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▼ Πεξηερφκελα ▼

1. ARAG Profile
1. ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ
2. ΣΗΛΓΦΩΝΑ & ΤΠΗΡΓΙΓ

2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG
... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΓΩΝ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ
ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΗΣΑ ΝΑ ΓΝΗΜΓΡΩΩ ΓΝΑΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΠΓΛΑΣΗ
ΚΑΛΤΦΓΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ (ΓΛΛΑΔΑ & ΓΞΩΣΓΡΙΚΟ)
Special ΚΑΛΤΦΗ ΟΥΗΜΑΣΟ & ΚΑΛΤΦΗ ΟΔΗΓΟΤ ΞΓΝΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δ.Υ. ΟΥΗΜΑΣΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΥΦ ΓΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΓΘΝΩΝ ΜΓΣΑΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΠΛΓΟΝΓΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ARAG

... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΦΩΝ ΑΝΑΦΤΥΗ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Οηθνγέλεηαο
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ
1.
2.
3.
4.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΛΓΤΘΓΡΩΝ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΩΝ & ΓΠΙΥΓΙΡΗΓΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΝΟΥΙΚΩΝ ΤΜΒΑΓΩΝ (Μικτή Γπαγγελματική)
AΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΠΟΤ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΓΥΟΤΝ ΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΓ ΚΑΙ ΓΠΙΣΑΓΓ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΛΓΤΘΓΡΩΝ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΠΙΣΗΔΓΤΜΑΣΙΩΝ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Γηακεξίζκαηνο - Καηαζηήκαηνο - Οηθνπέδνπ
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΜΓΡΙΜΑΣΟ-ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ-ΟΙΚΟΠΓΔΟΤ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Γηαρείξηζεο Πνιπθαηνηθίαο
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΥΓΙΡΙΣΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ
2. ΥΡΗΙΜΓ ΤΜΒΟΤΛΓ.…
3. ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ
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... / Ννκηθή Πξνζηαζία Γηακεηαθνξέα
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΜΓΣΑΦΟΡΓΩ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ηαηξψλ
1.
2.
3.
4.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΑΣΡOY ΜΓ ΓΞΑΡΣΗΜΓΝΗ ΥΓΗ ΓΡΓΑΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ
ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΜΓ ΓΞΑΡΣΗΜΓΝΗ ΥΓΗ ΓΡΓΑΙΑ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Αζθαιηζηηθνχ Γηακεζνιαβεηή & Πξαγκαηνγλψκνλα
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΓΟΛΑΒΗΣΗ & ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΝΑ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Φσηνβνιηατθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΧΚΩΝ ΓΓΚΑΣΑΣΑΓΩΝ

... / Ννκηθή Πξνζηαζία Καηαλαισηή & Γηαθνξψλ Δμ'ηδίσλ Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ
1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΞ’ΙΔΙΩΝ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ

... / Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΤΡΩΝ
ΛΙΜΓΝΙΚΩΝ
ΠΤΡΟΒΓΣΩΝ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ
ΔΙΑΩΣΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ ΑΘΓΝΟΦΟΡΩΝ
ΝΟΗΛΓΤΣΩΝ
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ

3. Σηκνιφγην ARAG 2011
Σιμολόγιο ARAG 2011
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Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
H ARAG είλαη ν κεγαιχηεξνο
αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ Δπξψπε κε έδξα ην
Νηχζζειληνξθ θαη 60 Τπνθαηαζηήκαηα ζηηο ππφινηπεο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ζηα
ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν θαη ε ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ιαψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ επέθηαζε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο.
ήκεξα κεηά απφ 75 ρξφληα ζθιεξήο, επίπνλεο θαη απνδνηηθήο εξγαζίαο, ε εηαηξία αληηπξνζσπεχεηαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πξνζθέξνληαο ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαιχςεηο ζηνλ Κιάδν Ννκηθήο Πξνζηαζίαο.
Θπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη Τπνθαηαζηήκαηα δηαηεξεί ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Γπη. Δπξψπεο γξαθεία δε δηαθαλνληζκνχ
δεκηψλ, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα.
Ζ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο ΔΟΚ ην 1992 βξήθε ηελ ΑRAG λα αληηπξνζσπεχεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο
Κνηλφηεηαο, γηαηί ε πνιηηηθή ηεο απφ ρξφληα ηψξα ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη
δηεζλέο επίπεδν. Έηζη θαη ζηε ρψξα καο ε ARAG θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηελ αζθαιηζηηθή Αγνξά απφ ην 1972.
Ζ πξψηε θάιπςε ηεο ARAG ήηαλ ε Ννκηθή Πξνζηαζία Ορήκαηνο. Οη αλάγθεο φκσο ηεο Αγνξάο νδήγεζαλ ηελ εηαηξία
ζηελ επέθηαζε ηεο πξνζθνξάο ηεο.
Έηζη ζήκεξα πξνζθέξνληαη πξνγξάκκαηα πνπ θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν θαη νηθνλνκηθήο
δσήο φπσο Πξνζηαζία Οηθνγέλεηαο, Ννκηθή Πξνζηαζία Δπηηεδεπκαηηψλ θαη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, Ννκηθή
Πξνζηαζία Οηθηψλ θαη Γηακεξηζκάησλ, Ννκηθή Πξνζηαζία Γηαρεηξηζηψλ Πνιπθαηνηθηψλ θιπ.
ε φιε απηή ηε καθξφρξνλε πνξεία ε ARAG δεκηνχξγεζε ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε ζην αζθαιηζηηθφ θνηλφ. Γηαηί
εκπηζηνζχλε είλαη ε βεβαηφηεηα ηνπ αηζζήκαηνο, φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ είλαη πην ηζρπξφο απφ καο, γηα λα καο
ζπκπαξαζηαζεί αλ απηφ ρξεηαζηεί. Δκπηζηνζχλε ζε εκάο ζεκαίλεη ηε βεβαηφηεηα, φηη είζαη θαιά εμνπιηζκέλνο γηα φιεο
ζνπ ηηο Ννκηθέο δηαθνξέο.
Ζ ARAG είλαη ν νηθνλνκηθά εχξσζηνο θαη εμεηδηθεπκέλνο ζπλεηαίξνο πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ δηεθδηθνχλ ην δίθαηφ
ηνπο, θη απηφ γίλεηαη κε ηελ πεηπρεκέλε παξνπζία ηεο ζε φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Οη αζθαιηζκέλνη ηεο ARAG δελ
ρξεηάδεηαη λα παξαηηεζνχλ απφ ηηο δίθαηεο απαηηήζεηο ηνπο απφ ην θφβν ησλ δπζβάζηαθησλ εμφδσλ, ηψξα θαλέλαο δελ
είλαη ηζρπξφηεξνο απν απηνχο, γηαηί ε ARAG αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο.
Γη΄απηφ θη εκείο ιέκε ARAG ην ζήκα γηα Ννκηθή Πξνζηαζία ζηελ Δπξψπε. ΑRAG ην ζχκβνιν ηεο ζηγνπξηάο.
Πάλσ απφ 5 εθ. Δπξσπαίνη εκπηζηεχνληαη ηελ Ννκηθή ηνπο Πξνζηαζία ζηελ ARAG γηαηί γλσξίδνπλ φηη θαη’απηφλ ηνλ
ηξφπν θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Αζήλαο

