
 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (Νέο!) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

 Special ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΞΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ taxi 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΧΦ  ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

 ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ARAG 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
ΜΙΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 ΜΙΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Μικτή Επαγγελματική) 

 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της Εκμίσθωσης) 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 



 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ & Β’)    
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.… 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

 ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ  

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ  
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ 
 ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ με εξαρτημένη σχέση εργασίας 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κέντρων Φυσιοθεραπείας 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ  
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ’ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ’ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ο.Σ.Υ. ΑΕ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΡΑΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ.Ε.Φ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ κλπ.) 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 
κλπ.) 

 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμηΕΑ και του Χειριστή αυτών (DRONES) 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμηΕΑ και του Χειριστή αυτών (DRONES) 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CYBER PROTECTION) 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CYBER PROTECTION) 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (AIRBnB)   

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (AIRBnB)   
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΟΔΗΓΟΥ (SMART BASIC) 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΟΔΗΓΟΥ (SMART BASIC) 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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Γενικές Πληροφορίες 
 
 
      H ARAG είναι ο μεγαλύτερος  ασφαλιστικός οργανισμός Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη με έδρα το 
Ντύσσελντορφ και 60 Υποκαταστήματα στις υπόλοιπες πόλεις της Γερμανίας. Η  ραγδαία ανάπτυξη των 
εργασιών στα χρόνια μετά τον πόλεμο και η συχνότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών  δημιούργησε την 
ανάγκη για την επέκταση της δραστηριότητάς της και σε άλλες χώρες. 
 
     Σήμερα μετά από 75 χρόνια σκληρής, επίπονης και αποδοτικής εργασίας, η εταιρία αντιπροσωπεύεται 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσφέροντας τις πλέον σύγχρονες καλύψεις στον Κλάδο Νομικής 
Προστασίας. 
Θυγατρικές εταιρίες και Υποκαταστήματα διατηρεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γραφεία δε 
διακανονισμού ζημιών, στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. 
 
     Η ολοκλήρωση της εσωτερικής Αγοράς της ΕΟΚ το 1992 βρήκε την ΑRAG να αντιπροσωπεύεται σε όλες 
τις χώρες της Κοινότητας, γιατί η πολιτική της από χρόνια τώρα ήταν η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όχι 
μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Έτσι και στη χώρα μας η ARAG κάνει αισθητή την παρουσία της 
στην ασφαλιστική Αγορά από το 1972. 
 
     Η πρώτη κάλυψη της ARAG ήταν η Νομική Προστασία Οχήματος. Οι ανάγκες όμως της Αγοράς οδήγησαν 
την εταιρία στην επέκταση της προσφοράς της. 
 
     Έτσι σήμερα προσφέρονται προγράμματα που καλύπτουν  πολλούς  τομείς τόσο της ιδιωτικής όσο και 
οικονομικής ζωής όπως Προστασία Οικογένειας, Νομική Προστασία Επιτηδευματιών και Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, Νομική Προστασία Οικιών και Διαμερισμάτων, Νομική Προστασία Διαχειριστών  
Πολυκατοικιών κλπ. 
 
     Σε όλη αυτή τη μακρόχρονη πορεία η ARAG δημιούργησε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό 
κοινό. Γιατί  εμπιστοσύνη  είναι η βεβαιότητα του αισθήματος, ότι υπάρχει κάποιος που είναι πιο ισχυρός 
από μας, για να μας συμπαρασταθεί αν αυτό χρειαστεί. Εμπιστοσύνη σε εμάς σημαίνει τη βεβαιότητα, ότι 
είσαι  καλά εξοπλισμένος για όλες σου τις Νομικές διαφορές.  
 
     Η ARAG είναι ο οικονομικά εύρωστος και εξειδικευμένος συνεταίρος πολλών ανθρώπων  που  διεκδικούν 
το δίκαιό τους, κι αυτό γίνεται με την πετυχημένη παρουσία της σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Οι 
ασφαλισμένοι της ARAG δεν χρειάζεται να παραιτηθούν από τις δίκαιες απαιτήσεις τους από το φόβο των 
δυσβάστακτων εξόδων, τώρα κανένας δεν είναι ισχυρότερος από αυτούς, γιατί η ARAG αναλαμβάνει το 
οικονομικό βάρος.  
     
     Για αυτό κι εμείς λέμε ARAG  το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη. ΑRAG το σύμβολο της 
σιγουριάς. 
 
     Πάνω από  5 εκ. Ευρωπαίοι εμπιστεύονται την Νομική τους Προστασία στην ARAG γιατί γνωρίζουν ότι 
κατά αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους κατά τον ασφαλέστερο τρόπο. 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 

 

 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας…………………………………………………………210.74 90 800 - 899  
 (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ)          

 E-MAIL     info@arag.gr 
 Έκδοση Συμβολαίων        ekdosis@arag.gr 
 Web     www.ARAG.gr  
 FAX      210.77 10 807 - 210.77 70 368 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ …………………………………………………………210.74 90 920 

(ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)    
tsekouras@arag.gr   
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ……………………………………………………….210.74 90 900 

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ………………………………………………………..210.74 90 945 
kontogeorgos@arag.gr & sales@arag.gr 
 

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

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΖΙΩΤΗΣ …………………………………………………………… 210.74 90 905 
Andreas_Boziotis@arag.gr 
 

 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ………………………………………………………………..  210.74 90 901 
Nick_Thomadakis@arag.gr  
 

ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ 
 

 ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ …………………………….......................................210.74 90 910 
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)       
vkballas@arag.gr  

 ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Νομικός)….………................................................210.74 90 912 
dimitra_nika@arag.gr 

 ΛΑΣΚΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (Νομικός)..………………………………………………210.74 90 913 

theodora_laskari@arag.gr , athens@arag.gr 

 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ …………………………...........................................210.74 90 914 
spiros_karousos@arag.gr      

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

 ΖΗΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ………………………………………………………………………….210.74 90 911 
fotini_zika@arag.gr 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
 ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ……………………………………………...………210.74 90 926 

(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) 
sotirhellis@arag.gr 
 

 ΑΕΡΑΚΗ ΠΟΠΗ ……………………………………………………………………………..210.74 90 921 
(ΤΑΜΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ / ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ) 

popi_aeraki@arag.gr 
logistirio@arag.gr 
 

ΕΚΔΟΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗ 
 ΛΟΥΚΑ ΑΓΚΥ………………………………………………………………………….........210.74 90 924 

(ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ) 
agi_louka@arag.gr 
 

 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ …………………………………..…………………………210.74 90 925 
(ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ) 
it@arag.gr 
 

 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ……………………………………………………....210.74 90 923 
(ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ) 
it@arag.gr 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκης  2310. 520720   
                                   FAX  2310. 552117   E-MAIL    thessaloniki@arag.gr  
 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ……………………………………………………...............2310 520 720 

(ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)   
Panagiotis_Klidonaris@arag.gr 
 
 

 ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……………………………………………………...............2310 542 761  
(ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ)   
giorgos_petalidis@arag.gr 

 
      ΠΑΤΜΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ……………………………………………………….......2310 520 720 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)   
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πάτρας   2610. 275211   
                  FAX  2610. 222265  E-MAIL       patra@arag.gr    
  

 MΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ …...………………………………………………………............2610 275 211 
(Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)   
 

 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Νομικός)…...……………………………..........2610 275 211 
eleni_fotakopoulou@arag.gr   

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

mailto:sotirhellis@arag.gr
mailto:popi_aeraki@arag.gr
mailto:agi_louka@arag.gr
mailto:it@arag.gr
mailto:it@arag.gr
mailto:thessaloniki@arag.gr
mailto:Panagiotis_Klidonaris@arag.gr
mailto:giorgos_petalidis@arag.gr
mailto:patra@arag.gr
mailto:eleni_fotakopoulou@arag.gr


 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

1 – 5 έτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ   1 έτος (συνήθης ασφάλιση) 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Το ασφαλιστικό ποσό, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ανέρχεται σε 26.000€ 

για κάθε ασφαλιστική περίπτωση. 
SPECIAL κάλυψη 30.000€ 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η ασφαλιστική κάλυψη, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, παρέχεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές & παραμεσόγειες χώρες. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: 
Για την κάλυψη ενοχικών συμβάσεων Ν.Π. τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφ’ άπαξ. 
Για τα άλλα προγράμματα τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφ’ άπαξ ή εξαμηνιαίως βάσει συμφωνίας. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
α) Έκπτωση λόγω ομαδικής ασφάλισης:  
από  3  έως       5  οχήματα        10%  από    51  έως 99   οχήματα 25%   
   «    6    «            15      «                 15%    
   «  16   «            50      «                20%    «       100      & άνω      « 30% 

β) Έκπτωση λόγω εφ’ άπαξ πληρωμής: 
 Έκπτωση 10% για διάρκεια ασφάλισης 2 ετών 
 Έκπτωση 15% για διάρκεια ασφάλισης από 3 – 4 έτη 
 Έκπτωση 20% για διάρκεια ασφάλισης 5 ετών 

 
➢ Όταν συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεων, η συνολική έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 30%. 

➢ Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για το πρόγραμμα SMART BASIC 
 

γ) Έκπτωση λόγω υπάρξεως άλλης ασφάλισης: 
 Έκπτωση 40% στη Ν.Π. ΕΙΧ & Δικύκλου εφόσον υπάρχει άλλη ασφάλιση Γ.., ή Δ...  
 Έκπτωση 20% στη Ν.Π. Οικογενείας/Ατομική Ν.Π. εφ’ όσον υπάρχει άλλη ασφάλιση 

δ) Έκπτωση 25% στα μικτά συμβόλαια ετήσιας διάρκειας, για ανέργους 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Ασφαλίστε το ΕΙΧ/Δίκυκλό σας με 20% έκπτωση εάν είστε ασφαλισμένος στην ARAG πάνω από ένα χρόνο για ένα από τα 
προγράμματα: ΣΚΑΦΟΥΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΞ’ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 
Μπορείτε να κερδίσετε 20% έκπτωση στην ανανέωση ενός συμβολαίου σας, (που δεν έχει έκπτωση), εάν συστήσετε κάποιον 
για ασφάλιση και η ασφάλιση αυτή πραγματοποιηθεί στα προγράμματα: ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΥΨΗ, 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ   
 Για κάλυψη στο εξωτερικό φορτηγών (006, 007, 014) και λεωφορείων (011) καταβάλλεται επασφάλιστρο. 

ΚΑΛΥΨΗ 2ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    ή    2ης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ή ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 Για κάλυψη 2ης κατοικίας* του ασφαλισμένου σε συμβόλαια οικογενειακής, ατομικής ή μικτής Νομικής Προστασίας 

καταβάλλεται επασφάλιστρο 30€. (Προϋπόθεση: η κατοικία να ιδιοχρησιμοποιείται και να μην εκμισθώνεται) 
 Στην Επαγγελματική Νομική Προστασία (Μικτή ή Απλή) καλύπτεται και τυχόν πρόσθετες επαγγελματικές στέγες ή 

αποθήκες του ίδιου ΑΦΜ με πρόσθετο ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 80€ για την κάθε μία. 
Νέο!  Στα ΜΙΚΤΑ συμβόλαια (Ν.Π. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ Ν.Π. & Ν.Π. ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΤΩΝ) 

Στη Μικτή κάλυψη ασφαλίζονται μαζί τα οχήματα των συζύγων και των παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας και τα οχήματα των 

ανιόντων συγγενών (παππούς-γιαγιά) χωρίς επασφάλιστρο.  

✓ Στα πλαίσια της Οικογενειακής Νομικής Προστασίας καλύπτονται τα παιδιά μέχρι 25 ετών και τα άνεργα τέκνα ανεξαρτήτως 

ηλικίας. Καλύπτονται και οι ανιόντες συγγενείς με επασφάλιστρο 10 € ανά άτομο. Προϋπόθεση για όλους είναι να 

συγκατοικούν. 

✓ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% στην περίπτωση που η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα με ασφαλ. ποσό 15.000€ (κωδ. κάλυψης 

ΜΜ041,ΜΜ41Β, κ.ο.κ.)        

          …επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
 
 

 Ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας εξ ορισμού διεκδικεί αξιώσεις αποζημίωσης των ασφαλισμένων 
του. Αντιθέτως, ο ασφαλιστής Αστικής Ευθύνης αποκρούει τέτοιες αξιώσεις. Η παράλληλη συνεπώς 
άσκηση ενδεχομένως θα οδηγούσε στην προβολή αξιώσεων του ασφαλιστή.....έναντι του εαυτού 
του. 
 

 Ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας καλύπτει την υπεράσπιση των ασφαλισμένων σε ποινικά 
δικαστήρια. Ο ασφαλιστής Αστικής Ευθύνης μπορεί να εξαρτά οικονομικά συμφέρον από την 
καταδίκη του κατηγορουμένου, ώστε να δημιουργήσει πρόκριμα για την αποφυγή καταβολής της 
αποζημίωσης. Η παράλληλη συνεπώς άσκηση ενέχει τον κίνδυνο, η υπεράσπιση του ασφαλισμένου 
να εξαρτάται από τα συμφέροντα του ασφαλιστή. 
 

 Ποιος πραγματογνώμων θα κάνει πραγματογνωμοσύνες για Νομική Προστασία, όταν ασκούνται οι 
κλάδοι παράλληλα; Ο ίδιος που θα κάνει για λογαριασμό της Αστικής Ευθύνης; Μα εκείνος 
πληρώνεται από την εταιρεία για να εξυπηρετήσει το δικό της συμφέρον. Με τέτοιες 
πραγματογνωμοσύνες θα πηγαίνει στα δικαστήρια ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας; 
Μόνον ο εξειδικευμένος ασφαλιστής Νομικής Προστασίας κάνει ανεξάρτητες 
πραγματογνωμοσύνες, αφού δεν εξαρτά συμφέροντα από την έκβασή τους. 

 
 Όταν αναγγέλλεται ζημιά Νομικής Προστασίας στον κοινό ασφαλιστή, υπάρχει κίνδυνος 

επιβάρυνσης του bonus-malus της Αστικής Ευθύνης. Μήπως θα υποκαθιστά η ασφαλιστική εταιρία 
τα δικαστήρια;;; 

 
 Οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να απαιτούν την απάλειψη της Νομικής Προστασίας από τις 

λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις. Οι πράκτορες και οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν 
αυτήν την επιθυμία.  

 
 Όταν δύο ασφαλισμένοι έχουν Νομική Προστασία στην ίδια πολυκλαδική εταιρία, η πολυκλαδική 

εταιρία θα κάνει δύο αγωγές εναντίον της, και ποιος θα αποζημιωθεί: 
Συμπέρασμα: Η ταυτόχρονη άσκηση Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας από τον ίδιο 
ασφαλιστή, παράνομα όπως γίνεται στην Ελλάδα, δεν εξυπηρετεί παρά μόνο την τσέπη του 
πολυκλαδικού ασφαλιστή, που προσδιορίζει ένα πρόσθετο επασφάλιστρο και γίνεται εις βάρος 
των συμφερόντων των ασφαλισμένων. 

 
 Στην περίπτωση διαφοράς από ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ασφαλιστική εταιρία αστικής 

ευθύνης θα κάνει αγωγή εναντίoν της; 
 
Συμπέρασμα: Η ταυτόχρονη άσκηση Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας από τον ίδιο ασφαλιστή, όπως 
γίνεται στην Ελλάδα, δεν εξυπηρετεί παρά μόνον την τσέπη του πολυκλαδικού ασφαλιστή, που προσδιορίζει 
ένα πρόσθετο επασφάλιστρο και ενέχει τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων. 

 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 
 
 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ 
 

 Σήμερα έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι ασφαλισμένο σε κάποια ασφαλιστική εταιρία για την Αστική 
Ευθύνη έναντι τρίτων, δηλ. για τις ζημιές ή για τον τραυματισμό που θα προκαλέσετε εσείς σε 
κάποιον άλλο ή στο αυτοκίνητό του. Η ασφαλιστική σας εταιρία όμως δεν σας καλύπτει και δεν 
ενδιαφέρεται για ζημιές που θα προκαλέσουν άλλοι στο δικό σας αυτοκίνητο. Για τις περιπτώσεις 
αυτές αν ασφαλιστείτε στην ARAG, εμείς θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας να διεκδικήσουμε 
(εισπράξουμε)   την αποζημίωση, για να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας ή για ενδεχόμενους 
τραυματισμούς, που προκλήθηκαν σε σας ή στους συνεπιβαίνοντες (νοσήλεια, διαφυγόντα 
κέρδη) .   Αυτό σημαίνει για σας, ότι απαλλάσσεστε  απ' όλες τις ταλαιπωρίες και τα τρεξίματα, το 
χάσιμο χρόνου ή τους διαπληκτισμούς με την ασφαλιστική εταιρία του αντιδίκου ή  με τον ίδιο τον 
αντίδικο, ο οποίος σας προξένησε την ζημιά, δέχτηκε ενδεχομένως την υπαιτιότητα και είπε ότι θα 
κάνει την δήλωση θετική, στην συνέχεια όμως αρνείται, για να αποφύγει την επιβάρυνση των 
ασφαλίστρων. Αν η υπόθεση διακανονισθεί εξωδίκως με τον αντίδικο ή την ασφαλιστική του εταιρία 
έχει καλώς, εμείς κάναμε την δουλειά μας και εσείς πήρατε την αποζημίωση. Η πιθανότητα δε να 
κλείσει η ζημιά εξωδίκως είναι  πολύ μεγαλύτερη, αν την υπόθεση την χειριστούμε εμείς, γιατί οι 
ασφαλιστικές εταιρίες γνωρίζουν ότι σε αντίθετη περίπτωση η υπόθεση θα πάει δικαστικώς και θα 
επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα. Επίσης γνωρίζουν, ότι εμάς δεν μπορούν να μας ταλαιπωρούν, 
γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό μας  πληρώνετε. Ενώ εσάς μπορούν  να σας καθυστερούν 
σκόπιμα, για να βαρεθείτε και να πάρετε αυτά που εκείνοι σας προσφέρουν. 

 
 Διαφορές με την αντίδικη ασφαλιστική εταιρία μπορεί να προκύψουν σχετικά με το ύψος της 

ζημιάς ή με την υπαιτιότητα. Αν παρ' όλα αυτά δεν υπάρξει συμφωνία με την αντίδικο εταιρία για 
φιλικό διακανονισμό αναθέτουμε την υπόθεση σ' ένα δικηγόρο και με έξοδα της ARAG διεκδικείτε 
την αποζημίωσή σας δικαστικώς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κάλυψη που προσφέρει η Νομική 
Προστασία της ARAG. 

 
 Αν  εσείς τραυματίσετε κάποιον ή συμβεί κάτι χειρότερο την  ώρα που οδηγείτε, τότε, εκτός από την 

αποζημίωση που θα πρέπει να καταβάλλει η ασφαλιστική σας εταιρία στον παθόντα, ακολουθεί 
αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα και ποινική δίωξη εναντίον σας. Στην περίπτωση αυτή η 
ασφαλιστική σας εταιρία εφόσον ή κατόπιν εγκλήσεως αποζημιώσει τον παθόντα δεν έχει καμία  
συμβατική υποχρέωση  να σας καλύψει στο ποινικό.   Έρχεται λοιπόν  η ARAG  και λέει , ανεξάρτητα 
από το τι θα κάνει η ασφαλιστική σας εταιρία, εφ' όσον υπάρχει ποινική δίωξη εναντίον σας, η 
εταιρία  θα πληρώσει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα για να υπερασπίσετε τον εαυτό σας 
ενώπιον του δικαστηρίου. Αν καταδικαστείτε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο γίνεται έφεση και η 
ARAG εξακολουθεί να πληρώνει τα έξοδα μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 
 Αν υποπέσετε σε μία τροχαία παράβαση. Η παράβαση αυτή μπορεί να γίνει στην ΑΘΗΝΑ, 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΑΜΙΑ, ΞΑΝΘΗ ή οπουδήποτε βρίσκεστε με το αυτοκίνητό σας. Αν σας επιβληθεί  ένα   
χρηματικό πρόστιμο, προτιμότερο είναι να το πληρώσετε, γιατί τα δικαστήρια δέχονται το 
βεβαιωμένο πρόστιμο και πιστεύουν το όργανο της τάξεως. Αν όμως - όπως συμβαίνει στις  
περισσότερες  περιπτώσεις- σας δοθεί μία κλήση για να παραστείτε στο δικαστήριο, ανακύπτει το 
πρόβλημα ή να πάτε στο δικαστήριο  και να αφήσετε τις δουλειές σας ή να μην πάτε και να 
δικαστείτε  ερήμην, που σημαίνει μεγάλη ποινή για σάς. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο νόμος παρέχει 
το δικαίωμα της εκπροσώπησης σας με δικηγόρο δεν χρειάζεται καν να παραστείτε στο δικαστήριο. 
Δίνετε σε μας την εξουσιοδότηση, την οποία  στέλνουμε στον δικηγόρο, που θα σας εκπροσωπήσει.  

 



 

 Και όταν ακόμα η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη από τον νόμο, δεν θα είστε μόνος, παρά θα 
έχετε ένα ειδικευμένο δικηγόρο στο πλευρό σας, για να σας υπερασπίσει κατά τον καλλίτερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο. 

 
 Αν σας αφαιρέσουν τις πινακίδες, το δίπλωμα ή την άδεια κυκλοφορίας,  η ARAG κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τα επανακτήσετε ή να μειωθεί η ποινή που σας επιβλήθηκε. 
 

