιρια. 

Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα.  
 Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

                       
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα κατά τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ωσ υπαλλιλων.      
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

             
 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ   ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΜΕ                

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ) 
 
Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και με τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου. 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ:      
     

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ        Ππωσ για παράδειγμα:       
                                                  
 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-Ρροαγωγζσ                                

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         

 Διαφορζσ που προκφπτουν με το Ταμείο Αςφάλιςθσ                             

 Απολογίεσ-Ε.Δ.Ε. 

 Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                                           

 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                         

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                          

 Διοικθτικά πρόςτιμα                                                       

 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-μετακζςεων                                    

 Δυςμενισ μετάκεςθ κατά παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ περί μετακζςεων                                                         

 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                                           

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό 
τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ θ δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ, ενϊπιον πολιτικϊν 
και διοικθτικϊν δικαςτθρίων.         
 Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 

και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 

αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.). 

                                                    
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ 

Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν ςχζςθ με τθν 
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα.  
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 
                          

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθν εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά 
αδικιματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα 
τθσ τροχαίασ κυκλοφορίασ, όταν οδθγοφν υπθρεςιακό όχθμα.        

         
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΑΧΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ο.Σ.Υ. ΑΕ 
         

Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτά, και μόνο υπό τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου τθσ ΟΣΥ ΑΕ ωσ ςτακμάρχθ / ελεγκτι.               

 
 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Στισ περιπτϊςεισ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα του αςφαλιςμζνου ωσ μιςκωτοφ από παράνομεσ 
πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ, θ ARAG αναλαμβάνει τα ζξοδα για τθν εξϊδικι δικαςτικι ικανοποίθςθ 
των αξιϊςεων του ςτα πολιτικά και διοικθτικά  δικαςτιρια.  
Ππωσ για παράδειγμα:                  
                                        

 Απολογία ςτισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ επιβατϊν                             
 Δικαιϊματα αδείασ                                                          
 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                          
 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                         

 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                          
 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                                            
 Απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                        
 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ           

       
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία/ δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).                 
                   

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ 
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα.  
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 

μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  

Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 
 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Καλφπτεται θ υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου μασ ενϊπιον ποινικϊν δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, 
όταν κατθγορείται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα, που ζχουν ςχζςθ με τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα.       

     
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ 

τθσ περιόδου αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

   
 
 

 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 
 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΑΝΟΣΕ-ΕΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕ 

 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει το αναφερόμενο ςτο αςφαλιςτιριο πρόςωπο, για τθν επαγγελματικι του 
δραςτθριότθτα και με τθν ιδιότθτά του υπαλλιλου με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ ςτον ΟΣΕ και τισ κυγατρικζσ του. 
 

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ      Ππωσ για παράδειγμα:  
 

 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ-

Ρροαγωγζσ   

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         

 Διαφορζσ που προκφπτουν με το Ταμείο 

Αςφάλιςθσ                             

 Απολογίεσ-Ε.Δ.Ε.- Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                                           

 Ραρακράτθςθ μιςκοφ                                                        

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                          

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ                                                   

 Απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                        

 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-μετακζςεων                                    

 Δυςμενισ μετάκεςθ                                                          

 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                                            

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο πλευρό 
τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ θ δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά και 
διοικθτικά δικαςτιρια. 
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία/ δίωξθ που αςκείται εναντίον του κακϊσ 
και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, 
αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).                 

                 
 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  

Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 
μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  
Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

                           
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα κατά τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ωσ υπαλλιλων.             

      
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ περιόδου 

αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
 
Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 

 
 

 
 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, για τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και μόνο με τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου ελεγκτοφ εναζριασ κυκλοφορίασ. 
 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ:        
 

 ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΕΣ      Ππωσ για παράδειγμα:       
                                                 

 Απόςπαςθ - Μετάκεςθ - Μετάταξθ 

 Κρίςεισ - Ρροαγωγζσ                     

 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                

 Ε.Δ.Ε                  

 Διαφορζσ που προκφπτουν με το Ταμείο 

Αςφάλιςθσ    

 Ραρακράτθςθ μιςκοφ     

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                

 Δικαιϊματα αδείασ      

 Απόλυςθ χωρίσ αποηθμίωςθ                          

 Δυςμενισ μετάκεςθ      

 Απόλυςθ χωρίσ αιτία                                                      

 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα   

                                        
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθσ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 
πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ θ δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα 
πολιτικά και διοικθτικά δικαςτιρια.  
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία/ δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).                 
 