210.74 90 800 (30 ΓΡΑΜΜΔ)

FAX
E-MAIL
Ζιεθηξνληθέο Αηηήζεηο
INTERNET

210.77 10 807 & 210.77 70 368

info@arag.gr
ekdosis_symboleon@arag.gr
www.arag.gr

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ………………………………………………………………………...210.77 14 550
(ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ)
apostolopoulos@arag.gr
 ΣΔΚΟΤΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ……………………………………………………………………..
(ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ)
tsekouras@arag.gr

210.74 90 910
210.74 90 918
210.74 90 376

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
 ΣΔΗΑΚΑΚΖ ΑΘΖΝΑ …………………………………………… ……………………………………………210.74 90 920
(ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ)
athina_stiakaki@arag.gr & info@arag.gr
ΣΜΖΜΑ MARKETING & ΓΗΑΦΖΜΗΖ
 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ………………………….. ……………………………………………210.74 90 913
(ΤΠΔΤΘΤΝΟ MARKETING & ΓΗΑΦΖΜΗΖ)
nikos_apostolopoulos@arag.gr
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΧΛΖΔΧΝ
 ΚΟΝΣΟΓΔΧΡΓΟ ΚΧΝ/ΝΟ ……………………………….. ……………………………………………210.74 90 900
(ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΩΛΖΔΩΝ)
kontogeorgos@arag.gr & sales@arag.gr
 ΜΑΚΡΤΓΔΝΝΖ ΛΟΤΚΑ ……………………………………. ……………………………………………210.74 90 901
(ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ ΠΩΛΖΔΩΝ)
loukas_makrygennis@arag.gr
 ΣΑΚΧΝΑ ΓΖΜΖΣΡΖ……………………………………… ……………………………………………210.74 90 902
tsakonas@arag.gr
ΣΜΖΜΑ ΕΖΜΗΧΝ
 ΜΠΑΛΛΑ ΒΑΗΛΖ ……………………………..................................................................
(ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ)
vkballas@arag.gr
 ΝΗΚΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ….………………………...........................................................................
dimitra_nika@arag.gr
(Γηαρείξηζε δεκηψλ ζπλεξγαηψλ κε θσδηθφ ζπλεξγαζίαο
απφ 1100 έσο 1180)
 ΚΑΡΟΤΟ ΠΤΡΟ …………………………...................................................................
spiros_karousos@arag.gr
(Γηαρείξηζε δεκηψλ ζπλεξγαηψλ κε θσδηθφ ζπλεξγαζίαο
απφ 1000 έσο 1024 θαη απφ 1181 έσο 4800
 ΑΝΣΧΝΑΚΟ ΓΡΖΓΟΡΖ …………………………………………………………………….
antonakos@arag.gr
(Γηαρείξηζε δεκηψλ ζπλεξγαηψλ κε θσδηθφ ζπλεξγαζίαο
απφ 1025 έσο 1099)
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 ΕΖΚΑ ΦΧΣΔΗΝΖ………………………………………………………………………………………………..210.74 90
911
fotini_zika@arag.gr
210.74 90 916
 ΚΟΝΣΟΓΔΧΡΓΟΤ ΑΜΑΛΗΑ
…………………………………………………………………..
210.74 90 956
amalia_kontogeorgou@arag.gr
210.74 90 390
(Έιεγρν θαιχςεσλ, Γηαρείξηζε δεκηψλ ζπλεξγαηψλ κε
θσδηθφ ζπλεξγαζίαο 1101)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
 ΧΣΖΡΥΔΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ……………………………………………………………………………210.74 90 926
(ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ)
sotirhellis@arag.gr
 ΓΡΖΓΟΡΑΣΟΤ ΜΑΡΗΑ………………………………………………………………………………………210.74 90 921
(ΣΑΜΗΑ – ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΑΞΔΗ ΑΛΛΑΓΖ
ΑΤΣ/ΣΩΝ / ΔΠΩΝΤΜΗΑ)
ΔΚΓΟΖ / ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ - ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΖ
 ΛΟΤΚΑ ΑΓΚΤ………………………………………………………………………………………………...210.74 90 924
(ΔΚΓΟΖ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ)
agi_louka@arag.gr
 ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑ ΓΔΠΟΗΝΑ
……………………………………………………………………….210.74 90 925
(ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ – ΔΚΓΟΖ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ)
it@arag.gr
 ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ…………………………………………………………………………...210.74 90 923
(ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ)
it@arag.gr

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Θεζζαινλίθεο

2310. 520720

FAX : 2310. 552117
E-MAIL : thessaloniki@arag.gr
 ΣΔΛΔΠΖ ΔΤΘΤΜΗΟ……………………………………………………………………….......................2310 517 021
(Γ/ληεο Τπνθαηαζηήκαηνο) efthimios_tselepis@arag.gr
 ΠΔΣΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ……………………………………………………………………….......................2310 542 761
(Σκήκα Εεκηψλ) giorgos_petalidis@arag.gr
ΠΑΣΜΑΕΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ…………………………………………………………………........................2310 520 720
(Γξακκαηεία Τπνθαηαζηήκαηνο)

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (Γξακκαηεία) Πάηξαο

2610. 275211

FAX : 2610. 222265
E-MAIL : patra@arag.gr
 MΖΛΑ ΥΡΖΣΟ …...……………………………………………………….........................(Γ/ληεο Τπνθαηαζηήκαηνο)

 ΦΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ …………………………………………………………………………..……(Σκήκα Εεκηψλ)
…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΔΠΗ ΤΝΑΦΑΛΗΔΧ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.

1.