 Αν πάτε το αυτοκίνητό σας για επισκευή σ' ένα Συνεργείο και η επισκευή δεν γίνει σωστά   ή αν 
το πάτε σ' ένα  Parking και το βρείτε τρακαρισμένο, η ARAG ενεργεί πάλι για λογαριασμό σας και 
διεκδικεί τις απαιτήσεις σας, ή αν πουλήσετε το αυτοκίνητο σας και ο αγοραστής σας δώσει μέρος 
της τιμής πώλησης σε μετρητά  και μέρος σε γραμμάτια, αργότερα δε δυστροπεί στην εξόφλησή 
τους, η ARAG  στρέφεται τότε  εναντίον του  και αξιώνει  την καταβολή του υπολοίπου ή την 
επιστροφή του αυτοκινήτου ή  αν  πουλήσετε το αυτοκίνητο σας  και αγοράσετε ένα καινούργιο πού 
βγει ελαττωματικό, η ARAG φροντίζει να αποκατασταθεί η ζημιά ή να επιστραφούν τα χρήματα. 

 
 Αν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, κλοπής, πυρός, θραύση 

κρυστάλλων, κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 

 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται 
ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του 
αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για: 
 

 τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του 
 την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος 

οχήματος 
 τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα) 
 τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου 
 τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα 
 τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός 
 τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
 τα έξοδα μίσθωσης ταξί 
 το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση 

 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση  

προσώπου εξ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά 
δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 
 Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς, η εταιρία 

αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω. 
 

 Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή 
επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές 
του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου. 

 
 Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του 

αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις 
αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια. 

 
 Τη διεκδίκηση της ιδίας συμμετοχής από την μικτή ασφάλιση των αυτοκινήτων. 

 
 Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του 

αυτοκινήτου του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

      Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον 
ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο 
Θάλασσα.  
      Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν 
εκτός Ελλάδος. Αφενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και 
αφετέρου οι υπέρογκες αμοιβές  δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
     Οι ίδιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η σύγκρουση γίνει με ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα.  
     Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί η  ARAG 
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών τους 
συμπαρίσταται συνεχώς. 
 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
      Ο ιδιοκτήτης του οχήματος  - ασφαλισμένος μας - ,  οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του το 
όχημα  καθώς  και οι συνεπιβαίνοντες.  
      Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για  ποινικά  αδικήματα ή τροχαίες 
παραβάσεις,  αφαίρεση διπλώματος κλπ). 
 
 
 

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
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SPECIAL  ΚΑΛΥΨΗ  ΙΧΕ - ΤΖΙΠ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΜΕΧΡΙ  2 ΤΟΝΝΩΝ  



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
Η  Special κάλυψη περιλαμβάνει εκτός των αναφερομένων  στην Νομική Προστασία Οχήματος καλύψεων, 
και τα εξής: 
 

 Ασφαλιστικό ποσό  30.000 € 
 

 Τα έξοδα προσεπίκλησης της ασφαλιστικής εταιρίας, όταν η αγωγή στρέφεται μόνον εναντίον του 
ασφαλισμένου. Με αυτό τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση για 
αποζημίωση. 

 
 Τα έξοδα εμπεριστατωμένης Ιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, όταν μετά από ένα ατύχημα μία 

πραγματογνωμοσύνη είναι απαραίτητη για τη στοιχειοθέτηση και θεμελίωση των απαιτήσεων 
σωματικών βλαβών του ασφαλισμένου. 

 
 

 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΞΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

       Η ασφαλιστική κάλυψη, απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς, ισχύει για τις περιπτώσεις 2, 3 της 
νομικής προστασίας οχήματος καθώς και για διεκδίκηση αποζημίωσης όταν υπάρχει τραυματισμός του 
οδηγού. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Δ.Χ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 

 
          Αν  ο ασφαλισμένος είναι  επαγγελματίας αυτοκινητιστής  απαιτείται ξεχωριστό συμβόλαιο για 
φορτηγό, λεωφορείο. Στα TAXI η επαγγελματική Νομική Προστασία συμπεριλαμβάνεται στην Νομική 
Προστασία Οχήματος. 
 
         Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η Νομική Προστασία του οχήματος και σαν επαγγελματικού 
μέσου, και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος και ασφαλής. 
 
 
ΦΟΡΤΗΓΑ: 
 Στα πλαίσια της παραπάνω κάλυψης περιλαμβάνονται: 
 

 Η διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου από σταλίες. 
 Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ) 
 Η  διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από διαφορές του ασφαλισμένου με τον οδηγό του, για 

μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ. 
 Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για:  

 υπέρβαρο, ταχογράφο, 
 μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού, 
 μη έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κλπ.  

 Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται 
διαφορές κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, 
παραλήπτη ή αποδέκτη  του εμπορεύματος. 

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:  
Κατηγορίες για μη τήρηση βιβλίου  δρομολογίων και προσωπικού (ρεπό, υπερωρίες κλπ), για μεταφορά 
υπεραρίθμων επιβατών, για μεταφορά επί κομίστρω. Διεκδίκηση απαιτήσεων για μή πληρωμή εισιτηρίων, 
κομίστρων  ή άλλων αποζημιώσεων. Εργασιακές διαφορές με τον οδηγό του. 
 
ΤΑΞΙ:  
Κατηγορίες για άρνηση μίσθωσης, διπλή μίσθωση, μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων, επιλογή πελάτη, 
υπερβολικό κόμιστρο κλπ. Απαιτήσεις  λόγω άρνησης καταβολής κομίστρου, απαιτήσεις εναντίον του 
οδηγού για μή απόδοση εισπράξεων ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρήσης αυτοκινήτου κλπ. Εργατικές 
διαφορές. 
 
Η ασφαλιστική προστασία  ισχύει για την Ελλάδα. 
 
Τα Δ.Χ. λεωφορεία και φορτηγά καλύπτονται για την Ευρώπη και τις παραμεσόγειες χώρες με ειδικό 
επασφάλιστρο. Προϋπόθεση της κάλυψης αυτής είναι η ύπαρξη Νομικής Προστασίας Οχήματος. 
 
Συνδυασμένες καλύψεις οχήματος (ΙΧ και ΔΧ), επαγγελματικής και εξωτερικού, στην σελίδα 4-5 του 
τιμολογίου. 
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ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΙ 
 

 
 

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Στο τροχαίο ατύχημα 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η 
υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση 
ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:  
 

 τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του, 

 την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος 

οχήματος, 

 τα διαφυγόντα κέρδη, 

 τη μείωση τής εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, 

 τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, 

 τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός, 

 τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 

 τη διεκδίκηση της ιδιοσυμμετοχής σε περίπτωση μικτής ασφάλισης κλπ. 

 
 ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 Στα ποινικά αδικήματα 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τον εξ' αμελείας θάνατο ή τραυματισμό τρίτου 

προσώπου (ακόμα και συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου ), η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα της 

υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.  

 

 Στα πειθαρχικά παραπτώματα 

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για πλημμελή άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας ,η ARAG αναλαμβάνει την υπεράσπιση του οδηγού-ιδιοκτήτη του οχήματος σε όλα τα 

πειθαρχικά συμβούλια. 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 6.000€  ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 
 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΧΦ  ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

 Σε περίπτωση που  εμπλακείτε σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν ευθύνεστε ή η υπαιτιότητα 
είναι αμφισβητούμενη η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό σας τις απαιτήσεις 
για: 
 

 τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου σας, 
 την οικονομική ζημιά που έχετε υποστεί για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό 

σας αλλά αναγκάζεστε να μισθώσετε άλλο . 
 τα διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματικά οχήματα, 
 την μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, 
 τα  νοσοκομειακά και  ιατρικά έξοδα, 
 την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός. 
 την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

 
  Σε περίπτωση που  κατηγορείσθε για τραυματισμό ή θάνατο προσώπου από αμέλεια,  η εταιρία 

αναλαμβάνει την υπεράσπιση σας στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο. 
 

 Όταν  υποπέσετε σε τροχαία παράβαση και διώκεσθε ποινικώς η εταιρία αναλαμβάνει να σας 
εκπροσωπήσει σε όλα τα ποινικά δικαστήρια. 

 
 Σε περίπτωση που  σας αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του 

αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές 
αρχές και διοικητικά δικαστήρια. 

 
 Όταν  έχετε διαφορές που προέκυψαν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του 

ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις απαιτήσεις σας. 
 

 Όταν θέλετε να διεκδικήσετε την  ιδία συμμετοχή σε περίπτωση μικτής ασφάλισης  του  αυτοκινήτου 
σας. 

 
 Όταν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας  εταιρία από  ασφαλιστήρια κλάδου 

μεταφορών(προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας σε περίπτωση που ενάγεστε ο ίδιος). 
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ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 
Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η Νομική Προστασία του οχήματος και σαν επαγγελματικό μέσον, και  
αισθάνεστε από κάθε άποψη ήσυχος και ασφαλής. 
Στα πλαίσια της επαγγελματικής Νομικής Προστασίας περιλαμβάνονται: 
 

 Η διεκδίκηση των απαιτήσεων σας από σταλίες. 
 Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου. (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ) 
 Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από τις  διαφορές με τον οδηγό σας, για μισθούς, άδειες, 

υπερωρίες, ταμείο ασφαλίσεως κλπ.  
 Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν  κατηγορείσθε  για: 

 υπέρβαρο, ταχογράφο, 
 μή τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού, 
 μή έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κλπ. 

 Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση σας  σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές κατά την 
φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, παραλήπτη ή 
αποδέκτη του εμπορεύματος.  

 
Η ARAG  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ : 

 
 Τον ασφαλισμένο σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος. 
 Οποιονδήποτε οδηγεί με την άδεια του ασφαλισμένου, το επίσης ασφαλισμένο όχημα καθώς και 

τους συνεπιβαίνοντες. 
 Τον ασφαλισμένο σαν οδηγό οχημάτων τρίτων για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες παραβάσεις. 

 
H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 

 
 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, 

 τα δικαστικά έξοδα, 

 τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, 

 τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, 

 τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, 

 την αμοιβή πραγματογνώμονα για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης εξαιρετικώς και περιοριστικώς 

στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής του οχήματος ή απρόσφορης επισκευής αυτού. 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.             
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ (A075) 
 
(η κάλυψη προϋποθέτει  να έλκεται από ασφαλισμένο όχημα στην ARAG) 

 
Ασφαλιστική  προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, 
νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο) με την προϋπόθεση, ότι έλκεται 
από ασφαλισμένο στην ARAG όχημα.  

 Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για τον εξ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό 

προσώπου σε τροχαίο ατύχημα και για την εξ αμελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν την 
τροχαία κυκλοφορία.  

 για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και 
των πινακίδων του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους.  

 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του 
κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος, όπως είσπραξη ναύλου, σταλίες, 
διαφυγόντα κέρδη.  

 
H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 

 
 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα 

περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου, 

 τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες, 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων, 

 τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη. 

 
 

 Όριο κάλυψης 
Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον 
ασφαλισμένο όσο και για τους συνασφαλισμένους. 

 

 Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης 
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και Παραμεσόγειες χώρες  
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ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ (A076) 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

Ασφαλιστική  προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, 
νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο)  

 Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. 

 Για την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση 

με το ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κομίστρω. 

 Αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλίες). 

 Αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία (διαφυγόντα κέρδη κοκ). 

 Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας παράβαση 

ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων που αφορούν το είδος του οχήματος και την 

επαγγελματική του χρήση. 

 Για την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον 

διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών όταν λόγω  της εξ αμελείας παράβασης διατάξεων ειδικών 

νόμων λαμβάνονται διοικητικά μέτρα. 

H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 
 

 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα 

περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου, 

 τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες, 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων, 

 τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη. 

 

 Όριο κάλυψης 

Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον 
ασφαλισμένο όσο και για τους συνασφαλισμένους. 

 Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης 
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και Παραμεσόγειες χώρες  
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ARAG 



 

 Δεν σας ταλαιπωρεί με το να σας "κουβαλάει" στα γραφεία της για να κάνετε δήλωση. Σε εμάς τα πράγματα είναι 
απλά. Η δήλωση γίνεται τηλεφωνικώς. 

 Δεν διαπληκτίζεστε εσείς με τον αντίδικο για να κάνει δήλωση στην  ασφαλιστική του εταιρία, για την ζημιά που 
σας προκάλεσε. Εμείς ξέρουμε πως να τον  "πείσουμε". 

 Δεν τρέχετε να βρείτε την ασφαλιστική εταιρία του οχήματος, που σας "χτύπησε" και έφυγε. Αυτό το κάνουμε 
εμείς. 

 Δεν ταλαιπωρείσθε να βρείτε τον ιδιοκτήτη του οχήματος που σας χτύπησε, εμείς ξέρουμε που θα απευθυνθούμε. 

 Δεν τρέχετε εσείς να πάρετε αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων ή την βεβαίωση προτεραιότητας των οδών. 
Φροντίζουμε εμείς για αυτό. 

 Δεν τρέχετε και δεν πληρώνετε για να πάρετε την δικογραφία. Αυτό είναι δική μας δουλειά. 
 Αν σας χτυπήσει αλλοδαπός εντός ή εκτός Ελλάδος μην ανησυχείτε  η  ARAG  είναι παντού με δικούς  της 

ανθρώπους. 
 Αν πέσετε σε μία "λακκούβα", εμείς βρίσκουμε τον υπαίτιο. 

 Τις διαπραγματεύσεις με τον αντίδικο και την ασφαλιστική του εταιρία τόσο εδώ όσο  και στο εξωτερικό τις 
κάνουμε εμείς, ως διεθνής και ισχυρός  οικονομικός ασφαλιστικός οργανισμός που ξέρει καλά την δουλειά του 
και δεν  "σηκώνει"  εκβιασμούς. Γνωρίζουν καλά οι αντίδικοι, πως αν δεν σας αποζημιώσουν, θα "μιλήσουν με 
τον δικηγόρο σας", που η ARAG πληρώνει μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 Η ARAG σας ενημερώνει συνεχώς από την πρώτη στιγμή για την πορεία της "υπόθεσης μας". Γιατί έτσι το βλέπει 
η ARAG, η υπόθεση σας είναι και δική μας υπόθεση. 

 Αν έχετε διαφορά με την ασφαλιστική σας εταιρία από το συμβόλαιό σας για κάποια κάλυψη κλοπής, φωτιάς, 
μικτής ή επιβολή Malus (επιβάρυνση) 20%, η ARAG είναι στο πλευρό σας. 

 Αν γίνει αγωγή μόνο εναντίον σας, η  ARAG  προσεπικαλεί  την ασφαλιστική σας εταιρία και αναλαμβάνει τα 
αντίστοιχα έξοδα. 

 Αν η ζημιά του αυτοκινήτου σας είναι μεγάλη και η επισκευή του είναι ασύμφορη ή αδύνατη, η ARAG πληρώνει 
τα έξοδα αναγνωρισμένου και σοβαρού γραφείου, για σύνταξη τεκμηριωμένης πραγματογνωμοσύνης. 

 Αν σας κλέψουν το αυτοκίνητο και εντοπιστεί ο υπαίτιος, η ARAG θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ικανοποίησή σας. 

 Αν ο μη γένοιτο τραυματίσετε κάποιον ή κάτι χειρότερο και πάτε κατηγορούμενος  στο δικαστήριο, η ARAG 
πληρώνει ένα καλό ποινικολόγο για να έχετε  ένα   καλό αποτέλεσμα. 

 Το ίδιο συμβαίνει και αν κάνετε οποιαδήποτε τροχαία παράβαση (υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού 
κλπ)   τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό. 

 Και βέβαια κάθε διαφορά που θα έχετε από την επισκευή, βάψιμο, ανταλλαγή, αγορά νέου οχήματος, η ARAG 
βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας. 

 
Εμείς όλοι σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε όταν μας χρειασθείτε !! 
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NOMIKH  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

      Η  ασφαλιστική προστασία παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά από 
αμέλεια με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση 
κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μή τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη 
ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, τη καθέλκυση, τη παραβολή, τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κλπ., 
η ARAG αναλαμβάνει να υπερασπίσει αυτούς και τους συνεπιβαίνοντες στα ποινικά δικαστήρια 
μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 
 Αν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις, από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτούς ή στους 

συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά 
τις αξιώσεις τους, εναντίον του υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας. 

 
 Το ίδιο θα συμβεί αν έχετε απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στα δικά σας σκάφη, κατά 

τον πλουν, τη παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, τη ρυμούλκηση κλπ. 
 

 Η ARAG διεκδικεί επίσης τις απαιτήσεις σας κατά της ασφαλιστική σας εταιρείας, εφόσον αυτή δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δικά σας ασφαλιστήρια, που αφορούν τα σκάφη 
σας και τέλος, η ARAG υπερασπίζει τα δικαιώματά σας, όταν έχετε διαφορές από συμβάσεις που 
αναφέρονται στο σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή 
συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση 
πώλησης του σκάφους κ.ο.κ. 

 
 Η Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα 

επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, και εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά 
δικαστήρια. 

 
 Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογενείας του, στα 

μέλη του πληρώματος και στα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 



 

Σε όλους μας είναι γνωστό σε πόσες περιπτώσεις η Νομική Προστασία της ARAG βοηθάει τους 
αυτοκινητιστές. Τώρα η ARAG με τη Νομική Προστασία Οικογενείας έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό της 
αγοράς, που αφορά άπειρες περιπτώσεις. 

Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας. 

Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία εξασφάλιση για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι 
αυτός ισχυρός. 

Η Νομική Προστασία της Οικογενείας παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του εξασφάλιση στην 
ιδιωτική του ζωή καθώς και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ή  στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 
 
 

 
Η ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
 

 Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο 
ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογενείας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές 
που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλουν να στραφούν για 
αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 

 
 Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων. 
 

 Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, 
εργάτης), στις διαφορές του με στον εργοδότη, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή 
υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 
 Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών 

συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την 
απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που θα 
αναφέρεται στο συμβόλαιο. 

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον 

έχει δηλωθεί. 
 

 Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού κλπ. 
 
 
 
 
 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 
Αξιώσεις αποζημιώσεως μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή 
ζωή σαν πεζού, οδηγού ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατά την επίσκεψη σε 
γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας μας ή στις 
διακοπές. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 Ο γιός του ασφαλισμένου τραυματίζεται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα από υπαιτιότητα τρίτου, κατά 
την προσέλευσή του στο σχολείο ή χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, δηλ. έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης 
αναπηρίας κλπ. 

 Από πυρκαγιά σε καθαριστήριο ή βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας 
καίγεται το διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 

 Σε ένα κέντρο διασκεδάσεως τραυματίζονται από μεθυσμένους ο ασφαλισμένος και η γυναίκα του. 
 Τραυματίζεται ένα μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου από κρις-κραφτ την ώρα που κολυμπάει 

στη θάλασσα. 
 Κατά την επίσκεψη κυρίας σε κομμωτήριο από τη λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων υφίσταται 

βλάβες στο δέρμα του κεφαλιού της και πτώση μαλλιών. 
 Από σπασμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις του διπλανού διαμερίσματος μπαίνει νερό στο 

διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 
 Από έργα που εκτελούνται δίπλα στο σπίτι του ασφαλισμένου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανθασμένο χειρισμό της πόρτας λεωφορείου τραυματίζεται η γυναίκα του ασφαλισμένου. 
 Κατά την επισκευή του σπιτιού του ασφαλισμένου προκαλούνται διάφορες ζημιές από απροσεξία των 

τεχνικών. 
 Φαρμακοποιός χορηγεί λανθασμένο φάρμακο στον ασφαλισμένο με συνέπεια να προκληθεί βλάβη 

στην υγεία του. 
 Κάποιο μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου μας υφίσταται δηλητηρίαση από φαγητό σε ένα 

εστιατόριο κλπ. 
 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, 
στο σπίτι, στην εργασία. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.  
 Ο γιος του ασφαλισμένου τραυματίζει σοβαρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ένα άλλο παιδί. Ο 

ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί δεν τήρησε τις «υποχρεώσεις εποπτείας» του γιού του. 
 από ένα ελαττωματικό καλώδιο της ηλεκτρικής σκούπας, ηλεκτρικού σίδερου ή από τσιγάρο 

προκαλείται φωτιά σε ολόκληρο τον όροφο της πολυκατοικίας. Κατηγορείται ο ασφαλισμένος για 
εμπρησμό. 
 

 Ο ασφαλισμένος οδηγός ποδηλάτου κυκλοφορεί χωρίς φώτα με αποτέλεσμα να γίνει υπαίτιος 
ατυχήματος. 

 Ένα τρίχρονο παιδί ξεφεύγει από την επίβλεψη των γονιών του βγαίνει στον δρόμο και γίνεται υπαίτιο 
ατυχήματος. 

 Ο σκύλος του ασφαλισμένου ξεφεύγει από την επίβλεψή του και τραυματίζει ένα περαστικό. 
 Ο ασφαλισμένος σαν πεζός διέρχεται τη διάβαση με κόκκινο με αποτέλεσμα να γίνει πρόξενος 

ατυχήματος. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, ότι άφησε σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται  για διατάραξη κοινής ησυχίας, γιατί το καλοκαίρι έχοντας ανοιχτά 

παράθυρα έπαιζε δυνατά η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί ενώ έπλενε το αυτοκίνητό του ρύπανε το πεζοδρόμιο. 