 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ                                                           
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα.  
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 
μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  
Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     
 

 ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ                                                         
Καλφπτεται θ υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου όταν κατθγορείται ενϊπιον ποινικϊν δικαςτθρίων ι 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν 
αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτά του. 
 

 ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ                                                              
Καλφπτεται θ απόκρουςθ απαιτιςεων κακϊσ και θ προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο αςτικισ 
ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ, του αςφαλιςμζνου.         

               
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ 

περιόδου αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
 

Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 

 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ.Ε.Φ. ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΘΣ 

 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ υπαλλιλου ΥΕΦ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ.  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ  (όπωσ για παράδειγμα):  
 διοικθτικά πρόςτιμα  

 ςτεριςεισ βακμϊν    

 μθ νόμιμεσ αποςτρατείεσ    

 ΕΔΕ   

 παράλειψθ προαγωγισ κατά τισ κρίςεισ     

 αποηθμίωςθ από ατφχθμα  

 δικαιϊματα αδείασ, θμερθςίων αναπαφςεων  

 δυςμενισ μετάκεςθ κατά παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί μετακζςεων   
 

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλιλων από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 
πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ ι δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ ςτα 
πολιτικά και διοικθτικά δικαςτιρια.  
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).                 

 
 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον  ποινικϊν 
δικαςτθρίων και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά 
αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Θ κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά 
αδικιματα τθσ τροχαίασ κυκλοφορίασ  κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν 
τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί υπθρεςιακοφ οχιματοσ.  
 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ  
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολι μινυςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ χειροδικίασ, εξφβριςθσ, δυςφιμιςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν 
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα.  
Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ 
μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν  
Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.     

 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ 

περιόδου αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
 

Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 

 
 

 
…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

 
Αςφαλιςτικισ Ρροςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο,  για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα του και μόνο με τθν ιδιότθτά του ωσ δθμοςίου υπαλλιλου  
 

 ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ  (όπωσ για παράδειγμα):  
 Απόςπαςθ-Μετάκεςθ-Μετάταξθ-Κρίςεισ                        
 Βλαπτικζσ μεταβολζσ                                                         
 Διαφορζσ που προκφπτουν με το Ταμείο 

Αςφάλιςθσ                             
 Απολογίεσ- Ε.Δ.Ε. 
 Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ                                                           
 Ραρακράτθςθ μιςκοφ              

 Λανκαςμζνοσ υπολογιςμόσ υπερωριϊν                                         
 Διοικθτικά πρόςτιμα                                                       
 Δικαιϊματα αδείασ-αναπαφςεων-μετακζςεων                                    
 Δυςμενισ μετάκεςθ κατά παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ περί μετακζςεων                                                         
 Αποηθμίωςθ από εργατικό ατφχθμα                              

 
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των 
αςφαλιςμζνων ωσ μιςκωτϊν από παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ του εργοδότθ τουσ, θ ARAG είναι ςτο 
πλευρό τουσ αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για τθν εξϊδικθ θ δικαςτικι ικανοποίθςθ των αξιϊςεων τουσ, ενϊπιον 
πολιτικϊν και διοικθτικϊν δικαςτθρίων.  
Ρεριλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε είδουσ πεικαρχικι διαδικαςία / δίωξθ που αςκείται εναντίον του 
κακϊσ και τθν προςφυγι του ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.).  
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΔΙΚΘΣ ΜΕ ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 
Καλφπτεται θ προςεπίκλθςθ του δθμοςίου ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ δεχκεί αγωγι αποηθμίωςθσ και 
ζχει ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι του ιδιότθτα.  
 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ                                                          
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ χειροδικίασ και ψευδοφσ καταμινυςθσ που ζχουν ςχζςθ με 
τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. Ρεριλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων/ δικογραφίασ, που τίκενται 
υπ' όψιν του δικθγόρου και ςυντάςςεται θ μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία 
Ρρωτοδικϊν. Επί πλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ.          
                 

 ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων 
και πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθν εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο 
ποινικά αδικιματα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Θ κάλυψθ ιςχφει και για 
ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ κυκλοφορίασ, όταν οδθγοφν υπθρεςιακό όχθμα. Ροινικι υπεράςπιςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει τόςο τθν προανάκριςθ, τθν κυρία ανάκριςθ και τθν δίκθ ςε όλουσ τουσ βακμοφσ. 
Ρεικαρχικι υπεράςπιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ ςε κάκε ςτάδιο τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ/ 
δίωξθσ και τθν προςφυγι ςτα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι 
προςφυγι, αίτθςθ ακφρωςθσ κτλ.)   
 

 ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Καλφπτεται θ διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ μετά από ατφχθμα εν υπθρεςία και με ευκφνθ 
τρίτου. 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικζσ ςυμβουλζσ για ερωτιματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ εντόσ τθσ 

περιόδου αςφάλιςθσ, παρζχονται μετά τρίμθνο από τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 
 

Αςφαλιςτικό Ροςό 26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο/θ αςφαλιςμζνοσ/θ, όπωσ αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, υπό τθν 
ιδιότθτά του ωσ διευκυντικοφ ςτελζχουσ ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα εργαςίασ και κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για τισ εξισ περιπτϊςεισ:          
 
ΡΟΙΝΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αφορά τθν υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων και 
πεικαρχικϊν ςυμβουλίων, για κατθγορίεσ που αναφζρονται ςε εξ αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά 
αδικιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, κακϊσ και τθν υπεράςπιςθ ςε 
κάκε ςτάδιο τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ προςφυγισ ςτα αρμόδια διοικθτικά 
δικαςτιρια. 

 
ΥΡΟΒΟΛΘ ΜΘΝΥΣΘΣ                                                          
Καλφπτεται θ υποβολι μινυςθσ ςτισ περιπτϊςεισ ψευδοφσ καταμινυςθσ και ςυκοφαντικισ δυςφιμιςθσ που 
ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα του αςφαλιςμζνου. 
Επιπλζον καλφπτεται θ παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ με αίτθμα αποηθμίωςθσ για χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω 
θκικισ βλάβθσ μζχρι του ποςοφ των 200.000€ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΔΙΚΘΣ ΜΕ ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ – ΡΟΣΕΡΙΚΛΘΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ 
Καλφπτεται θ απόκρουςθ και προςεπίκλθςθ του Δθμοςίου ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ δεχκεί αγωγι 
αποηθμίωςθσ και ζχει ςχζςθ με τθν αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι του ιδιότθτα, κακϊσ και θ προςεπίκλθςθ τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρίασ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ, εφ’ όςον τζτοια υπάρχει. 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ 
Καλφπτεται θ διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ με ευκφνθ τρίτου. 
 
 
 
Αςφαλιςτικό Ροςό   26.000 € ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
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ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  

(ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΕΣ – ΔΘΜΑΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΙ κλπ) 
 

Αςφαλιςτικισ προςταςίασ απολαμβάνει ο αςφαλιςμζνοσ με τθν ιδιότθτά του ωσ αιρετόσ αξιωματοφχοσ 
για τθν αναλθφκείςα δραςτθριότθτά και υπό τθν ιδιότθτα που αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο, εφόςον 
αςκείται νομίμωσ. 
 
Θ αςφαλιςτικι προςταςία παρζχεται: 
 

 για τθν ποινικι υπεράςπιςθ των αιρετϊν, κατόπιν αςκιςεωσ ςε βάροσ τουσ ποινικϊν διϊξεων για 
πταίςματα και πλθμμελιματα που τελοφνται κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ι επ’ ευκαιρία 
αςκιςεϊσ τουσ, εξαιρουμζνων των ατιμωτικϊν πλθμμελθμάτων, δθλαδι τθσ παραχάραξθσ, 
κιβδθλείασ, πλαςτογραφίασ, ψευδοφσ βεβαίωςθσ, δωροδοκίασ, εκβίαςθσ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, 
απιςτίασ, απάτθσ, καταπίεςθσ, αιμομιξίασ, μαςτροπείασ, ςωματεμπορίασ, παράνομθσ διακίνθςθσ 
αλλοδαπϊν, παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ για τθν καταπολζμθςθ των ναρκωτικϊν, λακρεμπορίασ. Θ 
κάλυψθ αφορά ςε όλα τα ςτάδια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ (πρϊτο και δεφτερο βακμό), αρχόμενθσ 
από τθν προδικαςία ζωσ και τθν τελικι παραπομπι του αιρετοφ ςτο ακροατιριο. 