Ο αζθαιηζηήο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο εμ νξηζκνχ δηεθδηθεί αμηψζεηο απνδεκηψζεσο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ.
Αληηζέησο, ν αζθαιηζηήο Αζηηθήο Δπζχλεο απνθξνχεη ηέηνηεο αμηψζεηο.
Ζ παξάιιειε ζπλεπψο άζθεζε ελδερνκέλσο ζα νδεγνχζε ζηελ πξνβνιή αμηψζεσλ ηνπ αζθαιηζηή.....έλαληη ηνπ
εαπηνχ ηνπ.

2.

Ο αζθαιηζηήο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο θαιχπηεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε πνηληθά δηθαζηήξηα. Ο
αζθαιηζηήο Αζηηθήο Δπζχλεο κπνξεί λα εμαξηά νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ,
ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πξφθξηκα γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηεο απνδεκηψζεσο. Ζ παξάιιειε ζπλεπψο
άζθεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν, ε ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα εμαξηάηαη απφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ αζθαιηζηή.

3.

Πνηνο πξαγκαηνγλψκσλ ζα θάλεη πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα Ννκηθή Πξνζηαζία, φηαλ αζθνχληαη νη θιάδνη
παξάιιεια;
Ο ίδηνο πνπ ζα θάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο;
Μα εθείλνο πιεξψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα λα εμππεξεηήζεη ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ.
Με ηέηνηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζα πεγαίλεη ζηα δηθαζηήξηα ν αζθαιηζκέλνο ηεο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο;
Μφλνλ ν εμεηδηθεπκέλνο αζθαιηζηήο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο θάλεη αλεμάξηεηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, αθνχ δελ
εμαξηά ζπκθέξνληα απφ ηελ έθβαζή ηνπο.

4.

Όηαλ αλαγγέιιεηαη δεκηά Ννκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνλ θνηλφ αζθαιηζηή, ππάξρεη θίλδπλνο επηβαξχλζεσο ηνπ
bonus-malus ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο, αθνχ γίλεη ην δηθαζηήξην, ν αζθαιηζηήο δελ κπνξεί λα πξνδηθάζεη ηελ
έθβαζε ηεο δίθεο.
Μήπσο ζα ππνθαζηζηά ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηα δηθαζηήξηα;;;

5.

Οη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ ηελ απάιεηςε ηεο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο απφ ηηο ινηπέο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο. Οη πξάθηνξεο θαη νη εηαηξίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζεβαζηνχλ απηήλ ηελ επηζπκία.

6.

Όηαλ δχν αζθαιηζκέλνη έρνπλ Ννκηθή Πξνζηαζία ζηελ ίδηα πνιπθιαδηθή εηαηξία, ε πνιπθιαδηθή εηαηξία ζα θάλεη
δχν αγσγέο ελαληίνλ ηεο, θαη πνηνο ζα απνδεκησζεί:
πκπέξαζκα: Ζ ηαπηφρξνλε άζθεζε Αζηηθήο Δπζχλεο θαη Ννκηθήο Πξνζηαζίαο απφ ηνλ ίδην αζθαιηζηή,
παξάλνκα φπσο γίλεηαη ζηελ Διιάδα, δελ εμππεξεηεί παξά κφλν ηελ ηζέπε ηνπ πνιπθιαδηθνχ αζθαιηζηή, πνπ
πξνζδηνξίδεη έλα πξφζζεην επαζθάιηζηξν θαη γίλεηαη εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.

7.