 
 



 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:  
 

 Από παρακράτηση μισθού ή λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών. 
 Από δικαιώματα αδείας, απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία. 
 Άρνηση επικόλλησης ενσήμων καθώς και δυσμενής μετάθεση. 
 Απόκρουση απαιτήσεων του εργοδότη για προκληθείσες ζημιές στις μηχανές, εγκαταστάσεις, που 

πολλές φορές έχουν σχέση με ατυχήματα. 
 Διαφορές που έχει όποιος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με μπλοκάκι προς ένα 

εργοδότη στη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει 
όμως τα δικαιώματά του στην πολυδαίδαλη νομοθεσία από όπου μπορεί να εξαρτηθεί  η συντήρηση μιας 
ολόκληρης οικογένειας. Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των 
ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περιθάλψεως, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα 
ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτης παίρνει σύνταξη αναπηρίας και η συνέχιση διακόπτεται, γιατί κατά την γνώμη του 
ιδρύματος  έπαυσε να υφίσταται ο λόγος χορηγήσεως. 

 Δεν αναγνωρίζεται από ασφαλιστικό οργανισμό προϋπηρεσία σε άλλου είδους εργασία. 
 Καθυστερείται ή δεν καταβάλλεται επίδομα για το 3ο ή 4ο παιδί. 
 Σε ασφαλισμένο, από κακό ή λανθασμένο υπολογισμό η  προσμέτρηση ενσήμων, θεμελιώνεται 

δικαίωμα για χαμηλότερη σύνταξη απ΄ότι δικαιούται. 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αυτή παρέχεται για την διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις της  
καθημερινής ζωής, όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικών προϊόντων ▼ 

 αγορά ληγμένων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων ηλεκτρικών συσκευών 
 αγορά επικίνδυνων παιδικών παιχνιδιών 
 αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή ακατάλληλες πρώτες ύλες 
 διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση υπόσχεσης για δόσεις ή εκπτώσεις ή 

προσφορές κλπ 
Ελαττώματα μετά την αγορά ▼ 

 μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή της στην κακή χρήση του καταναλωτή 
 άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος 
 μη τήρηση των όρων παραγγελίας ή παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων 

Υπερχρεώσεις λογαριασμών ▼ 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών, εταιριών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών και συμβατικές παραβάσεις εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας, 

κινητής τηλεφωνίας, χρήσης INTERNET κλπ. 
Διαφορές  με τράπεζες ▼ 

 από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων 
 από χρήση πιστωτικών καρτών 
 από θέματα ανατοκισμού 
 από οικονομικές επιβαρύνσεις που κρίθηκαν παράνομες, όπως έξοδα χρηματοδότησης & 

προμήθεια φακέλων, έξοδα κίνησης σε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν παρουσιάζει 
υπόλοιπο κλπ. 
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Διαφορές  από ινστιτούτα άθλησης – καλλωπισμού – αδυνατίσματος ▼ 
 η αγορά προγράμματος έγινε με πιστωτική κάρτα που συνεχίζει να εξοφλείται, αλλά το ινστιτούτο 

έκλεισε και οι υπηρεσίες του σταμάτησαν 
 η υπογραφή της σύμβασης έγινε χωρίς να συμφωνηθεί η εξόφληση με πιστωτική κάρτα 
 το ινστιτούτο δεν δέχεται διακοπή του προγράμματος για λόγους υγείας, παρά την αντίθετη 

πρόβλεψη στους όρους συνεργασίας και απαιτεί την εξόφληση 
 εκδόθηκε μονομερώς πρόγραμμα και ζητήθηκαν χρήματα μόνο μετά από τηλεφωνική ενημέρωση 

κι ενώ ο πελάτης ουδέποτε έκανε χρήση. 
Διαφορές  από παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών & χρονομεριστικών διακοπών ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο εισέπραξε για οργανωμένη εκδρομή χρήματα και οι υποσχέσεις για ξενοδοχείο 
– φαγητό – ξεναγήσεις κλπ. δεν τηρήθηκαν 

 πελάτες πλήρωσαν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και όπως απεδείχθη, δικαίωμα 
επιστροφής δεν είχαν.  

 Σύμβαση χρονομεριστικού καταλύματος με αντάλλαγμα, απεδείχθη καταχρηστική λόγω 
απαράδεκτων ρητρών 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολική χρέωση λογαριασμών ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. 
 Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. 
 Η αγορά συσκευής τηλεόρασης, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, φωτογραφικής μηχανής 

κλπ. αποδεικνύεται ελαττωματική. 
 Η αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία και στην τιμή. 
 Καθυστερεί η παράδοση του αγορασθέντος αντικειμένου. 
 Ελαττωματική εκπλήρωση εντολής για επισκευή του διαμερίσματος, των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. 
 Ο σιδεράς παραδίδει μια πόρτα για τον κήπο του ασφαλισμένου, που δεν ανταποκρίνεται στην 

παραγγελία. 
 Καταστροφή ενδυμάτων κατά τον καθαρισμό από το καθαριστήριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιστής ζητάει επί πλέον αμοιβή. 
 Καταστροφή επίπλων κατά την μετακόμιση. 
 Η βιβλιοθήκη ή ντουλάπα που παράγγειλε ο ασφαλισμένος κατασκευάστηκε με άλλες διαστάσεις. 
 Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις γιατρών. 
 Ο ασφαλισμένος διαπιστώνει, όταν φτάνει στον τόπο διακοπών, ότι δεν του κρατήθηκε δωμάτιο. 
 Χορήγηση δανείου από μέρους του ασφαλισμένου και άρνηση επιστροφής 

 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του ασφαλισμένου. 
(υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης και μιας δευτερεύουσας κατοικίας, χωρίς επασφάλιστρο, με την 
προυπόθεση όμως αυτή να έχει δηλωθεί από ενάρξεως της ασφάλισης)  
 

 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο αντικείμενο 
 στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 

το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και αφορούν το ασφαλισμένο 
ακίνητο  

 



 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ενοικιαστή ασφαλισμένο, για ιδιοκατοίκηση. 
 Ο ιδιοκτήτης αυξάνει χωρίς λόγο το ενοίκιο του ενοικιαστή ασφαλισμένου. 
 Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με υπερβολικά κοινόχρηστα. 
 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί κάνουν θόρυβο τα παιδιά. 
 Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει την ελαττωματική θέρμανση του ενοικιαστή ή δεν καταβάλλει τα 

έξοδα για την επισκευή της. 
 Φορτηγό αυτοκίνητο καταστρέφει την μάνδρα της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 
Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και 
απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κύρια κατοικία ή την οικογένεια. 
 
Διαφορές  από προσωπικά ασφαλιστήρια ▼ 

 η ασφαλιστική σας εταιρία δεν καλύπτει μέρος νοσοκομειακών ή ιατρικών εξόδων 
 αποκλείει την παροχή προβλεπομένων επιδομάτων χωρίς αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερώς αύξηση ασφαλίστρου 
 αφαιρεί καλύψεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου 
 περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα κλπ 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Το σπίτι του ασφαλισμένου καίγεται και η ασφαλιστική εταιρία δεν τον αποζημιώνει. 
 Μετά τον σεισμό η εταιρία του ασφαλισμένου δεν τον αποζημιώνει στο ύψος της ζημιάς που 

προκλήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό. 
 Με την λήξη ασφαλιστηρίου Ζωής δεν καταβάλλονται στον ασφαλισμένο όσα προκύπτουν από το 

ασφαλιστήριο. 
 Ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο και η ασφαλιστική του εταιρία δεν τον καλύπτει ή 

πληρώνει μέρος εξόδων. 
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H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 
 

 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου 

 τα δικαστικά έξοδα 

 τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων, 

 τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, στην 
ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 
 Η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται από την 
Μεσόγειο Θάλασσα. 

 
 

SPECIAL ΚΑΛΥΨΗ : 
 

Η  Special κάλυψη περιλαμβάνει εκτός των αναφερομένων  στην Νομική Προστασία Οικογένειας 
καλύψεων, και τα εξής: 
 
 

 Ασφαλιστικό ποσό  30.000 € 
 

 Τα έξοδα προσεπίκλησης της ασφαλιστικής εταιρίας, όταν η αγωγή στρέφεται μόνο εναντίον του 
ασφαλισμένου. Με αυτό τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση για 
αποζημίωση. 

 
 Τα έξοδα εμπεριστατωμένης Ιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, όταν μετά από ασθένεια ή ένα 

ατύχημα μία πραγματογνωμοσύνη είναι απαραίτητη για την στοιχειοθέτηση και θεμελίωση των 
απαιτήσεων σωματικών βλαβών του ασφαλισμένου. 

 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 



 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο όμιλος ARAG είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ανεξάρτητος συνεργάτης για το δίκαιο και την προστασία. Η ARAG 
είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική αγορά. Με τους 3.500 εργαζομένους του ο 
όμιλος πετυχαίνει έσοδα από πωλήσεις και ασφάλιστρα πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. 

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της 
Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία. 

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για την οικογένεια, για υπαλλήλους 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. 

Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας ή να οδηγηθούμε ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων. 

Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία εξασφάλιση για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι αυτός 
οικονομικά ισχυρός. 

Η Ατομική Νομική Προστασία   παρέχει στον ασφαλισμένο εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
 

 Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος 
υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον 
έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ΄ αμελείας 
ποινικών διατάξεων. 

 
 Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις 

διαφορές του με τον εργοδότη του και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 
 

 Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία. 
 

 Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων 
περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, 
εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος.  

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί. 

Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης 
ακινήτων. 

 
 Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού. 

 
  



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιώσεις αποζημιώσεως μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή μας ζωή περπατώντας στο δρόμο, οδηγώντας 
ποδήλατο ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια 
οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας μας ή στις διακοπές. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από υπαιτιότητα τρίτου, κατά την προσέλευσή του στην εργασία του. Στην 
περίπτωση αυτή υπάρχουν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, δηλ. έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης 
αναπηρίας κλπ. 

 Από πυρκαγιά σε καθαριστήριο ή βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας καίγεται το 
διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 

 Σε ένα κέντρο διασκεδάσεως τραυματίζονται από μεθυσμένους ο ασφαλισμένος. 
 Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από κρις-κραφτ την ώρα που κολυμπάει στην θάλασσα. 
 Κατά την επίσκεψη κυρίας σε κομμωτήριο από την λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων υφίσταται βλάβες 

στο δέρμα του κεφαλιού της και πτώση μαλλιών. 
 Από σπασμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις του διπλανού διαμερίσματος μπαίνει νερό στο διαμέρισμα του 

ασφαλισμένου. 
 Από έργα που εκτελούνται δίπλα στο σπίτι του ασφαλισμένου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανθασμένο χειρισμό της πόρτας λεωφορείου τραυματίζεται ο ασφαλισμένος. 
 Κατά την επισκευή του σπιτιού του ασφαλισμένου προκαλούνται διάφορες ζημιές από απροσεξία των 

τεχνικών. 
 Φαρμακοποιός χορηγεί λανθασμένο φάρμακο στον ασφαλισμένο με συνέπεια να προκληθεί βλάβη στην υγεία 

του. 
 Ο ασφαλισμένος υφίσταται δηλητηρίαση από φαγητό σε ένα εστιατόριο κλπ. 
 Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις γιατρών. 
 Διεκδικήσεις αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα. 

 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, στο σπίτι, 
στην εργασία. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος μηνύεται από τον εργοδότη του για υπεξαίρεση ή για πρόκληση ζημιάς στην επιχείρηση. 

 Από ένα ελαττωματικό καλώδιο συσκευής ή τσιγάρο προκαλείται φωτιά σε ολόκληρο τον όροφο της 

πολυκατοικίας. Κατηγορείται ο ασφαλισμένος για εμπρησμό. 

 Ο ασφαλισμένος οδηγός ποδηλάτου κυκλοφορεί χωρίς φώτα με αποτέλεσμα να γίνει υπαίτιος ατυχήματος. 

 Ο σκύλος του ασφαλισμένου ξεφεύγει από την επίβλεψή του και τραυματίζει ένα περαστικό. 

 Ο ασφαλισμένος σαν πεζός διέρχεται στην διάβαση με κόκκινο με αποτέλεσμα να γίνει πρόξενος ατυχήματος. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, ότι άφησε σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται  για διατάραξη κοινής ησυχίας. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί ενώ έπλενε το αυτοκίνητό του ρύπανε το πεζοδρόμιο ή για άλλες 

παραβάσεις αστυνομικών διατάξεων. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:  
 

 Διαφορές που έχει όποιος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με μπλοκάκι προς ένα εργοδότη στη 
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

 Από παρακράτηση μισθού ή λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών. 
 Από δικαιώματα αδείας, απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία. 
 Άρνηση επικόλλησης ενσήμων καθώς και δυσμενή μετάθεση. 
 Απόκρουση απαιτήσεων του εργοδότη για προκληθείσες ζημιές στις μηχανές, εγκαταστάσεις, που πολλές 

φορές έχουν σχέση με ατυχήματα. 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει όμως τα 
δικαιώματά του στην πολυδαίδαλη νομοθεσία από όπου μπορεί να εξαρτηθεί  η συντήρηση μιας ολόκληρης 
οικογένειας. Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων 
για συνταξιοδότηση, έξοδα περιθάλψεως, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, 
ανικανότητα για εργασία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτης παίρνει σύνταξη αναπηρίας και η συνέχιση διακόπτεται, γιατί κατά την γνώμη του ιδρύματος  
έπαυσε να υφίσταται ο λόγος χορηγήσεως. 

 Δεν αναγνωρίζεται από ασφαλιστικό οργανισμό προϋπηρεσία σε άλλου είδους εργασία. 
 Σε ασφαλισμένο, από κακό ή λανθασμένο υπολογισμό η  προσμέτρηση ενσήμων, στοιχειοθετείται δικαίωμα 

για χαμηλότερη σύνταξη απ΄ότι δικαιούται. 
 Άρνηση από τον εργοδότη επικόλλησης ενσήμων 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Αυτή παρέχεται για τη διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις της καθημερινής ζωής, 
όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικών προϊόντων ▼ 

 αγορά ληγμένων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων ηλεκτρικών συσκευών 
 αγορά επικίνδυνων παιδικών παιχνιδιών 
 αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή ακατάλληλες πρώτες ύλες 
 διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση υπόσχεσης για δόσεις ή εκπτώσεις ή προσφορές κλπ 

Ελαττώματα μετά την αγορά ▼ 
 μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή της στην κακή χρήση του καταναλωτή 
 άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος 
 μη τήρηση των όρων παραγγελίας ή παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων 

Υπερχρεώσεις λογαριασμών ▼ 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών, εταιριών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών και συμβατικές παραβάσεις εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας, κινητής 

τηλεφωνίας, χρήσης INTERNET κλπ. 
Διαφορές  με τράπεζες ▼ 

 από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων 
 από χρήση πιστωτικών καρτών 
 από θέματα ανατοκισμού 
 από οικονομικές επιβαρύνσεις που κρίθηκαν παράνομες, όπως έξοδα χρηματοδότησης & προμήθεια 

φακέλων, έξοδα κίνησης σε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν παρουσιάζει υπόλοιπο κλπ. 
Διαφορές  από ινστιτούτα άθλησης – καλλωπισμού – αδυνατίσματος ▼ 

 η αγορά προγράμματος έγινε με πιστωτική κάρτα που συνεχίζει να εξοφλείται, αλλά το ινστιτούτο έκλεισε 
και οι υπηρεσίες του σταμάτησαν 

 η υπογραφή της σύμβασης έγινε χωρίς να συμφωνηθεί η εξόφληση με πιστωτική κάρτα 
 το ινστιτούτο δεν δέχεται διακοπή του προγράμματος για λόγους υγείας, παρά την αντίθετη πρόβλεψη στους 

όρους συνεργασίας και απαιτεί την εξόφληση 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 εκδόθηκε μονομερώς πρόγραμμα και ζητήθηκαν χρήματα μόνο μετά από τηλεφωνική ενημέρωση κι ενώ ο 
πελάτης ουδέποτε έκανε χρήση. 

Διαφορές  από παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών & χρονομεριστικών διακοπών ▼ 
 ταξιδιωτικό γραφείο εισέπραξε για οργανωμένη εκδρομή χρήματα και οι υποσχέσεις για ξενοδοχείο – 

φαγητό – ξεναγήσεις κλπ. δεν τηρήθηκαν 
 πελάτες πλήρωσαν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και όπως απεδείχθη, δικαίωμα επιστροφής δεν 

είχαν 
 σύμβαση χρονομεριστικού καταλύματος με αντάλλαγμα, απεδείχθη καταχρηστική λόγω απαράδεκτων 

ρητρών 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Υπερβολική χρέωση λογαριασμών ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. 
 Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. 
 Η αγορά συσκευής τηλεόρασης, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, φωτογραφικής μηχανής κλπ. 

αποδεικνύεται ελαττωματική. 
 Η αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία και στην τιμή. 
 Καθυστερεί η παράδοση του αγορασθέντος αντικειμένου. 
 Ελαττωματική εκπλήρωση εντολής για επισκευή του διαμερίσματος, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

κλπ. 
 Ο σιδεράς παραδίδει μια πόρτα για τον κήπο του ασφαλισμένου, που δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία. 
 Καταστροφή ενδυμάτων κατά τον καθαρισμό από το καθαριστήριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιστής ζητάει επί πλέον αμοιβή. 
 Καταστροφή επίπλων κατά την μετακόμιση. 
 Η βιβλιοθήκη ή ντουλάπα που παράγγειλε ο ασφαλισμένος κατασκευάστηκε με άλλες διαστάσεις. 
 Ο ασφαλισμένος διαπιστώνει, όταν φτάνει στον τόπο διακοπών, ότι δεν του κρατήθηκε δωμάτιο. 
 Χορήγηση δανείου από μέρους του ασφαλισμένου και άρνηση επιστροφής. 
 Πώληση επίπλων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος και άρνηση εξόφλησης. 

 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του ασφαλισμένου. 
(υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας δευτερεύουσας κατοικίας, χωρίς επασφάλιστρο, με την προϋπόθεση όμως 
αυτή να έχει δηλωθεί από ενάρξεως της ασφάλισης)  
Η κάλυψη αφορά κατοικίες που ιδιοκατοικούνται.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, για ιδιοκατοίκηση. 
 Ο ιδιοκτήτης αυξάνει χωρίς λόγο το ενοίκιο του ασφαλισμένου. 
 Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με υπερβολικά κοινόχρηστα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κύρια κατοικία. 
 

 η ασφαλιστική εταιρία δεν καλύπτει μέρος νοσοκομειακών ή ιατρικών εξόδων, 



 

 αποκλείει την παροχή προβλεπομένων επιδομάτων χωρίς αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερώς αύξηση ασφαλίστρου 
 αφαιρεί καλύψεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου 
 περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Το σπίτι του ασφαλισμένου καίγεται και η ασφαλιστική εταιρία δεν τον αποζημιώνει. 
 Μετά τον σεισμό η εταιρία του ασφαλισμένου δεν τον αποζημιώνει στο ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε 

από τον καταστροφικό σεισμό. 
 Με την λήξη ασφαλιστηρίου Ζωής δεν καταβάλλονται στον ασφαλισμένο όσα προκύπτουν από το 

ασφαλιστήριο. 
 Ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο και η ασφαλιστική του εταιρία δεν τον καλύπτει ή πληρώνει 

μέρος εξόδων. 
 

H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 
 

 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου 

 τα δικαστικά έξοδα 

 τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων, 

 τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 

  



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
ΜΙΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

Σε όλους μας είναι γνωστό σε πόσες περιπτώσεις η Νομική Προστασία της ARAG βοηθάει τους αυτοκινητιστές. Τώρα 
η ARAG με την Μικτή  Νομική Προστασία Οικογενείας & Οχήματος έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό της αγοράς, 
που αφορά άπειρες περιπτώσεις στα νοικοκυριά . 

Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας. 

Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία εξασφάλιση για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι αυτός 
ισχυρός. 

Η Νομική Προστασία   παρέχει στον ασφαλισμένο εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 

 
Η ΜΙΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ συμπεριλαμβάνει: 
 
Α) τη ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
και 
Β) τη ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή 
η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του 
αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για: 

 
 τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του, 
 την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος 

οχήματος, 
 τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα), 
 τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, 
 τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, 
 τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός, 
 τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 
 τα έξοδα μισθώσεως ταξί, 
 το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση. 

 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση  προσώπου 

εξ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι 
τον Άρειο Πάγο. 

 
 Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς, η εταιρία αναλαμβάνει 

τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω. 
 

 Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή 
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις 
κατά του αντιδίκου. 



 

 
 Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του 

αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις 
αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια. 

 
 Την διεκδίκηση της ιδίας συμμετοχής από την μικτή ασφάλιση των αυτοκινήτων. 
 
 Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του 

αυτοκινήτου του. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον 
ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο 
Θάλασσα.  
 
Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός 
Ελλάδος. Αφ' ενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και αφ' 
ετέρου οι υπέρογκες αμοιβές  δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
 
Οι ίδιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η σύγκρουση γίνει με ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα.  
 
Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί η  ARAG 
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών τους 
συμπαρίσταται συνεχώς. 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ: 
 

 Ο ιδιοκτήτης του οχήματος  - ασφαλισμένος μας - ,  οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του 
το όχημα  καθώς  και οι συνεπιβαίνοντες.  

 Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για  ποινικά  αδικήματα ή τροχαίες 
παραβάσεις,  αφαίρεση διπλώματος κλπ). 

 
 

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 Η ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
 

 Για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο 
ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογενείας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές 
που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλουν να στραφούν για 
αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ 
αμελείας ποινικών διατάξεων. 

 
 Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, 

εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή 
υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 
 Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών 

συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την 
απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που 
καταβάλλει ο ασφαλισμένος. 

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει 

δηλωθεί. Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής 
Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

 
 Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού κλπ. 

 
 



 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή 
ζωή σαν πεζού, οδηγού ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατά την επίσκεψη σε 
γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας μας ή στις 
διακοπές. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο γιός του ασφαλισμένου τραυματίζεται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα από υπαιτιότητα τρίτου, κατά 
την προσέλευσή του στο σχολείο ή χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, δηλ. έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης 
αναπηρίας κλπ. 

 Από πυρκαγιά σε καθαριστήριο ή βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας 
καίγεται το διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 

 Σε ένα κέντρο διασκέδασης τραυματίζονται από μεθυσμένους ο ασφαλισμένος και η γυναίκα του. 
 Τραυματίζεται ένα μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου από κρις-κραφτ την ώρα που κολυμπάει 

στη θάλασσα. 
 Κατά την επίσκεψη κυρίας σε κομμωτήριο από την λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων υφίσταται 

βλάβες στο δέρμα του κεφαλιού της και πτώση μαλλιών. 
 Από σπασμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις του διπλανού διαμερίσματος μπαίνει νερό στο 

διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 
 Από έργα που εκτελούνται δίπλα στο σπίτι του ασφαλισμένου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανθασμένο χειρισμό της πόρτας λεωφορείου τραυματίζεται η γυναίκα του ασφαλισμένου. 
 Κατά την επισκευή του σπιτιού του ασφαλισμένου προκαλούνται διάφορες ζημιές από απροσεξία των 

τεχνικών. 
 Φαρμακοποιός χορηγεί λανθασμένο φάρμακο στον ασφαλισμένο με συνέπεια να προκληθεί βλάβη 

στην υγεία του. 
 Κάποιο μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου μας υφίσταται δηλητηρίαση από φαγητό σε ένα 

εστιατόριο κλπ. 
 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, 
στο σπίτι, στην εργασία. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.  
 ο γιος του ασφαλισμένου τραυματίζει σοβαρά κατά την διάρκεια παιχνιδιού ένα άλλο παιδί. Ο 

ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί δεν τήρησε τις «υποχρεώσεις εποπτείας» του γιού του. 
 από ένα ελαττωματικό καλώδιο της ηλεκτρικής σκούπας, ηλεκτρικού σίδερου ή από τσιγάρο 

προκαλείται φωτιά σε ολόκληρο τον όροφο της πολυκατοικίας. Κατηγορείται ο ασφαλισμένος για 
εμπρησμό. 
 

 Ο ασφαλισμένος οδηγός ποδηλάτου κυκλοφορεί χωρίς φώτα με αποτέλεσμα να γίνει υπαίτιος 
ατυχήματος. 

 Ένα τρίχρονο παιδί ξεφεύγει από την επίβλεψη των γονιών του βγαίνει στον δρόμο και γίνεται υπαίτιο 
ατυχήματος. 

 Ο σκύλος του ασφαλισμένου ξεφεύγει από την επίβλεψή του και τραυματίζει ένα περαστικό. 
 Ο ασφαλισμένος σαν πεζός διέρχεται τη διάβαση με κόκκινο με αποτέλεσμα να γίνει πρόξενος 

ατυχήματος. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, ότι άφησε σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται  για διατάραξη κοινής ησυχίας, γιατί το καλοκαίρι έχοντας ανοιχτά 

παράθυρα έπαιζε δυνατά η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. 
 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί ενώ έπλενε το αυτοκίνητό του ρύπανε το πεζοδρόμιο. 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:  
 

 Από παρακράτηση μισθού ή λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών. 
 Από δικαιώματα αδείας, απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία. 
 Άρνηση επικόλλησης ενσήμων καθώς και δυσμενής μετάθεση. 
 Απόκρουση απαιτήσεων του εργοδότη για προκληθείσες ζημιές στις μηχανές, εγκαταστάσεις, που 

πολλές φορές έχουν σχέση με ατυχήματα. 
 Διαφορές που έχει όποιος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με μπλοκάκι προς ένα 

εργοδότη στη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει 
όμως τα δικαιώματά του στην πολυδαίδαλη νομοθεσία από όπου μπορεί να εξαρτηθεί  η συντήρηση μιας 
ολόκληρης οικογένειας. Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των 
ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, 
εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτης παίρνει σύνταξη αναπηρίας και η συνέχιση της διακόπτεται, γιατί κατά την γνώμη του 
ιδρύματος  έπαυσε να υφίσταται ο λόγος χορήγησης. 

 Δεν αναγνωρίζεται από ασφαλιστικό οργανισμό προϋπηρεσία σε άλλου είδους εργασία. 
 Καθυστερεί ή δεν καταβάλλεται επίδομα για το 3ο ή 4ο παιδί. 
 Σε ασφαλισμένο, από κακό ή λανθασμένο υπολογισμό στη  προσμέτρηση ενσήμων, θεμελιώνεται 

δικαίωμα για χαμηλότερη σύνταξη απ΄ότι δικαιούται. 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αυτή παρέχεται κατά την διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις της 
καθημερινής ζωής, όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικών προϊόντων ▼ 

 αγορά ληγμένων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων ηλεκτρικών συσκευών 
 αγορά επικίνδυνων παιδικών παιχνιδιών 
 αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή ακατάλληλες πρώτες ύλες 
 διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση υπόσχεσης για δόσεις ή εκπτώσεις ή 

προσφορές κλπ 
Ελαττώματα μετά την αγορά ▼ 

 μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή της στην κακή χρήση του καταναλωτή 
 άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος 
 μη τήρηση των όρων παραγγελίας ή παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων 

Υπερχρεώσεις λογαριασμών ▼ 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών, εταιριών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών και συμβατικές παραβάσεις εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας, 

κινητής τηλεφωνίας, χρήσης INTERNET κλπ. 



 

Διαφορές  με τράπεζες ▼ 
 από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων 
 από χρήση πιστωτικών καρτών 
 από θέματα ανατοκισμού 
 από οικονομικές επιβαρύνσεις που κρίθηκαν παράνομες, όπως έξοδα χρηματοδότησης & 

προμήθεια φακέλων, έξοδα κίνησης σε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν παρουσιάζει 
υπόλοιπο κλπ. 

Διαφορές  από ινστιτούτα άθλησης – καλλωπισμού – αδυνατίσματος ▼ 
 η αγορά προγράμματος έγινε με πιστωτική κάρτα που συνεχίζει να εξοφλείται, αλλά το ινστιτούτο 

έκλεισε & οι υπηρεσίες του σταμάτησαν 
 η υπογραφή της σύμβασης έγινε χωρίς να συμφωνηθεί η εξόφληση με πιστωτική κάρτα 
 το ινστιτούτο δεν δέχεται διακοπή του προγράμματος για λόγους υγείας, παρά την αντίθετη 

πρόβλεψη στους όρους συνεργασίας και απαιτεί την εξόφληση 
 εκδόθηκε μονομερώς πρόγραμμα και ζητήθηκαν χρήματα μόνο μετά από τηλεφωνική ενημέρωση 

κι ενώ ο πελάτης ουδέποτε έκανε χρήση. 
Διαφορές  από παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών & χρονομεριστικών διακοπών ▼ 

 ταξιδιωτικό γραφείο εισέπραξε για οργανωμένη εκδρομή χρήματα και οι υποσχέσεις για ξενοδοχείο 
– φαγητό – ξεναγήσεις κλπ. δεν τηρήθηκαν 

 πελάτες πλήρωσαν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και όπως απεδείχθη, δικαίωμα 
επιστροφής δεν είχαν.  

 Σύμβαση χρονομεριστικού καταλύματος με αντάλλαγμα, απεδείχθη καταχρηστική λόγω 
απαράδεκτων ρητρών 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Υπερβολική χρέωση λογαριασμών ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. 
 Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. 
 Η αγορά συσκευής τηλεόρασης, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, φωτογραφικής μηχανής 

κλπ. αποδεικνύεται ελαττωματική. 
 Η αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία και στην τιμή. 
 Καθυστερεί η παράδοση του αγορασθέντος αντικειμένου. 
 Ελαττωματική εκπλήρωση εντολής για επισκευή του διαμερίσματος, των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων κλπ. 
 Ο σιδεράς παραδίδει μια πόρτα για τον κήπο του ασφαλισμένου, που δεν ανταποκρίνεται στην 

παραγγελία. 
 Καταστροφή ενδυμάτων κατά τον καθαρισμό από το καθαριστήριο. 
 Ο Ελαιοχρωματιστής ζητάει επί πλέον αμοιβή. 
 Καταστροφή επίπλων κατά την μετακόμιση. 
 Η βιβλιοθήκη ή ντουλάπα που παράγγειλε ο ασφαλισμένος κατασκευάστηκε με άλλες διαστάσεις. 
 Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις γιατρών. 
 Ο ασφαλισμένος διαπιστώνει, όταν φτάνει στον τόπο διακοπών, ότι δεν του κρατήθηκε δωμάτιο. 
 Χορήγηση δανείου από μέρους του ασφαλισμένου και άρνηση εξόφλησης. 
 Πώληση επίπλων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος και άρνηση πληρωμής. 

 
 

 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του ασφαλισμένου. 
(υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης και μιας δευτερεύουσας κατοικίας, χωρίς επασφάλιστρο, με την 
προϋπόθεση όμως αυτή να έχει δηλωθεί από ενάρξεως της ασφάλισης)  
 

 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο 
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 στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 

το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το 
ασφαλισμένο ακίνητο  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ενοικιαστή ασφαλισμένο, για ιδιοκατοίκηση. 
 Ο ιδιοκτήτης αυξάνει χωρίς λόγο το ενοίκιο του ενοικιαστή ασφαλισμένου. 
 Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με υπερβολικά κοινόχρηστα. 
 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί κάνουν θόρυβο τα παιδιά. 
 Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει την ελαττωματική θέρμανση του ενοικιαστή ή δεν καταβάλλει τα 

έξοδα για την επισκευή της. 
 Φορτηγό αυτοκίνητο καταστρέφει την μάνδρα της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου. 

 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 
Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και 
απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κύρια κατοικία ή την οικογένεια. 
 
Διαφορές  από προσωπικά ασφαλιστήρια ▼ 

 η ασφαλιστική σας εταιρία δεν καλύπτει μέρος νοσοκομειακών ή ιατρικών εξόδων 
 αποκλείει την παροχή προβλεπομένων επιδομάτων χωρίς αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερώς αύξηση ασφαλίστρου 
 αφαιρεί καλύψεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου 
 περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα κλπ 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Το σπίτι του ασφαλισμένου καίγεται και η ασφαλιστική εταιρία δεν τον αποζημιώνει. 
 Μετά τον σεισμό η εταιρία του ασφαλισμένου δεν τον αποζημιώνει στο ύψος της ζημιάς που 

προκλήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό. 
 Με την λήξη ασφαλιστηρίου Ζωής δεν καταβάλλονται στον ασφαλισμένο όσα προκύπτουν από το 

ασφαλιστήριο. 
 Ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο και η ασφαλιστική του εταιρία δεν τον καλύπτει ή 

πληρώνει μέρος εξόδων. 
 

 

 

 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ : 

 

Στη Μικτή κάλυψη ασφαλίζονται μαζί με τα οχήματα των συζύγων και των παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας 

και τα οχήματα των ανιόντων συγγενών (παππούς-γιαγιά) χωρίς επασφάλιστρο 



 

Στα πλαίσια της οικογενειακής Ν.Π. καλύπτονται τα παιδιά μέχρι 25 ετών και τα άνεργα τέκνα ανεξαρτήτως 

ηλικίας. Καλύπτονται και οι ανιόντες συγγενείς με επασφάλιστρο. Προϋπόθεση για όλους είναι να 

συγκατοικούν. 

 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και  σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται 
από την Μεσόγειο Θάλασσα. 
 
 

SPECIAL ΚΑΛΥΨΗ : 
 

Η  Special κάλυψη περιλαμβάνει εκτός των αναφερομένων  στην Νομική Προστασία Οικογένειας 
καλύψεων, και τα εξής: 
 
 

 Ασφαλιστικό ποσό  30.000 € 
 

 Τα έξοδα προσεπίκλησης της ασφαλιστικής εταιρίας, όταν η αγωγή στρέφεται μόνο εναντίον του 
ασφαλισμένου. Με αυτό τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση για 
αποζημίωση. 

 
 Τα έξοδα εμπεριστατωμένης Ιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, όταν μετά από ασθένεια ή ένα 

ατύχημα μία πραγματογνωμοσύνη είναι απαραίτητη για την στοιχειοθέτηση και θεμελίωση των 
απαιτήσεων σωματικών βλαβών του ασφαλισμένου. 

 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Σε όλους μας είναι γνωστό σε πόσες περιπτώσεις η Νομική Προστασία της ARAG βοηθάει τους αυτοκινητιστές. Τώρα 
η ARAG με την Μικτή  Ατομική Νομική Προστασία & Οχήματος έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό της αγοράς, που 
αφορά άπειρες περιπτώσεις στα νοικοκυριά . 
Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας. 
Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία εξασφάλιση για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι αυτός 
ισχυρός. 
Η Νομική Προστασία   παρέχει στον ασφαλισμένο εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη. 

 
Η ΜΙΚΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ συμπεριλαμβάνει: 
 
Α) τη ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
και 
Β) τη ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 

 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή 
η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του 
αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για: 
 

 τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του 
 την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος 

οχήματος 
 τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα) 
 τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου 
 τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα 
 τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός 
 τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
 τα έξοδα μισθώσεως ταξί 
 το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση 

 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση  

προσώπου εξ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά 
δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 
 Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς, η εταιρία 

αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω. 
 

 Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή 
επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές 
του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου. 

 



 

 Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του 
αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις 
αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια. 

 
 Την διεκδίκηση της ιδίας συμμετοχής από την μικτή ασφάλιση των αυτοκινήτων. 

 
 Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του 

αυτοκινήτου του. 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον 
ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο 
Θάλασσα.  
Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός 
Ελλάδος. Αφενός το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό και αφετέρου 
οι υπέρογκες αμοιβές  δικηγόρων, πραγματογνωμόνων κλπ. 
Οι ίδιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η σύγκρουση γίνει με ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα.  
Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί η  ARAG 
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών τους 
συμπαρίσταται συνεχώς. 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ: 
 

 Ο ιδιοκτήτης του οχήματος  - ασφαλισμένος μας - ,  οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά του 
το όχημα  καθώς  και οι συνεπιβαίνοντες.  

 
 Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για  ποινικά  αδικήματα ή τροχαίες 

παραβάσεις,  αφαίρεση διπλώματος κλπ). 
 
 
 

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
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 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Η ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
 

 Για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο 
ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια 
κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του 
υπαιτίου τρίτου. 
 

 Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ 
αμελείας ποινικών διατάξεων. 

 
 Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, 

εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη του και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν 
εργοδότη. 

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 
 Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών 

συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης έναντι τρίτων όσο και την 
απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που 
καταβάλει ο ασφαλισμένος.  

 
 Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει 

δηλωθεί. Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής 
Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

 
 Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού. 

 
  



 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή μας ζωή περπατώντας στο δρόμο, οδηγώντας 
ποδήλατο ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια 
οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας μας ή στις διακοπές. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από υπαιτιότητα τρίτου, κατά την προσέλευσή του στην εργασία του. Στην 
περίπτωση αυτή υπάρχουν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, δηλ. έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης 
αναπηρίας κλπ. 

 Από πυρκαγιά σε καθαριστήριο ή βιοτεχνία αερίων που λειτουργεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας καίγεται το 
διαμέρισμα του ασφαλισμένου. 

 Σε ένα κέντρο διασκεδάσεως τραυματίζονται από μεθυσμένους ο ασφαλισμένος. 
 Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από κρις-κραφτ την ώρα που κολυμπάει στη θάλασσα. 
 Κατά την επίσκεψη κυρίας σε κομμωτήριο από την λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων υφίσταται βλάβες 

στο δέρμα του κεφαλιού της και πτώση μαλλιών. 
 Από σπασμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις του διπλανού διαμερίσματος μπαίνει νερό στο διαμέρισμα του 

ασφαλισμένου. 
 Από έργα που εκτελούνται δίπλα στο σπίτι του ασφαλισμένου υποχωρεί μία πλευρά του τοίχου. 
 Από λανθασμένο χειρισμό της πόρτας λεωφορείου τραυματίζεται ο ασφαλισμένος. 
 Κατά την επισκευή του σπιτιού του ασφαλισμένου προκαλούνται διάφορες ζημιές από απροσεξία των 

τεχνικών. 
 Φαρμακοποιός χορηγεί λανθασμένο φάρμακο στον ασφαλισμένο με συνέπεια να προκληθεί βλάβη στην υγεία 

του. 
 Ο ασφαλισμένος υφίσταται δηλητηρίαση από φαγητό σε ένα εστιατόριο κλπ. 
 Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις γιατρών. 
 Διεκδικήσεις αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα. 

 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, στο σπίτι, 
στην εργασία. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ασφαλισμένος μηνύεται από τον εργοδότη του για υπεξαίρεση ή για πρόκληση ζημιάς στην επιχείρηση. 

 Από ένα ελαττωματικό καλώδιο συσκευής ή από τσιγάρο προκαλείται φωτιά σε ολόκληρο τον όροφο της 

πολυκατοικίας. Κατηγορείται ο ασφαλισμένος για εμπρησμό. 

 Ο ασφαλισμένος οδηγός ποδηλάτου κυκλοφορεί χωρίς φώτα με αποτέλεσμα να γίνει υπαίτιος ατυχήματος. 

 Ο σκύλος του ασφαλισμένου ξεφεύγει από την επίβλεψή του και τραυματίζει ένα περαστικό. 

 Ο ασφαλισμένος σαν πεζός διέρχεται τη διάβαση με κόκκινο με αποτέλεσμα να γίνει πρόξενος ατυχήματος. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, ότι άφησε σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται  για διατάραξη κοινής ησυχίας. 

 Ο ασφαλισμένος κατηγορείται, γιατί ενώ έπλενε το αυτοκίνητό του ρύπανε το πεζοδρόμιο ή για άλλες 

παραβάσεις αστυνομικών διατάξεων. 

 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:  
 

 Διαφορές που έχει όποιος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με μπλοκάκι προς ένα εργοδότη στη 
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

 Από παρακράτηση μισθού ή λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών. 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 Από δικαιώματα αδείας, απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία. 
 Άρνηση επικόλλησης ενσήμων καθώς και δυσμενή μετάθεση. 
 Απόκρουση απαιτήσεων του εργοδότη για προκληθείσες ζημιές στις μηχανές, εγκαταστάσεις, που πολλές 

φορές έχουν σχέση με ατυχήματα. 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει όμως τα 
δικαιώματά του στην πολυδαίδαλη νομοθεσία από όπου μπορεί να εξαρτηθεί  η συντήρηση μιας ολόκληρης 
οικογένειας. Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων 
για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, 
ανικανότητα για εργασία κ.λ.π. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο εργάτης παίρνει σύνταξη αναπηρίας και η συνέχιση της διακόπτεται, γιατί κατά την γνώμη του ιδρύματος  
έπαυσε να υφίσταται ο λόγος χορήγησης. 

 Δεν αναγνωρίζεται από ασφαλιστικό οργανισμό προϋπηρεσία σε άλλου είδους εργασία. 
 Σε ασφαλισμένο, από κακό ή λανθασμένο υπολογισμό στη προσμέτρηση ενσήμων, θεμελιώνεται δικαίωμα 

για χαμηλότερη σύνταξη απ΄ότι δικαιούται. 
 Άρνηση από τον εργοδότη επικόλλησης ενσήμων 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Αυτή παρέχεται κατά την διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις της καθημερινής ζωής, 
όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης κλπ. 
 