 
 για τθν προςταςία του αςφαλιςμζνου από πεικαρχικζσ διϊξεισ που αςκοφνται από εποπτεφουςεσ 

αρχζσ και περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ ςε όλα τα ςτάδια τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. 
 

 για τθν προςταςία ςε υποκζςεισ καταλογιςμοφ των αιρετϊν, ςτο πλαίςιο τθσ αςτικισ ευκφνθσ που 
υπζχουν ζναντι του Ο.Τ.Α, ςφμφωνα με το άρκρο 232 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτθ). 

 
 για τθν υποβολι μινυςθσ για το αδίκθμα τθσ ψευδοφσ καταμινυςθσ, εξφβριςθσ και δυςφιμιςθσ, 

κακϊσ και παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ. Ο αςφαλιςμζνοσ μασ όταν δεχκεί ψευδι μινυςθ, ι 
εξφβριςθ, δυςφιμιςθ, Ροινικολόγοσ αναλαμβάνει τόςο τθν ςφνταξθ τθσ μινυςθσ όςο και τθν 
παράςταςθ ςτο ακροατιριο προσ υποςτιριξι τθσ και ωσ πολιτικϊσ ενάγων. 

 
 για τθν παροχι Νομικϊν Συμβουλϊν, ςχετικά με τισ ανωτζρω αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που κα 

δθλωκοφν. 
 
ΕΚΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ: 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα και εφόςον ςυντρζχει αρμοδιότθτα Ελλθνικϊν δικαςτθρίων 
και παρζχεται για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που γεννικθκαν μετά τθν ζναρξθ και κατά τθ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ.  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ:  26.000€ ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ. 
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ARAG  ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 
 
 

 

 
 

 
 
ΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμθΕΑ και του Χειριςτι Αυτϊν 
(DRONES) 

 
 
Θ Νομικι Ρροςταςία ΣμθΕΑ (drones) καλφπτει τον ιδιοκτιτθ/χειριςτι/εκμεταλλευόμενο για τισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 
 

 Για τθ διεκδίκθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με διατάξεισ νόμων περί αςτικισ ευκφνθσ. 
Ρχ. πρόκλθςθ υλικϊν ηθμιϊν ςτο αςφαλιςμζνο drone από ευκφνθ τρίτου. 

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

παράβαςθσ κανόνων εναζριασ κυκλοφορίασ, κανόνων αςυρμάτου επικοινωνίασ, ειδικϊν νόμων 
και κανονιςμϊν τθσ Υ.Ρ.Α. κλπ. 

 
 Για τθν ακρόαςθ, τθν υποβολι ζγγραφων εξθγιςεων ι απολογθτικϊν υπομνθμάτων ςτθν Υ.Ρ.Α. 

και ειδικότερα ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια διεφκυνςθ, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ παράβαςθσ και 
τον εκδότθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

 
 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. 

 
 Σε 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. Θ ςφμβαςθ από τθν οποία πθγάηει θ ανάγκθ παραφφλαξθσ ζννομων ςυμφερόντων, 
πρζπει να ζχει καταρτιςτεί μζςα ςτθ χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ του αςφαλιςτθρίου Νομικισ 
Ρροςταςίασ. 

 
 Σε περίπτωςθ διαφορϊν που απορρζουν από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του αςφαλιςμζνου drone 

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

 Για τθν προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλίηουςασ τον κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ, αςφαλιςτικισ εταιρίασ. 
 
 
ΕΚΤΑΣΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ:  
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει για πτιςεισ ςτον ελλθνικό εναζριο χϊρο και εφόςον υφίςταται 
αρμοδιότθτα ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΣΟ:  
26.000€ ανά αςφαλιςτικι περίπτωςθ 
 
 
 
 
 
 

…επιςτροφι ςτθν Αρχικι Σελίδα 