ηελ πεξίπησζε δηαθνξάο απφ ίδηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε αζθαιηζηηθή εηαηξία αζηηθήο επζχλεο ζα θάλεη
αγσγή ελαληίoλ ηεο.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΠΧ ΜΠΟΡΧ ΑΠΛΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΑ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΧ ΔΝΑΝ ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΠΔΛΑΣΖ
► ήκεξα έρεηε έλα απηνθίλεην πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζε θάπνηα αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε
έλαληη ηξίησλ, δει. γηα ηηο δεκηέο ή γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ πνπ ζα πξνθαιέζεηε εζείο ζε θάπνηνλ άιιν ή ζην απηνθίλεηφ
ηνπ. Ζ αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία φκσο δελ ζαο θαιχπηεη θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα δεκηέο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ άιινη ζην
δηθφ ζαο απηνθίλεην. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλ αζθαιηζηείηε ζηελ ARAG, εκείο ζα αλαιάβνπκε γηα ινγαξηαζκφ ζαο
λα δηεθδηθήζνπκε (εηζπξάμνπκε)
ηελ απνδεκίσζε, γηα λα θηηάμεηε ην απηνθίλεηφ ζαο ή γηα ελδερφκελνπο
ηξαπκαηηζκνχο, πνπ πξνθιήζεθαλ ζε ζαο ή ζηνπο ζπλεπηβαίλνληεο (λνζήιεηα, δηαθπγφληα θέξδε) . Απηφ ζεκαίλεη γηα
ζαο, φηη απαιάζζεζηε απ' φιεο ηηο ηαιαηπσξίεο θαη ηα ηξεμίκαηα, ην ράζηκν ρξφλνπ ή ηνπο δηαπιεθηηζκνχο κε ηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξία ηνπ αληηδίθνπ ή κε ηνλ ίδην ηνλ αληίδηθν, ν νπνίνο ζαο πξνμέλεζε ηελ δεκηά, δέρηεθε ελδερνκέλσο
ηελ ππαηηηφηεηα θαη είπε φηη ζα θάλεη ηελ δήισζε ζεηηθή, ζηελ ζπλέρεηα φκσο αξλείηαη, γηα λα απνθχγεη ηελ επηβάξπλζε
ησλ αζθαιίζηξσλ. Αλ ε ππφζεζε δηαθαλνληζζεί εμσδίθσο κε ηνλ αληίδηθν ή ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία έρεη θαιψο,
εκείο θάλακε ηελ δνπιεηά καο θαη εζείο πήξαηε ηελ απνδεκίσζε. Ζ πηζαλφηεηα δε λα θιείζεη ε δεκηά εμσδίθσο είλαη πνιχ
κεγαιχηεξε, αλ ηελ ππφζεζε ηελ ρεηξηζηνχκε εκείο, γηαηί νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γλσξίδνπλ φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε
ππφζεζε ζα πάεη δηθαζηηθψο θαη ζα επηβαξπλζνχλ κε επηπιένλ έμνδα. Δπίζεο γλσξίδνπλ, φηη εκάο δελ κπνξνχλ λα καο
ηαιαηπσξνχλ, γηαηί απηή είλαη ε δνπιεηά καο θαη γη' απηφ καο πιεξψλεηε. Δλψ εζάο κπνξνχλ λα ζαο θαζπζηεξνχλ
ζθφπηκα, γηα λα βαξεζείηε θαη λα πάξεηε απηά πνπ εθείλνη ζαο πξνζθέξνπλ.
Γηαθνξέο κε ηελ αληίδηθε αζθαιηζηηθή εηαηξία κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ην χςνο ηεο δεκηάο ή κε ηελ ππαηηηφηεηα.
Αλ παξ' φια απηά δελ ππάξμεη ζπκθσλία κε ηελ αληίδηθν εηαηξία γηα θηιηθφ δηαθαλνληζκφ αλαζέηνπκε ηελ ππφζεζε ζ' έλα
δηθεγφξν θαη κε έμνδα ηεο ARAG δηεθδηθνχκε ηελ απνδεκίσζή ζαο δηθαζηηθψο. Απηή ινηπφλ είλαη ε πξψηε θάιπςε πνπ
πξνζθέξεη ε Ννκηθή Πξνζηαζία ηεο ARAG.
► Αλ εζείο ηξαπκαηίζεηε θάπνηνλ ή ζπκβεί θάηη ρεηξφηεξν ηελ ψξα πνπ νδεγείηε, ηφηε, εθηφο απφ ηελ
απνδεκίσζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία ζηνλ παζφληα, αθνινπζεί απηεπάγγειηα απφ ηνλ
εηζαγγειέα θαη ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ζαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία εθ' φζνλ απνδεκηψζεη
ηνλ παζφληα δελ έρεη θακκία ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ζαο θαιχςεη ζην πνηληθφ. Δξρεηαη ινηπφλ ε ARAG θαη ιέεη ,
αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζα θάλεη ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία, εθ' φζνλ ππάξρεη πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ζαο,ε εηαηξία ζα
πιεξψζεη ηα δηθεγνξηθά θαη δηθαζηηθά έμνδα γηα λα ππεξαζπίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Αλ
θαηαδηθαζηείηε ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην γίλεηαη έθεζε θαη ε ARAG εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη ηα έμνδα κέρξη ηνλ
Αξεην Πάγν.
► Αλ ππνπέζεηε ζε κία ηξνραία παξάβαζε. Ζ παξάβαζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζηελ ΑΘΖΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ, ΛΑΜΗΑ,
ΞΑΝΘΖ ή νπνπδήπνηε βξίζθεζηε κε ην απηνθίλεηφ ζαο. Αλ ζαο επηβιεζεί έλα ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πξνηηκφηεξν είλαη
λα ην πιεξψζεηε, γηαηί ηα δηθαζηήξηα δέρνληαη ην βεβαησκέλν πξφζηηκν θαη πηζηεχνπλ ην φξγαλν ηεο ηάμεσο. Αλ φκσο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο- ζαο δνζεί κία θιήζε γηα λα παξαζηείηε ζην δηθαζηήξην, αλαθχπηεη ην
πξφβιεκα ή λα πάηε ζην δηθαζηήξην θαη λα αθήζεηε ηηο δνπιεηέο ζαο ή λα κελ πάηε θαη λα δηθαζηείηε εξήκελ, πνπ
ζεκαίλεη κεγάιν πξφζηηκν γηα ζάο. ' φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Νφκνο παξέρεη ην δηθαίσκα ηεο εθπξνζψπεζεο ζαο
κε δηθεγφξν θαη απηέο είλαη εθείλεο, πνπ ε πξνβιεπφκελε πνηλή είλαη κέρξη ηξείο κήλεο θπιάθηζε, δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα
παξαζηείηε ζην δηθαζηήξην. Γίλεηε ζε καο ηελ εμνπζηνδφηεζε, ηελ νπνία ζηέιλνπκε ζηνλ δηθεγφξν, πνπ ζα ζαο
εθπξνζσπήζεη. Καη φηαλ αθφκα ε παξνπζία ζαο είλαη επηβεβιεκέλε απφ ηνλ λφκν, δελ ζα είζηε κφλνο, παξά ζα έρεηε
έλα εηδηθεπκέλν δηθεγφξν ζην πιεπξφ ζαο, γηα λα ζαο ππεξαζπίζεη θαηά ηνλ θαιιίηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.
► Αλ ζαο αθαηξέζνπλ ηηο πηλαθίδεο, ην δίπισκα ή ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, ε ARAG θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα ηα επαλαθηήζεηε ή λα κεησζεί ε πνηλή πνπ ζαο επηβιήζεθε.
► Αλ πάηε ην απηνθίλεηφ ζαο γηα επηζθεπή ζ' έλα πλεξγείν θαη ε επηζθεπή δελ γίλεη ζσζηά ή αλ ην πάηε ζ' έλα
Parking θαη ην βξείηε ηξαθαξηζκέλν, ε ARAG ελεξγεί πάιη γηα ινγαξηαζκφ ζαο θαη δηεθδηθεί ηηο απαηηήζεηο ζαο, ή αλ
πνπιήζεηε ην απηνθίλεην ζαο θαη ν αγνξαζηήο ζαο δψζεη κέξνο ηεο ηηκήο πσιήζεσο ζε κεηξεηά θαη κέξνο ζε
γξακκάηηα, αξγφηεξα δε δπζηξνπεί ζηελ εμφθιεζή ηνπο, ε ARAG ζηξέθεηαη ηφηε ελαληίνλ ηνπ θαη αμηψλεη ηελ θαηαβνιή
ηνπ ππνινίπνπ ή ηελ επηζηξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ ή αλ πνπιήζεηε ην απηνθίλεην ζαο θαη αγνξάζεηε έλα θαηλνχξγην πνχ
βγεί ειαηησκαηηθφ, ε ARAG θξνληίδεη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά ή λα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα.
► Αλ έρεηε δηαθνξέο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία απφ αζθαιηζηήξηα κηθηήο, θινπήο, ππξφο, ζξαχζε θξπζηάιισλ,
θιπ.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.
Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη:
1.

ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο εκπιαθεί ζ' έλα απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα, πνπ δελ επζχλεηαη ή ε ππαηηηφηεηα
είλαη ακθηζβεηνχκελε ε εηαηξία αλαιακβάλεη λα δηεθδηθήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απνδεκίσζε ελψπηνλ ησλ
πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, γηα:

- ηα έμνδα επηζθεπήο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ,
- ηελ νηθνλνκηθή δεκηά πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ απψιεηα, ζηέξεζε ή κε ρξήζε ηνπ δεκησζέληνο νρήκαηνο,
- ηα δηαθπγφληα θέξδε (γηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα),
- ηε κείσζε ηήο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ,
- ηα λνζνθνκεηαθά θαη ηαηξηθά έμνδα,
- ηελ ςπρηθή νδχλε φηαλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο,
- ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο,
- ηα έμνδα κηζζψζεσο ηαμί,
- ην πνζφ ηεο ηδηνζπκκεηνρήο εθ' φζνλ ην απηνθίλεην θαιχπηεηαη κε κηθηή αζθάιηζε.
2.

ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη γηα ζάλαην ή ηξαπκαηηζκφ ή ζαλάησζε πξνζψπνπ εμ'
ακειείαο, ε εηαηξία αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ ζ' φια ηα πνηληθά δηθαζηήξηα κέρξη ηνλ Αξεην
Πάγν.

3.

Οηαλ ν αζθαιηζκέλνο ππνπέζεη ζε ηξνραία παξάβαζε θαη δηψθεηαη πνηληθψο, ε εηαηξία αλαιακβάλεη ηα έμνδα
ηεο πνηληθήο ηνπ ππεξάζπηζεο, φπσο παξαπάλσ.

4.

Οηαλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, πψιεζε, αληαιιαγή ή επηζθεπή ηνπ
αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, ε εηαηξία αλαιακβάλεη λα δηεθδηθήζεη ηηο αζηηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαηά ηνπ
αληηδίθνπ.

5.

ε πεξίπησζε πνπ αθαηξεζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο, ην δίπισκα νδεγήζεσο ή νη πηλαθίδεο ηνπ απηνθηλήηνπ
αλαιακβάλνπκε λα αζθήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.

6.

Σελ δηεθδίθεζε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο απφ ηελ κηθηή αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ.

7.

Σηο δηαθνξέο κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία απφ αζθαιηζηήξηα κηθηήο, θσηηάο ή θινπήο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ.
Γηα φζεο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη Ννκηθή Πξνζηαζία ζηελ Διιάδα γηα ηηο ίδηεο πξνζηαηεχνπκε ηνλ αζθαιηζκέλν καο
θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαζψο θαη ζηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Μεζφγεην Θάιαζζα.
Δδψ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ' φςηλ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνραίν ζπκβάλ εθηφο Διιάδνο.
Αθ' ελφο ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε νδεγφο ζην εμσηεξηθφ θαη αθ' εηέξνπ νη ππέξνγθεο
ακνηβέο δηθεγφξσλ, πξαγκαηνγλσκφλσλ θιπ.
Οη ίδηεο φκσο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη φηαλ ε ζχγθξνπζε γίλεη κε έλα αιινδαπφ φρεκα ζηελ Διιάδα.
Οη αζθαιηζκέλνη φκσο ηεο ARAG δελ έρνπλ λα ζθεθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, γηαηί ε ARAG αλαιακβάλεη φιεο
ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαη έλα επηηειείν γισζζνκαζψλ δηαθαλνληζηψλ ηνπο ζπκπαξίζηαηαη ζπλερψο.
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΔΗΝΑΗ:
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο - αζθαιηζκέλνο καο - , νπνηνζδήπνηε άιινο νδεγεί κε ηελ άδεηά ηνπ ην φρεκα θαζψο
θαη νη ζπλεπηβαίλνληεο.
Δπίζεο ν ίδηνο ν αζθαιηζκέλνο ζαλ νδεγφο μέλσλ νρεκάησλ (γηα πνηληθά αδηθήκαηα ή ηξνραίεο παξαβάζεηο,
αθαίξεζε δηπιψκαηνο θιπ).

Αζθαιηζηηθφ πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε
…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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SPECIAL ΚΑΛΤΦΖ ΗΥΔ - ΣΕΗΠ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΜΔΥΡΗ 2 ΣΟΝΝΧΝ
Ζ Special θάιπςε πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ Ννκηθή Πξνζηαζία Ορήκαηνο θαιχςεσλ, θαη ηα εμήο:
1.

Αζθαιηζηηθφ πνζφ 25.000 €.

2.

Σα έμνδα πξνζεπίθιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, φηαλ ε αγσγή ζηξέθεηαη κφλν ελαληίνλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Μ΄απηφ ηνλ ηξφπν ε αζθαιηζηηθή εηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε.

3.

Σα έμνδα εκπεξηζηαησκέλεο Ηαηξηθήο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, φηαλ κεηά απφ έλα αηχρεκα κία
πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαη ζεκειίσζε ησλ απαηηήζεσλ ζσκαηηθψλ
βιαβψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΓΖΓΟΤ ΞΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε, απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο νδεγνχο, ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 2, 3 ηεο λνκηθήο
πξνζηαζίαο νρήκαηνο θαζψο θαη γηα δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο φηαλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο ηνπ νδεγνχ.
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ.Υ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
Αλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο απαηηείηαη μερσξηζηφ ζπκβφιαην γηα θνξηεγφ,
ιεσθνξείν. ηα TAXI ε επαγγεικαηηθή Ννκηθή Πξνζηαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Ννκηθή Πξνζηαζία Ορήκαηνο.
Με ηελ θάιπςε απηή νινθιεξψλεηαη ε Ννκηθή Πξνζηαζία ηνπ νρήκαηνο θαη ζαλ επαγγεικαηηθνχ κέζνπ, θαη ν
αζθαιηζκέλνο αηζζάλεηαη απφ θάζε άπνςε ήζπρνο θαη αζθαιήο.
ΦΟΡΣΖΓΑ:
ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ θάιπςεο πεξηιακβάλνληαη:
Ζ δηεθδίθεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ζηαιίεο.
Ζ δηεθδίθεζε απαηηήζεσλ απφ άξλεζε θαηαβνιήο θνκίζηξνπ (ΦΟΡΣΧΣΗΚΔ )
Ζ δηεθδίθεζε ή απφθξνπζε απαηηήζεσλ απφ δηαθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηνλ νδεγφ ηνπ, γηα κηζζνχο, άδεηεο,
ππεξσξίεο, ηακείν αζθαιίζεσο θιπ.
4. Ζ ππεξάζπηζε ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα, φηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη γηα:
- ππέξβαξν, ηαρνγξάθν,
- κε ηήξεζε βηβιίνπ δξνκνινγίσλ ή εξγαζίαο πξνζσπηθνχ,
- κε έγθπξε έθδνζε ή ζεψξεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο θιπ.
5.
Ζ κεζνιάβεζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαη δηαθνξέο θαηά
ηελ θφξησζε ή εθθφξησζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνθηλήηνπ, κε ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή απνδέθηε ηνπ
εκπνξεχκαηνο.
1.
2.
3.

ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ: Καηεγνξίεο γηα κε ηήξεζε βηβιίνπ δξνκνινγίσλ θαη πξνζσπηθνχ (ξεπφ, ππεξσξίεο θιπ), γηα κεηαθνξά
ππεξαξίζκσλ επηβαηψλ, γηα κεηαθνξά επί θνκίζηξσλ. Γηεθδίθεζε απαηηήζεσλ γηα κή πιεξσκή εηζηηεξίσλ, θνκίζηξσλ
ή άιισλ απνδεκηψζεσλ. Γηαθνξέο απφ εξγαηηθά κε ηνλ νδεγφ ηνπ.
ΣΑΞΗ: Καηεγνξίεο γηα άξλεζε κηζζψζεσο, δηπιή κίζζσζε, κίζζσζε εθηφο δηνηθεηηθψλ νξίσλ, επηινγή πειάηε,
ππεξβνιηθφ θφκηζηξν θιπ. Απαηηήζεηο ιφγσ αξλήζεσο θαηαβνιήο θνκίζηξνπ, απαηηήζεηο ελαληίνλ ηνπ νδεγνχ γηα κή
απφδνζε εηζπξάμεσλ ή αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ρξήζεσο απηνθηλήηνπ θιπ. Δξγαηηθέο δηαθνξέο.
Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα.
Σα Γ.Υ. ιεσθνξεία θαη θνξηεγά θαιχπηνληαη γηα ηελ Δπξψπε θαη ηηο παξακεζφγεηεο ρψξεο κε εηδηθφ επαζθάιηζηξν.
Πξνυπφζεζε ηεο θάιπςεο απηήο είλαη ε χπαξμε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Ορήκαηνο.
πλδπαζκέλεο θαιχςεηο νρήκαηνο (ΗΥ θαη ΓΥ), επαγγεικαηηθήο θαη εμσηεξηθνχ, ζηελ ζειίδα 4-5 ηνπ ηηκνινγίνπ.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΥΦ ΔΘΝΗΚΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
1.

ε πεξίπησζε πνπ εκπιαθείηε ζ' έλα απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα πνπ δελ επζχλεζηε ή ε ππαηηηφηεηα είλαη
ακθηζβεηνχκελε ε εηαηξεία αλαιακβάλεη λα δηεθδηθήζεη γηα ινγαξηαζκφ ζαο ηηο απαηηήζεηο γηα:

- ηα έμνδα επηζθεπήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο,
- ηελ oηθνλνκηθή δεκηά πνπ έρεηε ππνζηεί γηα φζν δηάζηεκα δελ ρξεζηκνπνηείηε ην απηνθίλεηφ ζαο αιιά αλαγθάδεζηε λα
κηζζψζεηε άιιν .
- ηα δηαθπγφληα θέξδε γηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα,
- ηελ κείσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ,
- ηα λνζνθνκεηαθά θαη ηαηξηθά έμνδα,
- ηελ ςπρηθή νδχλε φηαλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο.
- ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο.
2. ε πεξίπησζε πνπ θαηεγνξείζζε γηα ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πξνζψπνπ απφ ακέιεηα, ε εηαηξία αλαιακβάλεη ηελ
ππεξάζπηζε ζαο ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα κέρξη ηνλ Άξεην Πάγν.
3. Όηαλ ππνπέζεηε ζε ηξνραία παξάβαζε θαη δηψθεζζε πνηληθψο ε εηαηξία αλαιακβάλεη λα ζαο εθπξνζσπήζεη ζε φια
ηα πνηληθά δηθαζηήξηα.
4. ε πεξίπησζε πνπ ζαο αθαηξεζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο, ην δίπισκα νδεγήζεσο ή νη πηλαθίδεο ηνπ απηνθηλήηνπ
αλαιακβάλνπκε λα αζθήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο πξνζθπγέο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.
5. Όηαλ έρεηε δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αγνξά, πψιεζε, αληαιιαγή ή επηζθεπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ
απηνθηλήηνπ ηνπ, ε εηαηξία αλαιακβάλεη λα δηεθδηθήζεη ηηο απαηηήζεηο ζαο.
6. Όηαλ ζέιεηε λα δηεθδηθήζεηε ηελ ηδία ζπκκεηνρή ζε πεξίπησζε κηθηήο αζθάιηζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο.
7.Οηαλ έρεηε δηαθνξέο κε ηελ αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία απφ
αζθαιηζηηθήο ηνπ εηαηξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ελάγεζηε ν ίδηνο).

αζθαιηζηήξηα θιάδνπ κεηαθνξψλ(πξνζεπίθιεζε ηεο

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Με ηελ θάιπςε απηή νινθιεξψλεηαη ε Ννκηθή Πξνζηαζία ηνπ νρήκαηνο θαη ζαλ επαγγεικαηηθφ κέζνλ, θαη αηζζάλεζηε
απφ θάζε άπνςε ήζπρνο θαη αζθαιήο.
ηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη:
1. Ζ δηεθδίθεζε ησλ απαηηήζεσλ ζαο απφ ζηαιίεο.
2. Ζ δηεθδίθεζε απαηηήζεσλ απφ άξλεζε θαηαβνιήο θνκίζηξνπ. (ΦΟΡΣΧΣΗΚΔ)
3. Ζ δηεθδίθεζε ή απφθξνπζε απαηηήζεσλ απφ ηηο δηαθνξέο κε ηνλ νδεγφ ζαο, γηα κηζζνχο, άδεηεο, ππεξσξίεο, ηακείν
αζθαιίζεσο θιπ.
4. Ζ ππεξάζπηζε ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα, φηαλ θαηεγνξείζζε γηά:
- ππέξβαξν, ηαρνγξάθν,
- κή ηήξεζε βηβιίνπ δξνκνινγίσλ ή εξγαζίαο πξνζσπηθνχ,
- κή έγθπξε έθδνζε ή ζεψξεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο θιπ.
5. Ζ κεζνιάβεζε θαη εθπξνζψπεζε ζαο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαη δηαθνξέο θαηά ηελ θφξησζε ή
εθθφξησζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνθηλήηνπ, κε ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή απνδέθηε ηνπ εκπνξεχκαηνο.
Ζ ARAG ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ▼
- Σνλ αζθαιηζκέλν ζαλ ηδηνθηήηε, νδεγφ ή επηβαίλνληα ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο.
- Οπνηνλδήπνηε νδεγεί κε ηελ άδεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ην επίζεο αζθαιηζκέλν φρεκα θαζψο θαη ηνπο ζπλεπηβαίλνληεο.
- Σνλ αζθαιηζκέλν ζαλ νδεγφ νρεκάησλ ηξίησλ γηα πνηληθά αδηθήκαηα ή ηξνραίεο παξαβάζεηο.
H ARAG ΠΛΖΡΧΝΔΗ
- ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ,
- ηα δηθαζηηθά έμνδα,
- ηηο απνδεκηψζεηο ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ
- ηηο απνδεκηψζεηο θιεηεπζέλησλ καξηχξσλ,
- ηηο ακνηβέο ησλ δηνξηδνκέλσλ απφ ην δηθαζηήξην πξαγκαηνγλσκφλσλ,
- ηα έμνδα θαη ηέιε γηα πξνζθπγέο ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη δηθαζηεξίσλ,
- ηελ ακνηβή πξαγκαηνγλψκνλνο γηα ζχληαμε πξαγκαηνγλσκνζχλεο εμαηξεηηθψο θαη πεξηνξηζηηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο
νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο ή απξφζθνξνπ επηζθεπήο απηνχ.
- ηελ επηδηθαζζείζα ζηνλ αληίδηθν δηθαζηηθή δαπάλε.
…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ARAG
1.