Αγορά καταναλωτικών προϊόντων ▼ 

 αγορά ληγμένων προϊόντων super market 
 αγορά επικίνδυνων ηλεκτρικών συσκευών 
 αγορά επικίνδυνων παιδικών παιχνιδιών 
 αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή ακατάλληλες πρώτες ύλες 
 διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση υπόσχεσης για δόσεις ή εκπτώσεις ή προσφορές κλπ 

Ελαττώματα μετά την αγορά ▼ 
 μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή της στην κακή χρήση του καταναλωτή 
 άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος 
 μη τήρηση των όρων παραγγελίας ή παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων 

Υπερχρεώσεις λογαριασμών ▼ 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών, εταιριών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 
 υπερχρεώσεις λογαριασμών και συμβατικές παραβάσεις εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας, κινητής 

τηλεφωνίας, χρήσης INTERNET κλπ. 
Διαφορές  με τράπεζες ▼ 

 από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων 
 από χρήση πιστωτικών καρτών 
 από θέματα ανατοκισμού 
 από οικονομικές επιβαρύνσεις που κρίθηκαν παράνομες, όπως έξοδα χρηματοδότησης & προμήθεια 

φακέλων, έξοδα κίνησης σε λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν παρουσιάζει υπόλοιπο κλπ. 
Διαφορές  από ινστιτούτα άθλησης – καλλωπισμού – αδυνατίσματος ▼ 

 η αγορά προγράμματος έγινε με πιστωτική κάρτα που συνεχίζει να εξοφλείται, αλλά το ινστιτούτο έκλεισε & 
οι υπηρεσίες του σταμάτησαν 

 η υπογραφή της σύμβασης έγινε χωρίς να συμφωνηθεί η εξόφληση με πιστωτική κάρτα 
 το ινστιτούτο δεν δέχεται διακοπή του προγράμματος για λόγους υγείας, παρά την αντίθετη πρόβλεψη στους 

όρους συνεργασίας και απαιτεί την εξόφληση 



 

 εκδόθηκε μονομερώς πρόγραμμα και ζητήθηκαν χρήματα μόνο μετά από τηλεφωνική ενημέρωση κι ενώ ο 
πελάτης ουδέποτε έκανε χρήση. 

Διαφορές  από παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών & χρονομεριστικών διακοπών ▼ 
 ταξιδιωτικό γραφείο εισέπραξε για οργανωμένη εκδρομή χρήματα και οι υποσχέσεις για ξενοδοχείο – 

φαγητό – ξεναγήσεις κλπ. δεν τηρήθηκαν 
 πελάτες πλήρωσαν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και όπως απεδείχθη, δικαίωμα επιστροφής δεν 

είχαν 
 σύμβαση χρονομεριστικού καταλύματος με αντάλλαγμα, απεδείχθη καταχρηστική λόγω απαράδεκτων 

ρητρών 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Υπερβολική χρέωση λογαριασμών ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. 
 Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. 
 Η αγορά συσκευής τηλεόρασης, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, φωτογραφικής μηχανής κλπ. 

αποδεικνύεται ελαττωματική. 
 Η αγορά επίπλων δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία και στην τιμή. 
 Καθυστερεί η παράδοση του αγορασθέντος αντικειμένου. 
 Ελαττωματική εκπλήρωση εντολής για επισκευή του διαμερίσματος, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

κλπ. 
 Ο σιδεράς παραδίδει μια πόρτα για τον κήπο του ασφαλισμένου, που δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία. 
 Καταστροφή ενδυμάτων κατά τον καθαρισμό από το καθαριστήριο. 
 Ο ελαιοχρωματιστής ζητάει επί πλέον αμοιβή. 
 Καταστροφή επίπλων κατά την μετακόμιση. 
 Η βιβλιοθήκη ή ντουλάπα που παράγγειλε ο ασφαλισμένος κατασκευάστηκε με άλλες διαστάσεις. 
 Ο ασφαλισμένος διαπιστώνει, όταν φτάνει στον τόπο διακοπών, ότι δεν του κρατήθηκε δωμάτιο. 
 Χορήγηση δανείου από μέρους του ασφαλισμένου και άρνηση εξόφλησης. 
 Πώληση επίπλων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος και άρνηση πληρωμής. 

 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του ασφαλισμένου. 
(υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας δευτερεύουσας κατοικίας, χωρίς επασφάλιστρο, με την προϋπόθεση όμως 
αυτή να έχει δηλωθεί από την έναρξη της ασφάλισης)  
Η κάλυψη αφορά κατοικίες που ιδιοκατοικούνται.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, για ιδιοκατοίκηση. 
 Ο ιδιοκτήτης αυξάνει χωρίς λόγο το ενοίκιο του ασφαλισμένου. 
 Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με υπερβολικά κοινόχρηστα. 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κύρια κατοικία. 
 

 η ασφαλιστική εταιρία δεν καλύπτει μέρος νοσοκομειακών ή ιατρικών εξόδων, 
 αποκλείει την παροχή προβλεπομένων επιδομάτων χωρίς αιτιολογία 
 επιβάλλει μονομερώς αύξηση ασφαλίστρου 
 αφαιρεί καλύψεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου 
 περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 Το σπίτι του ασφαλισμένου καίγεται και η ασφαλιστική εταιρία δεν τον αποζημιώνει. 
 Μετά τον σεισμό η εταιρία του ασφαλισμένου δεν τον αποζημιώνει στο ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε 

από τον καταστροφικό σεισμό. 
 Με την λήξη ασφαλιστηρίου Ζωής δεν καταβάλλονται στον ασφαλισμένο όσα προκύπτουν από το 

ασφαλιστήριο. 
 Ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο και η ασφαλιστική του εταιρία δεν τον καλύπτει ή πληρώνει 

μέρος εξόδων. 
 

H ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ : 
 

 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου 

 τα δικαστικά έξοδα 

 τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων, 

 τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ : 
 

 το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο 
 

 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 



 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΔ…) 

 

 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον 
δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης απαιτήσεις 
σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π. 
  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Το ισόγειο κατάστημα του ασφαλισμένου παθαίνει ζημιές από ένα φορτηγό. 
 Ο οδηγός που φόρτωνε τραυματίζει ένα συνεργάτη της επιχείρησης. 
 Σε μια μικρή πόλη, ανταγωνιστής δυσφημίζει την ποιότητα των προϊόντων του ασφαλισμένου. 
 Προκαλείται φωτιά στο κατάστημα του ασφαλισμένου από αμέλεια ενός πελάτη που πέταξε 

αναμμένο τσιγάρο ή από φωτιά του διπλανού καταστήματος. 
 Ένας πελάτης ή παιδιά που παίζουν, σπάζουν την βιτρίνα του καταστήματος του ασφαλισμένου. 
 Από σπάσιμο υδραυλικών εγκαταστάσεων του άνω ή διπλανού ορόφου προκαλούνται ζημιές στο 

κατάστημα ή τα εμπορεύματα του ασφαλισμένου. 
 Πελάτης κλέβει εμπορεύματα από το κατάστημα του ασφαλισμένου. 
 Κατά την μεταφορά εμπορευμάτων σε πελάτη καταστρέφεται το εμπόρευμα μετά από σύγκρουση 

που έγινε από υπαιτιότητα τρίτου. 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει οπωσδήποτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασφαλισμένους, γιατί 
καλύπτει αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα αδικήματα, που εμπίπτουν στην 
ποινική διαδικασία. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στο 
χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λπ. Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί σχεδόν πάντοτε 
ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχείρησης. 
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Αγορανομικές παραβάσεις, όπως κατηγορίες για ελλειποβαρή πώληση προϊόντων, υπερβολική 
αύξηση τιμής κ.λ.π. 

 Ιδιοκτήτης βιοτεχνίας δεν ακολουθεί τις υγειονομικές οδηγίες εντός του χώρου της επιχείρησης. 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 Κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, λειτουργία μετά την επιτρεπόμενη ώρα, ρύπανση 
περιβάλλοντος κ.λ.π. 

 Πελάτης σπάζει το πόδι του από πτώση μέσα στο χώρο του καταστήματος. 
 Από βλάβη μηχανής της επιχείρησης τραυματίζεται ένας εργάτης. 
 Από αμέλεια εργάτη που άφησε βέργες σιδήρου ή άλλα αντικείμενα στον χώρο εργασίας 

προκαλείται ατύχημα. Διώκεται ο εργοδότης. 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Αφορά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες θα προκύψουν διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου 
εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση 
απαιτήσεων. 
 
Η ARAG υποστηρίζει την επιχείρηση ή τον επαγγελματία. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Διαφορές από επίδομα αδείας, υπερωρίες, επιστροφή δανείου, καταγγελία σύμβασης, απόλυση 
χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση. 

 Υπάλληλος αποχωρεί από την εταιρία χωρίς να επιστρέψει το δάνειο. 
 Ο ασφαλισμένος εργοδότης απολύει τον εργαζόμενο για συνεχείς καθυστερήσεις. Αυτός 

προσφεύγει στα δικαστήρια. 
 Διαφορές με υπάλληλο για οικονομικές ατασθαλίες. 

 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
 Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί ισχυρίζεται ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει ο 

ίδιος. 
 Ο ιδιοκτήτης ζητάει από τον ενοικιαστή ασφαλισμένο υπερβολική αύξηση ενοικίου. 
 Ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλλει τα έξοδα επισκευής ελαττωματικής θέρμανσης που πλήρωσε ο 

ασφαλισμένος. 
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
    Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού και 
φορολογικού δικαίου. 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Όταν προκύψουν διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής, την 
ασφαλισμένη επιχείρηση κλπ. 
 

 ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΩΔ ΔΔ………… 

Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που 
θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας και αφορά την ασφαλισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητα. 
 

…ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

 



 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΜΙΚΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

 
*** Η κάλυψη ενοχικών συμβάσεων παρέχεται μόνο αν προϋπάρχει και η Απλή ή προσφέρεται μαζί με 

την Απλή Επαγγελματική, και ισχύει για την Ελλάδα. 
 

H Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει  τις διαφορές που θα προκύψουν από τις 
συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες τους ή προμηθευτές στην Ελλάδα, όπως: 
 

 αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, 
 αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές, 
 απλήρωτα τιμολόγια, 
 αλληλόχρεους λογαριασμούς, 
 διαφορές με τους προμηθευτές από μή έγκαιρη παράδοση, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση 

στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ. 
 
Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, από διαμαρτυρημένα  γραμμάτια, 
ακάλυπτες επιταγές που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφάλισης και των οποίων η πράξη 
συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης. 
 
 Ως Plafond ασφάλισης ή επίδικα ποσά εννοούμε το ύψος της απαίτησης που μπορεί να διεκδικήσει ο 
ασφαλισμένος μέσα στην ασφαλιστική περίοδο ενός έτους π.χ. από διαμαρτυρημένα γραμμάτια ή 
ακάλυπτες επιταγές ύψους μέχρι 3.000 € ή 6.000 € κ.ο.κ.  
 
Το ασφαλιστικό ποσό της ARAG για αυτού του είδους τις ασφαλίσεις, ανέρχεται σε 4.000 € ανά περίπτωση. 
 
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ. 
 
 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Πέραν του προγράμματος της Μικτής επαγγελματικής Ν.Π. με ενοχικές συμβάσεις, 

δημιουργήθηκε λόγω αναγκών της αγοράς, νέο πρόγραμμα εξώδικου διακανονισμού, για plafond 
απαιτήσεων μέχρι 4.999€ ετησίως. 

Στο πρόγραμμα γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες από το Τμήμα Ζημιών της εταιρίας. 

Ελάχιστο διεκδικούμενο ποσό προς εξώδικο διακανονισμό: 300€ 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 

 Τόσο η συναλλαγματική όσο και η επιταγή δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, διορθώσεις (μουτζούρες), 
διαγραφές κλπ, διότι δημιουργούν πρόβλημα εγκυρότητας που εκμεταλλεύεται ο αντίδικος και 
παρακωλύεται η δικαστική διαδικασία. 

 
 Η συναλλαγματική πρέπει να είναι σωστά χαρτοσημασμένη. Αν δηλ. η απαίτηση είναι π.χ. 100 Ευρώ 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έντυπο συναλλαγματικής για διαφορετικό ποσό. 
 

 Αν το ποσόν της συναλλαγματικής είναι μεγαλύτερο από την μεγαλύτερη αξία των  εντύπων 
συναλλαγματικής που κυκλοφορούν, τότε για το επιπλέον ποσόν η συναλλαγματική πρέπει να 
χαρτοσημαίνεται μέσα σε τρείς ημέρες από την έκδοση στην  οικεία ΔΟΥ και να αναγράφεται επί του 
σώματος αυτής από την ανωτέρω ΔΟΥ, ότι χαρτοσημάνθηκε, αναγραφομένου επίσης του αριθμού της 
σχετικής τριπλότυπης απόδειξης. 

 
 Στο έντυπο της συναλλαγματικής πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο 

νόμος, δηλ. ημερομηνία πληρωμής, ημερομηνία αποδοχής, ονοματεπώνυμο και υπογραφή εκδότη και 
αποδέκτη κ.ο.κ. 

 
 Τόσο στην συναλλαγματική όσο και στην επιταγή εάν  ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να 

υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του, δηλ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, υπογραφή. 
Εάν ο οφειλέτης είναι εμπορική εταιρία, τότε πρέπει να υπάρχει η σωστή και πλήρης επωνυμία της, 
δηλ. ΕΠΕ, ΟΕ και εκτός της υπογραφής να υπάρχει σφραγίδα. 

 
 Μόνο για την συναλλαγματική είναι σκόπιμο - όπου είναι δυνατόν- να υπογράφει τριτεγγυητής με τα 

πλήρη στοιχεία του όπως παραπάνω. 
 

 Εφόσον η επιταγή δεν εισπράττεται (είναι ακάλυπτη), πρέπει να ζητείται εντός 8 ημερών από την 
ημερομηνία πληρωμής η σφράγιση της από την τράπεζα. 

 
 Επειδή για την διεκδίκηση απαιτήσεων βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής ο μικρότερος 

προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι 6 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής, θα πρέπει αρκετά 
νωρίτερα να έχει επιληφθεί δικηγόρος για την έκδοση διαταγής πληρωμής. 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 
Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να δοθούν στον δικηγόρο σχετικά με 
την δραστηριότητα, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτου κλπ., διευκολύνεται το έργο του για την 
διεκδίκηση των απαιτήσεων  και κυρίως για την  είσπραξη τους. 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητα του σαν επιτηδευματία και 
ελευθέρου επαγγελματία, για μία επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. 
 

 Ασφαλιστική  παρέχεται:           

 

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται  στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

 

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές  αρχές που 

εποπτεύουν την ασφαλισμένη επιχείρηση   

 

 για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας     

 

 για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του 

οικήματος 

 

 για διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της 

επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων 

 

 για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα   

 

 για την απόκρουση απαιτήσεων που έχουν σχέση με την επαγγελματική αστική ευθύνη του 
ασφαλισμένου 

 
 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

                 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
(ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι με την ιδιότητά  τους ως μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου, για μία δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.  

 

Ασφαλιστική  προστασία παρέχεται:                 

                 

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων        

 

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν 

την ασφαλισμένη δραστηριότητα του Δ.Σ.  

 

 για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας          

 

 για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, δυσφήμισης και 

παράσταση πολιτικής αγωγής     

 

 για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα      

 
 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ …κλπ 
 
Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι καλύψεις της Ποινικής Νομικής Προστασίας Μελών 
Διοικητικών Συμβουλίων και επιπλέον: 
 

 για την κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. υποβολή μέχρι δύο (2) εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου 
εγκλήσεων, κατά της εργοδοτικής πλευράς, εφόσον νομικώς στοιχειοθετούνται, αλλά μόνο για την 
μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων προβλεπόμενων και μη καταβαλλόμενων 
παροχών στους εργαζομένους που για λογαριασμό τους το Δ.Σ. δικαιούται να ενεργεί. 

 
 

 για την κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. εκπόνηση μέχρι τριών (3) εντός της ίδιας ασφαλιστικής 
περιόδου αναφορών, υπομνημάτων, γνωματεύσεων ή εξώδικών δηλώσεων προς την εργοδοτική 
πλευρά ή την προϊστάμενη εποπτική αυτής αρχή, για υπηρεσιακά θέματα των εργαζομένων που 
για λογαριασμό τους το Δ.Σ. δικαιούται να ενεργεί. 

 
 
 
 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα  



 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

διαχειριστής κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητά τους ως επιχειρηματία και ελεύθερου 

επαγγελματία, για την νομίμως ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητά του, που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο. 

 

Ασφαλιστική  προστασία παρέχεται:           

 

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται  στην εξ αμελείας παράβαση 

ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα, 

 για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής 

εταιρίας, αλλά και για την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου εκ της ευθύνης αυτής, 

 για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, 

όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ    26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Αριθμός κλινών Ετήσια μικτά ασφάλιστρα 

έως 100 200 € 

101 - 200 350 € 

201 - 300 550 € 

301 - 500 800 € 

501 & άνω 1.200 € 

 

 

 

             
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
                  (περιλαμβανομένης και της εκμίσθωσης) 
 

Νομική Προστασία Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 
Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος - ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου διαμερίσματος ή 
μονοκατοικίας 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται ▼ 
 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ  

αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο 
 σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις  

 (μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου της ασφάλισης) 
 στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 

το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το 
ασφαλισμένο ακίνητο  

 στις διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, σεισμού κλπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο 
ακίνητο 
 

Νομική Προστασία Καταστήματος 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται ▼ 

 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο 
 σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις 

 (μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου της ασφάλισης) 
 στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 

το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το 
ασφαλισμένο ακίνητο  

 στις διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, σεισμού κλπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο 
ακίνητο 

Νομική Προστασία Οικοπέδου 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται ▼ 

 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο 
 σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις 

 (μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου της ασφάλισης) 
 στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 

το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το 
ασφαλισμένο ακίνητο  

 στις διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, σεισμού κλπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο 
ακίνητο 

H ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει  αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων. 
              …επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   



 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
 

Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα ασφαλίζονται οι εκάστοτε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ πολυκατοικιών για θέματα που 
ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για πράξεις, παραλείψεις ή παραβάσεις καθώς επίσης 
και οι κοινόχρηστοι χώροι  και τα κοινόχρηστα αγαθά, όπως: 

 Ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων. Εγείρεται αγωγή εναντίον του. 

 Ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης  αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του 
κτιρίου,   μόνωση της ταράτσας κλπ. 

 Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 
την άσκηση των καθηκόντων του. 

 Παραδίδεται ελλιπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα. 

 Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων 
χώρων κλπ. 

 Νεοαγορασθείς καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα 
αποδεικνύονται ελαττωματικά. 

 Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή 
αποζημίωσης εναντίον του. 

 
Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο εκάστοτε διαχειριστής της προσδιοριζόμενης με ταχυδρομική 
διεύθυνση  στο ασφαλιστήριο οικοδομής, εφόσον ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του. 
 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται ▼ 

 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε 
περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών 

 Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που 
έχουν σχέση με την δραστηριότητά του. 

 Για την διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων δαπανών 
εκ μέρους των υπόχρεων  

 Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και 
συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους 

 Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, 
του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή. 

 
Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν 
αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών. 
 
Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και 
ισχύει στην Ελλάδα. 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
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Υπάρχει δυνατότητα ο ασφαλισμένος να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα (Α & Β), όπου στο Β’ μειωμένο 
πρόγραμμα διαχειριστών ισχύουν όλες οι καλύψεις του προγράμματος Α, πλην της κάλυψης για τη 
διεκδίκηση των οφειλομένων κοινοχρήστων. 

Ισχύει ωστόσο, η δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων από άλλη αιτία του εκάστοτε διαχειριστή, άνευ 
ορίου/περιορισμού. 
 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ 
 

 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε 
περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών 

 Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που 
έχουν σχέση με την δραστηριότητά του. 

 Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και 
συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους 

 Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, 
του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή. 

 
 
Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν 
αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών. 
 
Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και 
ισχύει στην Ελλάδα. 
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Χρήσιμες Συμβουλές… 
 
Σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση κοινοχρήστων, απαραίτητα είναι τα εξής : 
 

1. Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού της πολυκατοικίας 
 

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής των ανωτέρω 
 

3. Πλήρη στοιχεία οφειλέτη 
 

4. Ο αριθμός συμβολαίου του οφειλέτη με τον τόμο και τον αριθμό μεταγραφής αυτού  (όχι απαραίτητα 
αντίγραφο, αρκεί και απλή αναφορά) 

 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τον τελευταίο 

διαχειριστή 
 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού που αναθέτει το έργο της διαχείρισης σε εταιρία (μπορεί να είναι 
το ίδιο με το ανωτέρω ή αν η εταιρία είναι και ο διαχειριστής  είναι ένα) 

 
7. Τις αποδείξεις εξόδων κάθε οφειλόμενου μήνα, έστω και φωτοτυπία 

 
8. Αν κάποιο έξοδο προέρχεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης (π.χ. αμοιβή διαχειριστή), επικυρωμένο 

αντίγραφο του πρακτικού 
 
 
     Τα στοιχεία 1, 2, 3 και 4, αν δεν υπάρχουν μπορούν να βρεθούν με έρευνα στα οικεία υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Οροφοκτησία- κάθετη ιδιοκτησία 
Η κατασκευή πολυκατοικιών λύνει τις στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού εδώ και δεκαετίες. Η συγκατοίκηση όμως 
αυτή έχει πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα . συχνά προκύπτουν αντιδικίες για την επίλυση των οποίων 
αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.  
Η ιδιοκτησία που ανήκει στον καθένα από τους ιδιοκτήτες έχει θεσμοθετηθεί με νόμο, συνιδιοκτησία κατά ορόφους 
ή «οριζόντια ιδιοκτησία». 
Λειτουργία της συνιδιοκτησίας. 
 Η συνιδιοκτησία για να λειτουργήσει απαιτεί την ύπαρξη οργάνων δηλαδή  Διαχειριστή και Γενική Συνέλευση. Αυτά 
ορίζονται γενικά με νόμο, αλλά και ειδικότερα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας που έχει υπογραφεί από τους 
συμβαλλόμενους και έχει κατατεθεί στο υποθηκοφυλακείο. ( Αποτελεί μέρος της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.) 
Κάθε διαχειριστής οφείλει να έχει ένα αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, καθώς και κατάλογο των 
ονομάτων των κατοικούντων στην πολυκατοικία, ιδιοκτητών και ενοικιαστών. 
  
Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας 
 Η γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον τρόπο και τις προθεσμίες που αναφέρονται στον κανονισμό και συνεδριάζει 
και αποφασίζει με βάση τις πλειοψηφίες που αναφέρονται σε αυτόν . Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι 
ιδιοκτήτες οποιασδήποτε ιδιοκτησίας στο κτήριο. Οι ψήφοι τους είναι ανάλογοι με το μέγεθος των μεριδίων τους 
στα χιλιοστά επί του οικοπέδου. Σε κάθε Γενική συνέλευση εκλέγεται πρόεδρος και γραμματέας για την τήρηση των 
πρακτικών, σε ειδικό βιβλίο,  στα οποία αναφέρονται οι παρευρισκόμενοι και οι αποφάσεις που πάρθηκαν.  
Κάθε χρόνο συνήθως η γενική συνέλευση εκλέγει ως  διαχειριστή έναν εκ των συνιδιοκτητών με ετήσια θητεία  
 Διαχείριση πολυκατοικίας 
 Συχνά λόγω της απροθυμίας πολλών συνιδιοκτητών να εκτελέσουν τα καθήκοντα του διαχειριστή, αφού αυτά είναι 
αρκετά και πολλές φορές απαιτούν πολύ από τον πολύτιμο χρόνο μας, καταφεύγουν στην λύση να εκλέγουν τον 
υπεύθυνο κάποιου γραφείου διαχείρισης πολυκατοικιών σαν διαχειριστή, ο οποίος επιμελείται τις πληρωμές, τις 
εισπράξεις, την παραλαβή του πετρελαίου, την ειδοποίηση των συντηρητών, ( βυτίο βόθρου, συντηρητή καυστήρα ) 
και γενικώς ασχολείται με ότι έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.  
  
Διαχειριστής 
Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός 
κτιρίου.  
Η εντολή στον διαχειριστή δίδεται από την συνέλευση των συνιδιοκτητών, που συγκαλείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό και το αντικείμενο της εντολής αυτής δηλαδή οι αρμοδιότητες του διαχειριστή προσδιορίζονται επίσης 
από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε γενικές γραμμές όμως οι αρμοδιότητες αυτές είναι: 
Εξόφληση όλων των λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών , όπως ΔΕΗ, ύδρευσης, καθαριότητας, πετρελαίου κλπ.  
Επίβλεψη των τακτικών (π.χ. καθαριότητα) και εκτάκτων εργασιών (π.χ. επισκευή των βλαβών) στους κοινόχρηστους 
χώρους και εγκαταστάσεις του κτηρίου.  
Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε διαμέρισμα χωριστά, ανάλογα 
με τα χιλιοστά συμμετοχής του.  
Είσπραξη των οφειλών των διαμερισμάτων.  
Έλεγχος του αποθέματος και προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.  
Φροντίδα για τα διοικητικά θέματα όπως προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή σύγκληση συνέλευσης του κτιρίου αν 
υπάρξει ανάγκη και τήρηση των πρακτικών της.  
Γρήγορη ανταπόκριση όταν οι ένοικοι ζητούν την παρέμβασή του για την αποκατάσταση κάποιας ζημιάς ή βλάβης. 
 
Πρακτικά τώρα, ο διαχειριστής είναι το εκτελεστικό όργανο και αφεντικό του είναι η συνέλευση της πολυκατοικίας. 
Ο διαχειριστής όμως ,εκτός ακραίων περιπτώσεων, πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με την κρίση του. Οι συνιδιοκτήτες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο διαχειριστής δεν υφίσταται για να 
ικανοποιεί τα καπρίτσια λίγων, αλλά για να υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ενοίκων. Από την άλλη μεριά ο 
διαχειριστής πρέπει να αφιερώνει χρόνο για το κτήριο, να ακούει τις γνώμες των συγκατοίκων του αλλά να ενεργεί 
πάντα κατά την κρίση του και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των πολλών. Ακόμα να φροντίζει να 



 

υπάρχει διαφάνεια σε όλες του τις ενέργειες και να μπορεί να αιτιολογήσει τις πράξεις του όταν του ζητηθεί. 
Κανονισμός πολυκατοικίας  
 
Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την λειτουργία 
της πολυκατοικίας. Το κείμενο αυτό είναι μέρος του συμβολαίου που ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει κατά την αγορά 
κάθε ιδιοκτησίας. Με την υπογραφή λοιπόν του συμβολαίου, κάθε ιδιοκτήτης αποδέχεται τον κανονισμό της 
πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Ακόμα κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται σε περίπτωση 
ενοικίασης της ιδιοκτησίας του σε τρίτο, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μισθώσεως τον ενοικιαστή στην τήρηση 
του κανονισμού. Σε γενικές γραμμές ο κανονισμός ρυθμίζει θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από την νομοθεσία. 
Αν όμως υπάρχει σύγκρουση κανονισμού - νομοθεσίας είναι ευνόητο ότι υπερισχύει η νομοθεσία. 
 
 Αποθεματικό  πολυκατοικίας 
Βασική ενέργεια για την έναρξη λειτουργίας της πολυκατοικίας είναι ο σχηματισμός του αποθεματικού της 
πολυκατοικίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Το αποθεματικό είναι ένα ταμείο το οποίο σχηματίζεται με την 
συμμετοχή όλων ενοίκων της πολυκατοικίας. Τα χρήματα αυτά επιτρέπουν στον διαχειριστή να αντιμετωπίσει τις 
δαπάνες της πολυκατοικίας μέχρι την έκδοσή και είσπραξη των κοινοχρήστων. Σε περίπτωση πού το διαμέρισμα / 
κατάστημα ενοικιάζεται, το αποθεματικό καταβάλει συνήθως ο ενοικιαστής. Όταν αυτός αφήσει το διαμέρισμα και 
αφού εξοφλήσει όλες του τις υποχρεώσεις στη διαχείριση της πολυκατοικίας, το πόσο που κατέβαλε σαν 
αποθεματικό του επιστρέφεται ατόκως από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος πρέπει να το επανεισπράξει 
από τον νέο ενοικιαστή του διαμερίσματος. Το ύψος του αποθεματικού ταμείου της πολυκατοικίας πρέπει να είναι 
περίπου 50% περισσότερο από το μέσο μηνιαίο ύψος των δαπανών, για να μπορεί να καλύψει και πιθανές 
καθυστερήσεις στην εξόφληση οφειλών. Επίσης πρέπει να προσαρμόζεται τακτικά στην άνοδο των δαπανών.  
Διαφορετικά ο διαχειριστής θα αναγκάζεται να καλύπτει μέρος των δαπανών της πολυκατοικίας από την τσέπη του. 
Κατηγορίες κοινοχρήστων  
Κάθε ιδιοκτησία δεν έχει την ίδια συμμετοχή σε όλες τις δαπάνες. Ανάλογα με το είδος της δαπάνης διαφέρει και το 
πόστο συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας σ' αυτή. Ένα διαμέρισμα π.χ. του 5ου ορόφου έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις 
δαπάνες ασανσέρ από ένα ίσου μεγέθους διαμέρισμα του 1ου ορόφου. Η δαπάνη θέρμανσης σε μία πολυκατοικία 
με αυτονομία θέρμανσης, δεν είναι μόνο ανάλογη με το μέγεθος του διαμερίσματος αλλά και με τις ώρες πού κάθε 
διαμέρισμα άναψε το καλοριφέρ του. 
 
Για τον λόγο αυτό η οριζόντια ιδιοκτησία κατατάσσει τις δαπάνες σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους, ώστε να 
γίνεται δικαιότερη κατανομή τους στις ιδιοκτησίες. 
 
 Κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου 
Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 
2427/1983 η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ')  
Από τις δαπάνες θέρμανσης αυτές πού αφορούν την συντήρηση ή την επισκευή του συστήματος θέρμανσης, 
κατανέμονται ανάλογα με τα χιλιοστά (ποσοστό) του κάθε διαμερίσματος στην κατηγορία θέρμανσης. Τα χιλιοστά 
αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάθε διαμερίσματος. Σήμερα οι μηχανικοί για τον καθορισμό των χιλιοστών 
αυτών λαμβάνουν υπ' όψη τους όχι μόνο τον όγκο αλλά και τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος λόγω 
ανοιγμάτων, εξωτερικών επιφανειών, τύπου μόνωσης και άλλων παραμέτρων  
  Όσον αφορά την δαπάνη πετρελαίου, αυτή κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης κάθε πολυκατοικίας: 
Πολυκατοικίες ΧΩΡΙΣ αυτονομία θέρμανσης 
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Στις πολυκατοικίες με θέρμανση αυτού του τύπου η δαπάνη πετρελαίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και η 
δαπάνες επισκευών κλπ του συστήματος σύμφωνα με τον τύπο: 
 

 
Όπου: 
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ. 
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ. 
Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος. 

= Το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων. 
 
Διαιρούμε δηλαδή το ποσό που θέλουμε να κατανείμουμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων 
και πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος για να βαρούμε την συμμετοχή του. 
Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης 
 
Ένα ποσοστό του καταναλωθέντος πετρελαίου (το οποίο καθορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) 
κατανέμεται ανάλογα με τον όγκο της κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με τον όγκο του 
διαμερίσματος σε συνάρτηση με τοις ώρες χρήσεως της θέρμανσης από το αντίστοιχο διαμέρισμα σύμφωνα με τον 
τύπο: 
 

 
Όπου: 
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε δραχμές. 
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε δραχμές. 
Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος. 
Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει. 

= Το άθροισμα των γινομένων των ωρών επί τα χιλιοστά όλων των διαμερισμάτων. 
Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών 
 
Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες πού αφορούν την κατανάλωση πετρελαίου κατανέμονται με βάση την μελέτη του 
Μηχανολόγου Μηχανικού πού έχει σχεδιάσει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ο Μηχανικός 
έχει υπολογίσει στην μελέτη του τις σχετικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο σε 
συνάρτηση με τον χρόνο που κάθε ιδιοκτησία χρησιμοποιεί την θέρμανση, ως ακολούθως: 
 

 
Όπου: 
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ. 
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ. 
εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος. 
fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος. 
Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει. 

= Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων. 
 Πάγιο θέρμανσης; 
 
    Ακόμα και στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, ένα μέρος του πετρελαίου κατανέμεται όχι λαμβάνοντας 
υπ΄ όψιν την κατανάλωση και τα χιλιοστά θέρμανσης, όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, αλλά αποκλειστικά 
ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί 



 

με ένα (μικρό) μέρος του πετρελαίου πού καταναλώθηκε ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου την 
θέρμανση του. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:  
Πρώτον το σύστημα θέρμανσης μιας πολυκατοικίας έχει βελτιστοποιηθεί για την θέρμανση χώρων συγκεκριμένου 
όγκου. Αν χρησιμοποιείται για μικρότερους χώρους δεν λειτουργεί με τους βέλτιστους όρους και άρα υπάρχει 
σπατάλη καυσίμου. 
Δεύτερο και σημαντικότερο: Ένας χώρος πού δεν θερμαίνεται λειτουργεί σαν μια ψυχρή μάζα πού απορροφά 
θερμότητα από τις γειτονικές ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα αυτές να χρειάζονται περισσότερο καύσιμο για να 
θερμανθούν. 
 
Κατανομή της δαπάνης για την εκκένωση βόθρου. 
Στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, όπως ήδη γνωρίζεται δεν υπάρχει κεντρική αποχέτευση με αποτέλεσμα κάθε 
πολυκατοικία να έχει τον δικό της βόθρο. Στην αρχή της λειτουργίας της πολυκατοικίας δεν απαιτείται συχνή 
εκκένωση του, με την πάροδο του χρόνου όμως αυτή γίνεται συχνότερη. Καλείται λοιπόν ο διαχειριστής να 
μοιράσει μία ακόμα δαπάνη. Δεν υπάρχει όμως νομοθετημένη μέθοδος για τον καταμερισμό αυτής της δαπάνης. Ο 
πιο «δίκαιος» τρόπος, με βάση την εμπειρία μας, θα λέγαμε ότι είναι ο καταμερισμός με βάση την κατανάλωση 
νερού, αφού ο βόθρος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη του νερού που καταναλώνουμε.  
 
Καθορισμός των χιλιοστών συμμετοχής των ιδιοκτησιών στις δαπάνες 
 Ο μηχανικός που σχεδιάζει την πολυκατοικία, φτιάχνει και τον πίνακα "Οριζόντιας Ιδιοκτησίας" του ακινήτου. Ο 
πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία κάθε διαιρεμένης ιδιοκτησίας του ακινήτου, όπως εμβαδόν, όγκος, 
αναλογούντες κοινόχρηστοι χώροι, ποσοστό επί του οικοπέδου κ.α. Στον ίδιο πίνακα καθορίζεται και η συμμετοχή 
κάθε ιδιοκτησίας στις κοινές δαπάνες του κτηρίου. Ο πίνακας αυτός είναι μέρος του συμβολαίου πού υπογράφεται 
από τον αγοραστή κατά την αγορά της ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να μεταβληθεί παρά μόνο με συναίνεση όλων 
των συνιδιοκτητών και με νέα συμβολαιογραφική πράξη. 
 
 Ποιες δαπάνες αφορούν τον ενοικιαστή  και ποιες τον ιδιοκτήτη 
Αυτό είναι ένα ακανθώδες θέμα που ταλανίζει για χρόνια τις σχέσεις ενοικιαστών - ιδιοκτητών. Από την πλευρά του 
διαχειριστή ενός κτηρίου, τυπικά το δίλημμα αυτό δεν υφίσταται. Ο διαχειριστής ως γνωστόν είναι ο αντιπρόσωπος 
συνολικά της συνιδιοκτησίας του κτηρίου. Για την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών ο διαχειριστής έχει στην 
διάθεσή του τον πίνακα οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα ποσοστά κάθε ιδιοκτησίας σε κάθε 
κατηγορία κοινοχρήστων ο διαχειριστής κατανέμει τις δαπάνες στις ιδιοκτησίες. Εδώ σταματάει το έργο του. 
Υπόχρεος για την πληρωμή όλων των δαπανών πού αναλογούν σε κάθε ιδιοκτησία τυπικά είναι ο ιδιοκτήτης. 
Συνήθως όμως οι ιδιοκτήτες με το μισθωτήριο συμβόλαιο, συμφωνούν με τους ενοικιαστές ότι ένα μέρος των 
δαπανών θα πληρώνονται από τους δεύτερους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι ένα θέμα που οφείλουν να 
επιλύουν μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές. Ο διαχειριστής δεν έχει λόγο στις ιδιωτικές αυτές 
συμφωνίες, όπως δεν έχει λόγο και στους υπόλοιπους όρους της μίσθωσης των διαιρεμένων ιδιοκτησιών. 
Πρακτικά τώρα και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει επικρατήσει η εξής λύση στο παραπάνω πρόβλημα:  
Ο ενοικιαστής εξοφλεί τα κοινόχρηστα στον διαχειριστή, και αν αυτά περιλαμβάνουν κάποιες δαπάνες οι οποίες 
κατά την συμφωνία πού έχει γίνει αφορούν τον ιδιοκτήτη, αυτές αφαιρούνται από το επόμενο ενοίκιο όταν αυτό 
καταβληθεί. Οι δαπάνες που συνήθως συμφωνείται ότι βαρύνουν τον ενοικιαστή είναι οι δαπάνες πού προκύπτουν 
σε τακτική βάση, δηλ κάθε μήνα, τρίμηνο κ.λ.π. Οι λοιπές δαπάνες δηλαδή οι έκτακτες, οι οποίες συνήθως είναι 
επισκευές παγίων στοιχείων του κτηρίου, αφορούν τον ιδιοκτήτη. Στον παραπάνω εθιμικό και πρακτικό κανόνα 
φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις. 
 
Σημαντικές παρατηρήσεις 
Θα αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά πράγματα που συνήθως παραβλέπονται από τους ενοίκους μιας νέας 
πολυκατοικίας: 
Κάθε ένοικος πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τον κανονισμό και την οριζόντια ιδιοκτησία.  
Ο διαχειριστής πρέπει να οριστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του αμέσως. Οι καθυστερήσεις θα φέρουν μόνο 
μπερδέματα και διαμάχες αργότερα.  
Όλοι οι ένοικοι πρέπει νωρίς να φροντίσουν να βρουν τους διάφορους διακόπτες πού απομονώνουν τις διάφορες 
παροχές στο διαμέρισμά τους όπως νερού ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης κ.λ.π. Επίσης να προμηθευτούν κλειδιά 
για να έχουν πρόσβαση στους χώρους αυτούς. Έτσι σε περίπτωση ανάγκης θα είναι προετοιμασμένοι.  
Οι διάφοροι τεχνικοί πριν παραδώσουν τα συστήματα για λειτουργία επισημαίνουν ποιοι μετρητές (θέρμανσης, 
ύδρευσης κλπ) ανήκουν σε κάθε διαμέρισμα. Καλό είναι ο κάθε ένοικος να επιβεβαιώσει αν οι μετρητές αυτοί είναι 
πράγματι σωστά αντιστοιχημένοι.  
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Το θέμα της παραλαβής μίας νέας ιδιοκτησίας από τον κατασκευαστή είναι σοβαρό. Καλό είναι ο κάθε ιδιοκτήτης 
πριν υπογράψει τα σχετικά έγγραφα της παραλαβής να αναθέσει τον έλεγχο σε μηχανικό της εμπιστοσύνης του, για 
να αποφύγει προβλήματα αργότερα. 
 
Άρνηση  πληρωμής κοινοχρήστων 
Το δυσκολότερο καθήκον ενός διαχειριστή είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων. Επειδή η πρόληψη είναι πάντα 
καλύτερη από την θεραπεία ο διαχειριστής πρέπει να φροντίζει οι χρεώσεις να είναι καθαρές διαφανείς και 
αιτιολογημένες. Κάθε απορία πρέπει να επιλύεται άμεσα και πειστικά. Η κατανομή των δαπανών πρέπει να γίνεται 
όσο είναι δυνατόν ομαλά για να μην παρουσιάζονται μήνες με τεράστιες χρεώσεις και άλλοι με μηδαμινές. Ακόμα ο 
διαχειριστής πρέπει να είναι ευγενικός αλλά επίμονος όταν ζητάει την έγκαιρη εξόφληση των δαπανών. Όσο η 
οφειλή συσσωρεύεται, τόσο δυσκολότερη είναι ή είσπραξή της. 
  Αν παρ' όλα αυτά κάποιος από τους ιδιοκτήτες αρνείται την εξόφληση της οφειλής του, ο διαχειριστής οφείλει να 
τον παραπέμψει στην συνέλευση των συνιδιοκτητών και να αφήσει αυτήν να αποφασίσει για τις περαιτέρω 
ενέργειες, οι οποίες ενίοτε φτάνουν και στα δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης που δυστροπεί καλείται 
να εξοφλήσει το ποσό προσαυξημένο με τα έξοδα είσπραξης του, τους τόκους υπερημερίας και την ποινική ρήτρα 
αν προβλέπεται τέτοια από τον κανονισμό. 
 
Αποχώρηση ενοικιαστή 
Υπόχρεος έναντι της συνιδιοκτησίας του κτηρίου για οποιεσδήποτε οφειλές ενός διαμερίσματος είναι πάντα ο 
ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Γι΄ αυτό λοιπόν τα οφειλόμενα κοινόχρηστα της περίπτωσης αυτή πρέπει να κληθεί 
να πληρώσει ο ιδιοκτήτης.  
Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι πριν την αναχώρηση ενός ενοικιαστή ο ίδιος σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη πρέπει να 
ζητηθεί έγγραφη εκκαθάριση από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας (όπως και από ΔΕΗ κ.λ.π) για να αποφευχθούν 
προβλήματα. 
 
Κλειστά διαμερίσματα 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κανονισμοί των πολυκατοικιών δεν προβλέπουν έκπτωση στα κοινόχρηστα 
ιδιοκτησιών οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο παραμένουν κλειστές και αχρησιμοποίητες, με δύο εξαιρέσεις: 
Στις πολυκατοικίες πού δεν έχουν αυτονομία θέρμανσης συνήθως υπάρχει μία έκπτωση γύρω στο 50 %. Και στην 
περίπτωση όμως αυτή πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες συνήθως είναι: Να παραμείνει η 
ιδιοκτησία τελείως κλειστή και για διάστημα μεγαλύτερο των 30 - 60 ημερών. Να απομονωθούν και να 
σφραγιστούν τα σώματα του καλοριφέρ, με ευθύνη του διαχειριστή, ο οποίος πρέπει επίσης να τα αποσφραγίσει. 
Στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης είναι αυτονόητο ότι στα κλειστά διαμερίσματα χρεώνεται μόνο το 
πάγιο θέρμανσης, αφού οι μετρητές δεν καταγράφουν κατανάλωση. 
Στους κανονισμούς πολυκατοικιών υπάρχει συνήθως ειδική πρόβλεψη με την οποία ο κατασκευαστής της 
πολυκατοικίας απαλλάσσεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από τα κοινόχρηστα για τις ιδιοκτησίες πού έχει στην 
ιδιοκτησία του και παραμένουν απούλητες και αχρησιμοποίητες. 
Αυτά που αναφέρουμε παραπάνω αποτελούν μερικές γενικές παρατηρήσεις και απαντούν στις συχνότερες απορίες 
που μας έχουν εκφράσει οι διαχειριστές που συνεργαζόμαστε.  
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι ο αναφερόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ιδιότητα του 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ. 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 Με ευθύνη του μεταφορέα καθυστερημένη παράδοση εμπορεύματος στον προορισμό του, όταν 

συμφωνήθηκε ρητά ημέρα άφιξης                          

ΚΑΛΥΨΗ: 

 Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα                    

 Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου       

       

 Καθυστερημένη άφιξη μεταφορέα στον προορισμό του εξ άλλης αιτίας (π.χ. τροχαίο ατύχημα - 

τεχνική βλάβη - τουμπάρισμα)                  

ΚΑΛΥΨΗ: 

 Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα                    

 Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου   

           

 Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος λόγω ποινικής εμπλοκής του μεταφορέα 

(λαθρομετανάστες- πρόβλημα στην άδεια κυκλοφορίας-πρόβλημα στην άδεια οδήγησης-

περιορισμός της κυκλοφορίας-υπέρβαρο φορτίο-πρόβλημα στην κατά νόμο απαιτούμενη άδεια 

μεταφοράς)                                

ΚΑΛΥΨΗ: 

 Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος και την μεταφόρτωσή του.                                                 

 Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα                   

 Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου      

       

 Όταν ο μεταφορέας δεν τήρησε τις αποδεδειγμένα περί του αντιθέτου σαφείς οδηγίες του 

διαμεταφορέα ως προς τις προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις, με αποτέλεσμα την δέσμευση 

του εμπορεύματος                              

ΚΑΛΥΨΗ: 

 Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος           

 Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα        

 Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου            

 

 Μη πληρωμή του συμφωνηθέντος ναύλου στον διαμεταφορέα απο τον παραγγελέα της μεταφοράς 

μετά την εκτέλεση της και παρά την συμβατική υποχρέωση του τελευταίου.                                                                 

 ΚΑΛΥΨΗ: 

 Αγωγή για την διεκδίκηση του ναύλου                          

 

 

 

 

 

 Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος σε περίπτωση φόρτωσης/μεταφοράς 

εμπορεύματων, εν όλω ή εν μέρει διάφορων εκείνων της περιγραφής/εντολής του παραγγελέα και 
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των οποίων την ύπαρξη δεν ηδύνατο ο  διαμεταφορέας /μεταφορέας από την συσκευασία ή εξ 

άλλων στοιχείων να γνωρίζει αλλά και ούτε στην μεταφορά τους αμέσως συγκατατέθηκε         

ΚΑΛΥΨΗ: 

 Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του γνωστού στον διαμεταφορέα εμπορεύματος.                                       

 Απόκρουση αγωγής μεταφορέα κατά διαμεταφορέα.                    

 Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά φορτωτού ή άλλου υπαιτίου.      

         

 Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας του διαμεταφορέα όταν ενάγεται,για ζημιές που 

προκλήθηκαν στο μεταφερόμενο εμπόρευμα, εφ'όσον υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τέτοιου 

κινδύνου 

 Διαφορές που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του διαμεταφορέα που έχουν σχέση με 

την επαγγελματική του δραστηριότητα και την δηλωθείσα  εγκατάστασή του και εφ'όσον η σχετική 

αξίωσή του δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες 

επιτυχίας 

 Η διεκδίκηση του διαμεταφορέα των ορίων απαλλαγής που προβλέπουν τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαιά του (ως άνω) κατά του υπαιτίου τρίτου, εφ' όσον η διεκδίκηση δεν εμφανίζεται ως 

προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας                                         

 Ποινική υπεράσπιση του διαμεταφορέα όταν κατηγορείται για εξ'αμελείας αδικήματα                                                                 

 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Δεν παρέχεται κάλυψη: 

1. Όταν η απαίτηση του διαμεταφορέα αποδειχθεί ψευδής, δόλια, καταχρηστική και παράνομη. 
2. Όταν ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας. 
3. Όταν αμέσως ή εμμέσως εμπλέκεται σε παραβιάσεις αποκλεισμού, λαθρεμπόριο και άλλες 

παράνομες δραστηριότητες. 
4. Όταν η παραφύλαξη των συμφερόντων του βρίσκεται άμεση ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 

εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, 
ανταπεργίες και πυρηνικά ατυχήματα. 

5. Σε περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή μετά 6 μήνες από την ακύρωση του 
συμβολαίου που κάλυπτε τον κίνδυνο. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για την Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. εκτός των περιπτώσεων 7,8 και 9, που 
η κάλυψη ισχύει μόνο στην Ελλάδα. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 
Το ασφαλιστικό ποσό ανέρχεται σε € 4.000 ανά ασφαλιστική περίπτωση. 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

                ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY 
  ( ΔΠ 138 )  (Χωρίς Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας) 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική  δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την 
οποία ασκεί νομίμως.                    
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως 
ενδεικτικά σε περίπτωση:  

 
 εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,            

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,                                     

 επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή 

πρωτοποριακών τεχνικών,                                     

 αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,             

 ανθρωποκτονίας από αμέλεια,                                             

 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    

 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,           

 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                                           

 εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,                                

 συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.   
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  στις περιπτώσεις:                                   
 Εξύβρισης                                                               

 Χειροδικίας                                                            

 Πρόκλησης σωματικών βλαβών                                            

 Δυσφήμισης            
 

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 
 

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το  
ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την 
προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και 
την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του. 
 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα      
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ( ΔΠΕ 138 ) (Νοσοκομειακοί Ιατροί) 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική  δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία 
ασκεί νομίμως.  Η προστασία επεκτείνεται και όταν ο ασφαλισμένος παρέχει της υπηρεσίες του και με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας.        

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ 
αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση:  

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,            

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,                                     

 επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,                                     

 αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,             

 ανθρωποκτονίας από αμέλεια,                                             

 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    

 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,           

 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                                           

 εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,                               

 συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.   

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  στις περιπτώσεις: 

 Εξύβρισης                                                               

 Χειροδικίας                                                            

 Πρόκλησης σωματικών βλαβών                                            

 Δυσφήμισης            

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το  ιατρείο 
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του. 

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση 
ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-
Προαγωγές                                

 Βλαπτικές μεταβολές                                                         
 Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης                              
 Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                 
 Παρακράτηση μισθού                                                          
 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών 

κλπ                             

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία                                      
 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής 

έρευνας κλπ                      
 Δυσμενής μετάθεση                                                           
 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα    
                                  

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους 
αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.   
 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα           

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 



 

ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ  
( ΔΔ 138 )  (Χωρίς Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας – Με Ιατρείο) 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική  δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία 
ασκεί νομίμως.     

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ 
αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση:  

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,            

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,                                     

 επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,                                     

 αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,             

 ανθρωποκτονίας από αμέλεια,                                             

 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    

 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,           

 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                                           

 εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,                               

 συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.   

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:                                   
 Εξύβρισης                                                               

 Χειροδικίας                                                             

 Πρόκλησης σωματικών βλαβών                                              

 Δυσφήμισης                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, καθώς 
και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης από 
αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.                                             

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου  με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί νομίμως, 
από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.                                                  

 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για 
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.                                          

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.     

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το  ιατρείο 
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του. 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους 
αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.   
 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα       

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ( ΔΔΕ 138 ) (Νοσοκομειακοί Ιατροί με Ιατρείο)   

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική  δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την 
οποία ασκεί νομίμως. Η προστασία επεκτείνεται και όταν ο ασφαλισμένος παρέχει της υπηρεσίες του και 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας.          
  

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ 
αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση:  

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,            

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,                                     

 επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών 

τεχνικών,                                     

 αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,             

 ανθρωποκτονίας από αμέλεια,                                             

 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    

 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,           

 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                                           

 εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,                                

 συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.   

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:                                   
 Εξύβρισης                                                               

 Χειροδικίας                                                             

 Πρόκλησης σωματικών βλαβών                                              

 Δυσφήμισης                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, καθώς 
και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης από 
αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.                                             
 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου  με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί νομίμως, 
από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.        
                                           

 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για 
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.                  
                         

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.    
  

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το  ιατρείο 
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του. 
 
 
 
 
 



 

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση 
ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-
Προαγωγές                                

 Βλαπτικές μεταβολές                                                         
 Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο 

Ασφάλισης                              
 Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή 

μη                                 
 Παρακράτηση μισθού                                                          

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, 
εφημεριών κλπ                             

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία                                      
 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-

επιστημονικής έρευνας κλπ                      
 Δυσμενής μετάθεση                                                           
 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα    

                                   
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους 
αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.   

 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα       

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας για την επαγγελματική του δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, στην 

διεύθυνση που προσδιορίζεται σ' αυτό και την οποία ασκεί νομίμως.    

 
 Για την υπεράσπιση των εκπροσώπων της ασφαλισμένης επιχείρησης ενώπιον των ποινικών 

δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για την απόκρουση κατηγοριών,                        
 εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή χορήγησης αναισθησίας,                 
 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,                                         
 επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή 

πρωτοποριακών τεχνικών,                                         
 αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,                
 ανθρωποκτονίας από αμέλεια,                                                 
 για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                       
 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του   ιατρικού απορρήτου,              
 άρνησης εκτέλεσης εργασιών κλπ.                                            
 εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια                                   

 
 Υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις:                                         

 Εξύβρισης                                                               
 Χειροδικίας                                                               
 Πρόκλησης σωματικών βλαβών                                                
 Δυσφήμησης    

                                                              
 Στις διαφορές της ασφαλισμένης επιχείρησης με το προσωπικό που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις.   
 

 Στις διαφορές της ασφαλισμένης επιχείρησης με την ασφαλιστική της εταιρία, από ασφαλιστήρια 
πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων  

 
 Την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 

τρίτων, στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της 
ασφαλισμένης επιχείρησης.    

 
 Τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος, 

για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προσκληθείσες ζημιές κ.λ.π. 
 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.      

 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 



 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ με εξαρτημένη σχεση εργασίας 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική  δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή, την οποία ασκεί ως υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας, 
είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα και την οποία ασκεί νομίμως.   
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ 
αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση:  

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,                                     
 ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,                                             
 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    
 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου,           
 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                               
 μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού,  
 έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς 
 μη τήρηση βιβλίων ασθενών 
 μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου 
 χορήγησης ιατρικών συμβουλών 
 κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους 
βαθμούς. 
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, την 
ΕΔΕ και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 
ακύρωσης κτλ.).  

            
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.  

 
 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ  
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του 
ασφαλισμένου ασφαλιστικής εταιρίας καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων, εναντίον του για την ίδια αιτία. 
 
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καλύπτεται η παραφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου φυσικοθεραπευτή, που παρέχει τις 
υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς 
διεκδικήσεις έναντι του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και οι αξιώσεις κοινωνικής 
περίθαλψης και συνταξιοδότησης.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές                                
 Βλαπτικές μεταβολές                                                         
 Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης                              
 Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                 
 Παρακράτηση μισθού                                                          
 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών 

κλπ                             

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία                                      
 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής 

έρευνας κλπ                      
 Δυσμενής μετάθεση                                                           
 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                                             

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κέντρων Φυσιοθεραπείας 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, 

για την επαγγελματική  δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή, που ασκείται στην διεύθυνση που 
αναφέρεται σ' αυτό και την οποία ασκεί νομίμως.        

 ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά 
σε περίπτωση:  

 εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,                                     
 ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,                                             
 κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,                                    
 επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου,           
 άρνησης εκτέλεσης εργασιών,                                           
 μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού,  
 έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς 
 μη τήρησης βιβλίων ασθενών 
 μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου 
 χορήγησης ιατρικών συμβουλών 
 κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 
Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους 
τους βαθμούς.  
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, 
την ΕΔΕ και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, 
αίτηση ακύρωσης κτλ.).  
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.  
                                                              

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, 
καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του εργαστηριού φυσικοθεραπείας. Καλύπτονται επίσης 
αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον 
διοικητικών δικαστηρίων.                                             

 
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου φυσικοθεραπευτή ως εργοδότου  με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί 
νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.                                                  

 
 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.                                          

 
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο που αφορούν αξιώσεις του για την σύνταξη και 
την περίθαλψή του 

 
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το  εργαστήριο 
φυσικοθεραπείας, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση 
της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς και 
την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του για την ίδια αιτία. 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ 



 

 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή 
του ασφαλιστικού πραγματογνώμονα, για την επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο & την οποία ασκεί νομίμως. Εάν η διαμεσολάβηση ή η δραστηριότητα του πραγματογνώμονα 
ασκείται από εταιρία, η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον νόμιμο εκπρόσωπό της. 
 Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των γενικών όρων ασφαλίσεως Νομικής Προστασίας, 
παρέχεται:              
                                   

 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 
παράβαση ποινικών διατάξεων και αφορούν την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.                                                

 Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που 
εποπτεύουν την δραστηριότητά του.                     

 Για την απόκρουση απαιτήσεων και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την 
επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση αγωγής τρίτων εναντίον του 

 Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου στις διαφορές του με την 
ασφαλιστική εταιρία που ασφαλίζει την επαγγελματική του αστική ευθύνη.       

 Για τις μισθωτικές διαφορές του ασφαλισμένου με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του  στέγης, όπως 
αυτή προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο.  

 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, που 
θα προκληθούν στην έδρα της ασφαλισμένης επιχείρησης.      

 Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις και ασφαλιστικά ταμεία.      

 Για τις υπαλληλικές διαφορές του ασφαλισμένου με το προσωπικό που απασχολεί, με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας. 

                                                   
Η κάλυψη επεκτείνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον όμως αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά 
δικαστήρια και αρχές.                                    
 
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη της  
ασφάλισης.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν: 

 
Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της νομίμως εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής μονάδας, όπως αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο. 
 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 

 για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
 

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση  εξ 
αμελείας ποινικών διατάξεων 

 
 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, 

εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που 
καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος 

 
 σε περίπτωση διαφορών εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 
 
 
 

 Το γεγονός από το οποίο πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει συμβεί 
μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Από αρχές του 2011 με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/123 της Ε.Ε., 

όλοι οι λογιστές έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι των πελατών τους, και θα είναι υπόλογοι απέναντι 
στο νόμο (Ν 3842/2010). 
 
Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις: 

 διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000 Ευρώ – 30.000 Ευρώ), 
 πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου), 
 ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη). 

 
Η ARAG, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής 
Προστασίας για τους λογιστές – φοροτεχνικούς.  
 
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ θα πρέπει να συνδυάζεται με την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Είναι σημαντική η νομική προστασία να παρέχεται 
από ανεξάρτητη και εξειδικευμένη εταιρία νομικής προστασίας, όπως η ARAG, για να αποφεύγεται η 
σύγκρουση συμφερόντων.  
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος, 
διαχειριστής κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητά τους ως επιτηδευματίες και ελεύθερους 
επαγγελματίες, για την νομίμως ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα του λογιστή - φοροτέχνη.   

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:                              

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη 

δραστηριότητα                          

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν 

την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις)                                                       

 για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας                                                       

 πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα 

που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας  και αποτελούν εξ αμελείας 

παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας                                                                  

 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

(περιλαμβάνεται στην Νομική Προστασία Οικογενείας) 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν: 
 

 ο ασφαλισμένος, όπως αυτός αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για τις συναλλαγές του (ενοχικές 
συμβάσεις) ως προς την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Κατοικία του ασφαλισμένου είναι αυτή που 
περιγράφεται με την ταχυδρομική του διεύθυνση στο ασφαλιστήριο. 
 

 με καταβολή επασφάλιστρου ο/η σύζυγος και τα παιδιά του  ασφαλισμένου μέχρι 25 ετών 
(προστατευόμενα μέλη), εφόσον κατονομάζονται  στο ασφαλιστήριο, για τις συναλλαγές τους (ενοχικές 
συμβάσεις)  ως προς την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και εφόσον συζούν με τον ασφαλισμένο στην 
κατοικία αυτού. 

 
 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 
Για τη παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές 
συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν :   
 

 την αγορά καταναλωτικών προϊόντων,  
 ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους,  
 τις τραπεζικές υπηρεσίες,  
 τις ταξιδιωτικές  υπηρεσίες,  
 τις υπηρεσίες καλλωπισμού και άθλησης,  
 τις υπερχρεώσεις  ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τηλεφωνίας,  
 τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα   ασφαλισμένα πρόσωπα ή την δηλωθείσα 

κατοικία τους. 
 
 
            *** Συμφωνείται πώς δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των   διαφορών από ενοχικές συμβάσεις του 
παρόντος ασφαλιστηρίου , οι διαφορές από την παροχή νομικών, λογιστικο-οικονομικών και ιατρικών 
υπηρεσιών. 
 
            *** Ασφαλιστική περίπτωση είναι κάθε περίπτωση που γεννήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του 
ασφαλιστηρίου και παραβλάπτει έννομα δικαιώματα του ασφαλισμένου και η οποία γεννά νομικά επιδιώξιμες 
αξιώσεις αποζημίωσης ενώπιον των  ελληνικών   δικαστηρίων. 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Ο αναφερόμενος στην παρούσα βεβαίωση ως ασφαλισμένος σύμφωνα με τις οδηγίες και όρους της ARAG. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης και 
αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτών τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των  εννόμων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου εφ’όσον η παραφύλαξη παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας. 

 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ο αναφερόμενος στην παρούσα βεβαίωση ως ασφαλισμένος. Ως συνασφαλισμένα πρόσωπα θεωρούνται τα μέλη της 
οικογένειας του ασφαλισμένου εφόσον περιλαμβάνονται στα δικά του ασφαλιστήρια συμβόλαια και σύμφωνα μ’αυτά 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  
Για την διεκδίκηση αποζημίωσης του ασφαλισμένου στις περιπτώσεις που ανακύπτουν διαφορές από δικά του 
ασφαλιστήρια συμβόλαια και δεν αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα και εγκατάσταση, σύμφωνα με τους 
όρους και διατάξεις των οποίων δικαιούται αποζημίωση από νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική επιχείρηση και που 
έχουν σχέση :  

 με τις καλύψεις ασφαλιστηρίων που αφορούν τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα του ασφαλισμένου όπως αυτός 
προσδιορίζεται στην παρούσα βεβαίωση (πχ αστικής ευθύνης, μικτής, πυρός, κλοπής, θραύσεως κρυστάλλων). 

 με τις καλύψεις ασφαλιστηρίων που αφορούν στην κύρια και εξοχική κατοικία του ασφαλισμένου όπως αυτός 
προσδιορίζεται στη παρούσα βεβαίωση (πχ πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης). 

 με τις καλύψεις ασφαλιστηρίων ζωής και υγείας του ασφαλισμένου όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα 
βεβαίωση. 

 
ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Η ARAG αναλαμβάνει: τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα γραμμάτια 
προεισπράξης των δικηγορικών αμοιβών, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου, τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες, τις 
αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και  διορισθέντων πραγματογνωμόνων, τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών, την επιδικασθησόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη. 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται στα 6.000 € για κάθε ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τους 
συνασφαλισμένους. 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα. 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η έναρξη και λήψη της ασφαλιστικής προστασίας αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης. Η έναρξη τελεί υπό τον όρον 
καταβολής των ασφαλίστρων. Αν τα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν στην εντός 30 ημερών η ασφάλιση ακυρώνεται. Η 
παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν εντός του χρόνου ασφάλισης. 
 
*** Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας Διαφορών Εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων παρέχεται μόνο μέσω Ομαδικού 
Συμβολαίου που εκδίδεται στο όνομα του Συνεργάτη. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν Βεβαίωση Ασφάλισης. 
     Απαραίτητη προυπόθεση για την σύναψη του Ομαδικού Συμβολαίου είναι η ασφάλιση τουλάχιστον 500 πελατών του 
συνεργάτη, σε βάθος χρόνου ενός (1) ασφαλιστικού έτους. 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως αστυνομικού υπαλλήλου.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  όπως για παράδειγμα:  
 

 αναφορές υπηρεσιακές ή μη 

 θέματα προαγωγών - κρίσεων 

 αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας 

 μεταθέσεις, μετατάξεις 

 αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων 

αργιών και ασκήσεων 

 θέματα συνυπηρέτησης 

 ακύρωση πειθαρχικών ποινών 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 

ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 

τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 

διοικητικά δικαστήρια.  

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 
και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 
ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και 

πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν 

σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας 

κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 

υπηρεσιακού οχήματος.  

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 

χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα.  