Γελ ζαο ηαιαηπσξεί κε ην λα ζαο "θνπβαιάεη" ζηα γξαθεία ηεο γηα λα θάλεηε δήισζε. ΄εκάο ηα πξάγκαηα είλαη
απιά. Ζ δήισζε γίλεηαη ηειεθσληθψο.

2.

Γελ δηαπιεθηίδεζηε εζείο κε ηνλ αληίδηθν γηα λα θάλεη δήισζε ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία, γηα ηελ δεκηά πνπ
ζαο πξνθάιεζε. Δκείο μέξνπκε πσο λα ηνλ "πείζνπκε".

3.

Γελ ηξέρεηε λα βξείηε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζαο "θηχπεζε" θαη έθπγε. Απηφ ην θάλνπκε
εκείο.

4.

Γελ ηαιαηπσξείζζε λα βξείηε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο πνπ ζαο θηχπεζε, εκείο μέξνπκε πνπ ζα απεπζπλζνχκε.

5.

Γελ ηξέρεηε εζείο λα πάξεηε αληίγξαθν απφ ην βηβιίν ζπκβάλησλ ή ηελ βεβαίσζε πξνηεξαηφηεηαο ησλ νδψλ.
Φξνληίδνπκε εκείο γη΄απηφ.

6.

Γελ ηξέρεηε θαη δελ πιεξψλεηε γηα λα πάξεηε ηελ δηθνγξαθία. Κη΄απηφ είλαη δηθή καο δνπιεηά.

7.

Αλ ζαο θηππήζεη αιινδαπφο εληφο ή εθηφο Διιάδνο κελ αλεζπρείηε ε ARAG είλαη παληνχ κε δηθνχο ηεο
αλζξψπνπο.

8.

Αλ πέζεηε ζε κία "ιαθθνχβα", εκείο βξίζθνπκε ηνλ ππαίηην.

9.

Σηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ αληίδηθν θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία ηφζν εδψ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηηο
θάλνπκε εκείο, ζαλ δηεζλήο θαη ηζρπξφο νηθνλνκηθφο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ μέξεη θαιά ηελ δνπιεηά ηνπ
θαη δελ "ζεθψλεη" εθβηαζκνχο. Γλσξίδνπλ θαιά νη αληίδηθνη, πσο αλ δελ ζαο απνδεκηψζνπλ, ζα "κηιήζνπλ κε
ηνλ δηθεγφξν ζαο", πνπ ε ARAG πιεξψλεη κέρξη ηνλ Άξεην Πάγν.

10. Ζ ARAG ζαο ελεκεξψλεη ζπλερψο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή γηα ηελ πνξεία ηεο "ππφζεζεο καο". Γηαηί έηζη ην
βιέπεη ε ARAG, ε ππφζεζε ζαο είλαη θαη δηθή καο ππφζεζε.
11. Αλ έρεηε δηαθνξά κε ηελ αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία απφ ην ζπκβφιαηφ ζαο γηα θάπνηα θάιπςε θινπήο, θσηηάο,
κηθηήο ή επηβνιή Malus (επηβάξπλζε) 20%, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο.
12. Αλ γίλεη αγσγή κφλν ελαληίνλ ζαο, ε ARAG πξνζεπηθαιεί ηελ αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία θαη αλαιακβάλεη ηα
αληίζηνηρα έμνδα.
13. Αλ ε δεκηά ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο είλαη κεγάιε θαη ε επηζθεπή ηνπ είλαη αζχκθνξε ή αδχλαηε, ε ARAG πιεξψλεη
ηα έμνδα αλαγλσξηζκέλνπ θαη ζνβαξνχ γξαθείνπ, γηα ζχληαμε ηεθκεξησκέλεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
14. Αλ ζαο θιέςνπλ ην απηνθίλεην θαη εληνπηζηεί ν ππαίηηνο, ε ARAG ζα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
ηθαλνπνίεζή ζαο.
15. Αλ ν κε γέλνηην ηξαπκαηίζεηε θάπνηνλ ή θάηη ρεηξφηεξν θαη πάηε θαηεγνξνχκελνο ζην δηθαζηήξην, ε ARAG
πιεξψλεη έλα θαιφ πνηληθνιφγν γηα λα έρεηε έλα θαιφ απνηέιεζκα.
16. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη αλ θάλεηε νπνηαδήπνηε ηξνραία παξάβαζε (ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, παξαβίαζε εξπζξνχ
θιπ) ηφζν εδψ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
17. Καη βέβαηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα έρεηε απφ ηελ επηζθεπή, βάςηκν, αληαιιαγή, αγνξά λένπ νρήκαηνο, ε ARAG
βξίζθεηαη πάληα ζην πιεπξφ ζαο.