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 



 

 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

 
 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως  λιμενικού υπαλλήλου.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ , όπως για παράδειγμα: 
  
 αναφορές υπηρεσιακές ή μη 

 θέματα προαγωγών - κρίσεων 

 αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας 

 μεταθέσεις, μετατάξεις 

 αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων 

αργιών και ασκήσεων 

 θέματα συνυπηρέτησης 

 ακύρωση πειθαρχικών ποινών 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 

ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 

τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 

διοικητικά δικαστήρια.  

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 
και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 
ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και 

πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν 

σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας 

κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 

υπηρεσιακού οχήματος.  

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 

χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα.  

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 
 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως  υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώματος.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  όπως για παράδειγμα:  
 

 αναφορές υπηρεσιακές ή μη 

 θέματα προαγωγών - κρίσεων 

 αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας 

 μεταθέσεις, μετατάξεις 

 αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων 

αργιών και ασκήσεων 

 θέματα συνυπηρέτησης 

 ακύρωση πειθαρχικών ποινών 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 

ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 

τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 

διοικητικά δικαστήρια.  

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και 

πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν 

σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας 

κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 

υπηρεσιακού οχήματος.  

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 

χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα.  

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 
 
 
 



 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 
 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως  στρατιωτικού.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:  
 αναφορές υπηρεσιακές ή μη 

 θέματα προαγωγών - κρίσεων 

 αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας 

 μεταθέσεις, μετατάξεις 

 αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία 

 Ε.Δ.Ε 

 δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων 

αργιών και ασκήσεων 

 θέματα συνυπηρέτησης 

 ακύρωση πειθαρχικών ποινών 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 

ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 

τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 

διοικητικά δικαστήρια.  

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων και 

πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν 

σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας 

κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 

υπηρεσιακού οχήματος.  

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 

χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα.  

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητα του Διασώστη ή ως πλήρωμα ασθενοφόρου με εξηρτημένη 
σχέση εργασίας.           
                  

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, 
και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.                                         
Όπως για παράδειγμα:                                                        

 Τραυματισμός από αμέλεια κατά την οδήγηση επιβαινόντων του ασθενοφόρου ή επιβατών άλλων οχημάτων και 

πεζών                                        

 Τραυματισμός ή θάνατος αρρώστου στην προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής 

 Λάθος συντονισμός του ασυρματιστή ή τηλεφωνητή στην κίνηση του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα την επιπλοκή 

της   υγείας του αρρώστου.  

                        
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όπως για παράδειγμα:                                                          
 Ε.Δ.Ε.                                                                       

 παρακράτηση μισθού                                                           

 λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                            

 απόλυση χωρίς αιτία                                                          

 δικαιώματα αδείας                                                            

 δυσμενής μετάθεση                                                            

 αποζημίωση από εργατικό ατύχημα     

                                          
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματά των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, η ARAG είναι στο πλευρό τους 
αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά 
δικαστήρια. 
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγ/κή δραστηριότητα. Επιπλέον 
καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.   
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα με το ασθενοφόρο σε υπηρεσία 
και με ευθύνη τρίτου.          
 

 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης. 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του νοσηλευτή.   

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

         
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και 
πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως νοσηλευτών.          

 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:  Όπως για παράδειγμα:    
                                                   

 υπηρεσιακές μεταβολές                                                    

 Ε.Δ.Ε.                                                                   

 παρακράτηση μισθού                                                       

 λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                        

 απόλυση χωρίς αποζημίωση                                                 

 απόλυση χωρίς αιτία                                                      

 δικαιώματα αδείας                                                        

 δυσμενής μετάθεση                                                        

 αποζημίωση από εργατικό ατύχημα      

                                     

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 
τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών τους στα πολιτικά και διοικητικά 
δικαστήρια. 

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ                                                      
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας που έχουν σχέση 
με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. 
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ                                                    
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες από εργατικό  ατύχημα.  

                                                                 

 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ                                         
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του νοσηλευτή.           

                               

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 

Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
                  

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 

  



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ 

 
 

Νομικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της Μαίας ή του Μαιευτή.  
 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:         
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Αφορά στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα ή και πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                                    
Όπως για παράδειγμα:                                                      

 υπηρεσιακές μεταβολές                                                    

 Ε.Δ.Ε.                                                                   

 παρακράτηση μισθού                                                       

 λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                        

 απόλυση χωρίς αποζημίωση                                                 

 απόλυση χωρίς αιτία                                                      

 δικαιώματα αδείας                                                        

 δυσμενής μετάθεση                   

                                      
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματά του 
ασφαλισμένου ως μισθωτού από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη του, η ARAG είναι στο πλευρό 
του, αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών του ενώπιον των πολιτικών 
και διοικητικών δικαστηρίων.        

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

                  
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ                                                      

Την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας και που έχουν σχέση με την 
ασφαλισμένη επαγγελματική του δραστηριότητα 
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

  
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ                                                    

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες από εργατικό  ατύχημα 
                                                             

 ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ                                         
Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη του 
ασφαλισμένου καθώς και η απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του, που συνδέονται μ’ αυτήν (επαγγελματική 
ευθύνη).  
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 



 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του Υπαλλήλου με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η ασφαλιστική 
κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:          
 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
 Όπως για παράδειγμα:  

 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές   

 Βλαπτικές μεταβολές                                                         

 Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης                             

 Απολογίες-Ε.Δ.Ε.- Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                                           

 Παρακράτηση μισθού                                                        

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                          

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση                                                   

 Απόλυση χωρίς αιτία                                                        

 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων                                    

 Δυσμενής μετάθεση                                                          

 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                                            

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 
τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια. 

Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν 
σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.  
 Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

                       
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και 
πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων.      
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

             
 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 
  

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του υπαλλήλου. 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:      
     

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ        Όπως για παράδειγμα:       
                                                  
 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές                                

 Βλαπτικές μεταβολές                                                         

 Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης                             

 Απολογίες-Ε.Δ.Ε. 

 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                                           

 Παρακράτηση μισθού                                                         

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                          

 Διοικητικά πρόστιμα                                                       

 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων                                    

 Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί μεταθέσεων                                                         

 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                                           

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 
τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον πολιτικών και 
διοικητικών δικαστηρίων.         
 Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 

και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση 

ακύρωσης κτλ.). 

                                                    
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα.  
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
                          

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και 
πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά 
αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα 
της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα.        

         
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 

 
 



 

 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ο.Σ.Υ. ΑΕ 
         

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική του δραστηριότητά, και μόνο υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΟΣΥ ΑΕ ως σταθμάρχη / ελεγκτή.               

 
 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Στις περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου ως μισθωτού από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα για την εξώδική δικαστική ικανοποίηση των 
αξιώσεων του στα πολιτικά και διοικητικά  δικαστήρια.  
Όπως για παράδειγμα:                  
                                        

 Απολογία στις περιπτώσεις καταγγελίας επιβατών                             
 Δικαιώματα αδείας                                                          
 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                          
 Παρακράτηση μισθού                                                         

 Δυσμενής μετάθεση                                                          
 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                                            
 Απόλυση χωρίς αιτία                                                        
 Απόλυση χωρίς αποζημίωση           

       
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ δίωξη που ασκείται εναντίον του 
καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).                 
                   

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν 
σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.  
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 

μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Καλύπτεται η υπεράσπιση του ασφαλισμένου μας ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
όταν κατηγορείται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα.       

     
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της 

περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

   
 
 

 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 
 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΡΑΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕ 
 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο πρόσωπο, για την επαγγελματική του 
δραστηριότητα και με την ιδιότητά του υπαλλήλου με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του. 
 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ      Όπως για παράδειγμα:  
 

 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-

Προαγωγές   

 Βλαπτικές μεταβολές                                                         

 Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο 

Ασφάλισης                             

 Απολογίες-Ε.Δ.Ε.- Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                                           

 Παρακράτηση μισθού                                                        

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                          

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση                                                   

 Απόλυση χωρίς αιτία                                                        

 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων                                    

 Δυσμενής μετάθεση                                                          

 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                                            

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό 
τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια. 
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς 
και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, 
αίτηση ακύρωσης κτλ.).                 

                 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 
μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  
Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

                           
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και 
πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων.             

      
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
 
Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 

 
 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 
 
 



 

 
 
 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνο με την ιδιότητα του υπαλλήλου ελεγκτού εναέριας κυκλοφορίας. 
 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:        
 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ      Όπως για παράδειγμα:       
                                                 

 Απόσπαση - Μετάθεση - Μετάταξη 

 Κρίσεις - Προαγωγές                     

 Βλαπτικές μεταβολές                                

 Ε.Δ.Ε                  

 Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο 

Ασφάλισης    

 Παρακράτηση μισθού     

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                

 Δικαιώματα αδείας      

 Απόλυση χωρίς αποζημίωση                          

 Δυσμενής μετάθεση      

 Απόλυση χωρίς αιτία                                                      

 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα   

                                        
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότης τους, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα 
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.  
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ δίωξη που ασκείται εναντίον του 
καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).                 
 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ                                                           
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν 
σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.  
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 
μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  
Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     
 

 ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ                                                         
Καλύπτεται η υπεράσπιση του ασφαλισμένου όταν κατηγορείται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων ή πειθαρχικών 
συμβουλίων για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητά του. 
 

 ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ                                                              
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων καθώς και η προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής 
ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, του ασφαλισμένου.         

               
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
 

Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 

 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ.Ε.Φ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως υπαλλήλου ΥΕΦ Καταστημάτων Κράτησης.  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (όπως για παράδειγμα):  
 διοικητικά πρόστιμα  

 στερήσεις βαθμών    

 μη νόμιμες αποστρατείες    

 ΕΔΕ   

 παράλειψη προαγωγής κατά τις κρίσεις     

 αποζημίωση από ατύχημα  

 δικαιώματα αδείας, ημερησίων αναπαύσεων  

 δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταθέσεων   
 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα 
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.  
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του 
καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).                 

 
 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον  ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα 
που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της 
τροχαίας κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν 
ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.  
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις 
περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα.  
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η 
μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών  
Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.     

 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
 

Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 

 
 

 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητά του ως δημοσίου υπαλλήλου  
 

 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (όπως για παράδειγμα):  
 Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις                        
 Βλαπτικές μεταβολές                                                         
 Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο 

Ασφάλισης                             
 Απολογίες- Ε.Δ.Ε. 
 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη                                                           
 Παρακράτηση μισθού              

 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών                                         
 Διοικητικά πρόστιμα                                                       
 Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων                                    
 Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί μεταθέσεων                                                         
 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα                              

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 
ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον 
πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.  
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του 
καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).  
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης και 
έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα.  
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ                                                          
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' 
όψιν του δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί 
πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.          
                 

 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο 
ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά 
αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα. Ποινική υπεράσπιση, η οποία 
περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. 
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ 
δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, 
αίτηση ακύρωσης κτλ.)   
 

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες μετά από ατύχημα εν υπηρεσία και με ευθύνη 
τρίτου. 
 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου 

ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης. 

 
 

Ασφαλιστικό Ποσό 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, υπό την ιδιότητά 
του ως διευθυντικού στελέχους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα εργασίας και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας. 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:          
 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και 
πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται σε εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά 
αδικήματα που έχουν σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και την υπεράσπιση σε 
κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά 
δικαστήρια. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ                                                          
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμισης που έχουν 
σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου. 
Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής με αίτημα αποζημίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης μέχρι του ποσού των 200.000€ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Καλύπτεται η απόκρουση και προσεπίκληση του Δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή 
αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς και η προσεπίκληση της 
ασφαλιστικής εταιρίας επαγγελματικής αστικής ευθύνης, εφ’ όσον τέτοια υπάρχει. 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες με ευθύνη τρίτου. 
 
 
 
Ασφαλιστικό Ποσό   26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 



 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ κλπ) 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητά του ως αιρετός αξιωματούχος για 
την αναληφθείσα δραστηριότητά και υπό την ιδιότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον 
ασκείται νομίμως. 
 
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 

 για την ποινική υπεράσπιση των αιρετών, κατόπιν ασκήσεως σε βάρος τους ποινικών διώξεων για 
πταίσματα και πλημμελήματα που τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία 
ασκήσεώς τους, εξαιρουμένων των ατιμωτικών πλημμελημάτων, δηλαδή της παραχάραξης, κιβδηλείας, 
πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, δωροδοκίας, εκβίασης, κλοπής, υπεξαίρεσης, απιστίας, απάτης, 
καταπίεσης, αιμομιξίας, μαστροπείας, σωματεμπορίας, παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, 
παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λαθρεμπορίας. Η κάλυψη αφορά 
σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (πρώτο και δεύτερο βαθμό), αρχόμενης από την προδικασία 
έως και την τελική παραπομπή του αιρετού στο ακροατήριο. 

 
 για την προστασία του ασφαλισμένου από πειθαρχικές διώξεις που ασκούνται από εποπτεύουσες 

αρχές και περιλαμβάνει την υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας. 
 

 για την προστασία σε υποθέσεις καταλογισμού των αιρετών, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης που 
υπέχουν έναντι του Ο.Τ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτη). 

 
 για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης και δυσφήμισης, καθώς 

και παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο ασφαλισμένος μας όταν δεχθεί ψευδή μήνυση, ή εξύβριση, 
δυσφήμιση, Ποινικολόγος αναλαμβάνει τόσο την σύνταξη της μήνυσης όσο και την παράσταση στο 
ακροατήριο προς υποστήριξή της και ως πολιτικώς ενάγων. 

 
 για την παροχή Νομικών Συμβουλών, σχετικά με τις ανωτέρω ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα 

δηλωθούν. 
 
ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και 
παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.  
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:  26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμηΕΑ και του Χειριστή Αυτών 
(DRONES) 
 

 
Η Νομική Προστασία ΣμηΕΑ (drones) καλύπτει τον ιδιοκτήτη/χειριστή/εκμεταλλευόμενο για τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
 

 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. Πχ. 
πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο drone από ευθύνη τρίτου. 

 
 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου , 

παράβασης κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας, ειδικών νόμων και 
κανονισμών της Υ.Π.Α. κλπ. 

 
 Για την ακρόαση, την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπομνημάτων στην Υ.Π.Α. και 

ειδικότερα στην κατά περίπτωση αρμόδια διεύθυνση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον 
εκδότη της σχετικής απόφασης. 

 
 Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στην περίπτωση αφαίρεσης της άδειας χειριστή, της 

ειδικής άδειας πτήσης, ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοϊας εφόσον πληροί το drone ή ο χειριστής, 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

 
 Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη 

/ χειριστή / εκμεταλλευόμενου drones και αφορά την επισκευή, την συντήρηση ή την εγγύησή του. 
Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει 
καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας. 

 
 Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου drone 

με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την αστική ευθύνη και λοιπές καλύψεις. 
 

 Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας. 
 
 
ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:  
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και εφόσον υφίσταται αρμοδιότητα 
ελληνικών δικαστηρίων. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:  
26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 



 

  
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
 
 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
Yπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση 
ποινικών διατάξεων.  
 
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης, εφόσον τέτοια υπάρχει 
 
Aσφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και οι Προπονητές 
και Γυμναστές εφόσον έχουν δηλωθεί.  
 
ΈΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια 
της ασφάλισης. 
 
Όριο ασφαλιστικής κάλυψης     26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση 
 

 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
Υπεράσπιση των προπονητών/γυμναστών, ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων για απόκρουση κατηγοριών που αναφέρονται σε εξ αμελείας παραβάσεις ποινικών 
διατάξεων κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως προπονητών/γυμναστών. 
 
ΈΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια 
της ασφάλισης. 
 
Όριο ασφαλιστικής κάλυψης     26.000 €  ανά ασφαλιστική περίπτωση. 

 
 
 
…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CYBER PROTECTION) 

 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν:                                    

α) το φυσικό πρόσωπο , όπως αυτό αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για τις συναλλαγές του (ενοχικές συμβάσεις) ως 
προς την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί μέσω ιντερνετ αλλά και για την προσβολή της 
προσωπικότητάς του μέσω διαδικτύου. Κατοικία του ασφαλισμένου είναι αυτή που περιγράφεται με την 
ταχυδρομική του διεύθυνση στο ασφαλιστήριο.                          

β) με καταβολή επασφάλιστρου οι καλύψεις επεκτείνονται στο/στη σύζυγο και τα παιδιά του  ασφαλισμένου μέχρι 
25 ετών (συνασφαλισμένοι), εφόσον κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο και συζούν με τον ασφαλισμένο στην 
κατοικία αυτού.  

 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 

α) Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί μέσω Internet καθώς και όταν υφίσταται προσβολή στην 
προσωπικότητά του από «επιθέσεις» μέσω διαδικτύου. 
β)  Για την υποβολή μήνυσης (στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις) και παράσταση πολιτικής αγωγής.  
 
Συμφωνείται πώς δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των διαφορών από ενοχικές συμβάσεις του παρόντος 
ασφαλιστηρίου , οι διαφορές από την αγορά νομικών, λογιστικο-οικονομικών, ιατρικών και τραπεζικών υπηρεσιών. 
 
Ασφαλιστική περίπτωση είναι κάθε περίπτωση στα πλαίσια του  άρθρου 2 του  παρόντος που γεννήθηκε μετά την 
έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου και παραβλάπτει έννομα δικαιώματα του ασφαλισμένου και η οποία γεννά νομικά 
επιδιώξιμες αξιώσεις αποζημίωσης ενώπιον των  ελληνικών δικαστηρίων με εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 
 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών 
δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 

 
ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:  Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 
 
 
 
 
 



 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (AIRBnB) 
 
1. Δικαιούχος: 
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος ως ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου ακινήτου και ο 
εκάστοτε νομίμως οριζόμενος διαχειριστής αυτού για τους σκοπούς και τις ανάγκες της βραχυχρόνιας 
μίσθωσής του. 
 
Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική 
οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη 
βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:  

 

α) Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην εξ αμελείας  

παράβαση ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο και αφορούν στη 

βραχυχρόνια μίσθωσή του. 

β) Για την νομική αντιμετώπιση των διοικητικών διαφορών που θα προκύψουν από την εξ αμελείας μη 

τήρηση των κειμένων διατάξεων για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, όπως για παράδειγμα 

σχετικά με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, σχετικά με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας κλπ.  

γ) Για την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του διαχειριστή του ακινήτου 

(εφόσον υπάρχει) στα πλαίσια της απόκρουσης  απαιτήσεων τρίτων εναντίον του αρκεί η 

ασφαλιστική εταιρία να είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να έχουν αρμοδιότητα τα ελληνικά 

δικαστήρια και εφαρμοστέο να είναι το ελληνικό δίκαιο.  

δ) Στις διαφορές εξ' ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, σεισμού κλπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο ακίνητο 

αρκεί η ασφαλιστική εταιρία να είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να έχουν αρμοδιότητα τα 

ελληνικά δικαστήρια και εφαρμοστέο να είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων. Η κάλυψη 
παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 
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ARAG  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 
 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ και ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
 
 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν: 
Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με την άδειά τους, οδηγεί το ηλεκτρικό σκούτερ ή ποδήλατο που 
καθορίζεται με Μοναδικό Αριθμό ή τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο, και μάλιστα κάθε φορά με 
την προαναφερόμενη αυτή ιδιότητα («νομική προστασία ηλεκτρικών σκούτερ & ποδηλάτων»). 
 
Με τον όρο «ηλεκτρικό σκούτερ» νοούνται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) τα οποία 
κινούνται με ηλεκτροκινητήρα. 
 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 

1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι 
αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του τις απαιτήσεις για: 
 
α) Τα έξοδα επισκευής του ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου 
β) Την οικονομική ζημιά που έχει ο πελάτης για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό σκούτερ ή 

ποδήλατο 
γ) Την μείωση της αξίας του ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου 
δ) Νοσοκομειακά, ιατρικά έξοδα και ψυχική οδύνη όταν υπάρξει τραυματισμός. 
 

2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο προσώπου από αμέλεια, η εταιρία 
αναλαμβάνει την υπεράσπιση του στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο. 
 

3. Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς η εταιρία αναλαμβάνει να τον 
εκπροσωπήσει σε όλα τα ποινικά δικαστήρια. 

 
 
Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης: 

Η Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα επισυμβούν 
στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, και εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.  
Παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 
 
 

Ασφαλιστικό Ποσό:     26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΟΔΗΓΟΥ (SMART BASIC) 
 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 
1) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν 

ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη:  
 

Η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των 
πολιτικών δικαστηρίων, για: 

 
α) τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του 

β) την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του 

ζημιωθέντος οχήματος 

γ) τα διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα) 

δ) τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου 

ε) τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα 

στ) τη ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός 

ζ) τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 

η) τα έξοδα μισθώσεως ταξί 

θ) το ποσό της ιδιοσυμμετοχής εφ' όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση 

 
 
2) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό ή θανάτωση  

προσώπου εξ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα 

ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο. 

 

3) Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια οχήματος του 

ασφαλισμένου, αρμοδιότητας   ελληνικών δικαστηρίων. 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ: 

✓ Ο ιδιοκτήτης του οχήματος  - ασφαλισμένος μας - ,  οποιοσδήποτε άλλος οδηγεί με την άδειά 
του το όχημα  καθώς  και οι συνεπιβαίνοντες.  

✓ Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν οδηγός ξένων οχημάτων (για  ποινικά  αδικήματα). 
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