Δκείο φινη ζαο πεξηκέλνπκε λα ζαο εμππεξεηήζνπκε φηαλ καο ρξεηαζζείηε !!
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NOMIKH ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη γηα ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην ινπνκέλνπ ή ςαξά απφ ακέιεηα κε ην ζθάθνο, θαζψο
επίζεο θαη γηα ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο, επηθίλδπλε νδήγεζε, νδήγεζε θνληά ζηελ παξαιία, έιιεηςε ζσζηηθψλ θαη γεληθά
γηα κή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ λαπζηπινΐα, ηνλ ειιηκεληζκφ, ηελ θαζέιθπζε, ηελ παξαβνιή, ηελ
ξπκνχιθεζε, ηελ αγθπξνβφιεζε θιπ., ε ARAG αλαιακβάλεη λα ππεξαζπίζεη απηνχο θαη ηνπο ζπλεπηβαίλνληεο ζηα
πνηληθά δηθαζηήξηα κέρξη ηνλ Άξεην Πάγν.
Αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη απαηηήζεηο, απφ ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζ΄απηνχο ή ζηνπο ζπλεπηβαίλνληεο
απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ, ε ARAG αλαιακβάλεη λα δηεθδηθήζεη εμψδηθα ή δηθαζηηθά ηηο αμηψζεηο ηνπο, ελαληίνλ ηνπ
ππαηηίνπ ή ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπ εηαηξίαο.
Σν ίδην ζα ζπκβεί αλ έρεηε απαηηήζεηο απφ δεκίεο πνπ πξνθάιεζαλ άιινη ζηα δηθά ζαο ζθάθε, θαηά ηνλ πινπλ, ηελ
παξαβνιή, ηνλ απφπινπ, ηελ αγθπξνβφιεζε, ηελ ξπκνχιθεζε θιπ.
Ζ ARAG δηεθδηθεί επίζεο ηηο απαηηήζεηο ζαο θαηά ηεο αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξείαο, εθφζνλ απηή δελ εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηθά ζαο αζθαιηζηήξηα, πνπ αθνξνχλ ηα ζθάθε ζαο θαη ηέινο, ζηηο ζπκβάζεηο, ε
ARAG ππεξαζπίδεη ηα δηθαηψκαηά ζαο, φηαλ έρεηε δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθάθνο φπσο,
ειαηησκαηηθή επηζθεπή ζην λαππεγείν, κε θαηαβνιή ζπκθσλεζέληνο λαχινπ απφ ηνπο λαπισηέο, κε θαηαβνιή ηνπ
ππνινίπνπ ηηκήκαηνο ζε πεξίπησζε πσιήζεσο ηνπ ζθάθνπο θ.ν.θ.
Ζ Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο ηζρχεη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα επηζπκβνχλ ζηα ρσξηθά
χδαηα ηεο Διιάδνο, θαη εθφζνλ αξκνδηφηεηα έρνπλ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα.
Ζ θάιπςε αθνξά ηνλ αζθαιηζκέλν θαη επεθηείλεηαη ζηα επηβαίλνληα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ζηα κέιε ηνπ
πιεξψκαηνο θαη ζηα δσξεάλ κεηαθεξφκελα άηνκα.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

ε φινπο καο είλαη γλσζηφ ζε πφζεο πεξηπηψζεηο ε Ννκηθή Πξνζηαζία ηεο ARAG βνεζάεη ηνπο απηνθηλεηηζηέο. Σψξα
ε ARAG κε ηελ Ννκηθή Πξνζηαζία Οηθνγελείαο έξρεηαη λα θαιχςεη έλα άιιν θελφ ηεο αγνξάο, πνπ αθνξά άπεηξεο
πεξηπηψζεηο.
Απφ απξνζεμία, ακέιεηα ή αδηαθνξία ησλ άιισλ κπνξεί λα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληά καο.
Ο θαζέλαο ινηπφλ πξέπεη λα θξνληίδεη λα έρεη κία εμαζθάιηζε γηα ηηο ζηηγκέο απηέο, έηζη ψζηε λα είλαη θη απηφο
ηζρπξφο.
Ζ Ννκηθή Πξνζηαζία ηεο Οηθνγελείαο παξέρεη ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ εμαζθάιηζε ζηελ ηδησηηθή
ηνπ δσή θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ εξγαδνκέλνπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.

Ζ αζθαιηζηηθή Πξνζηαζία παξέρεηαη:

I.

1.

Γηα ηελ άζθεζε αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο βάζεη δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο δει. αλ ν αζθαιηζκέλνο ή
ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ππνζηνχλ ζσκαηηθέο βιάβεο, πιηθέο ή πεξηνπζηαθέο δεκηέο πνπ αθνξνχλ ηελ θχξηα θαηνηθία
ή ηελ εμνρηθή εθφζνλ έρεη δεισζεί θαη ζέινπλ λα ζηξαθνχλ γηα απνδεκίσζε ελαληίνλ ηνπ ππαηηίνπ ηξίηνπ.

2.

Γηα ηελ ππεξάζπηζε ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ ιφγσ θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάβαζε εμ΄ακειείαο πνηληθψλ
δηαηάμεσλ.

3.

ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ εξγαδφκελνπ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο (ππάιιεινο, εξγάηεο), ζηηο
δηαθνξέο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, ηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.

4.

ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.

5.

ηηο δηαθνξέο απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ Ννκηθή Πξνζηαζία ελνρηθψλ ζπκβάζεσλ
πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο έλαληη ηξίησλ φζν θαη ηελ απφθξνπζε απαηηήζεσλ,
εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην ειάρηζην φξην πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην ζπκβφιαην.

6.

ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ή ηελ εμνρηθή εθφζνλ έρεη δεισζεί.

7.

ηηο δηαθνξέο κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία απφ ζπκβφιαηα δσήο, ππξφο, θινπήο, ζεηζκνχ θιπ.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧ
Αμηψζεηο απνδεκηψζεσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ παηέξα, ηελ κεηέξα ή ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζαλ
πεδνχ, νδεγνχ πνδειάηνπ ή θαηά ηελ ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Καηά ηελ επίζθεςε ζε γλσζηνχο, θίινπο ή ζε
δεκφζηα νηθήκαηα, θαηά ηελ επίζθεςε ζηνλ γηαηξφ, ζηνλ ηφπν εξγαζίαο καο ή ζηηο δηαθνπέο.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Ο γηφο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηξαπκαηίδεηαη ζε απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ, θαηά ηελ πξνζέιεπζή
ηνπ ζην ζρνιείν ή ρξεζηκνπνηψληαο ην πνδήιαηφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ απαηηήζεηο γηα ζσκαηηθέο
βιάβεο, δει. έμνδα γηαηξψλ, λνζνθνκείσλ, ελδερφκελεο αλαπεξίαο θιπ.
Απφ ππξθαγηά ζε θαζαξηζηήξην ή βηνηερλία αεξίσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην ηζφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο θαίγεηαη ην
δηακέξηζκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
ε έλα θέληξν δηαζθεδάζεσο ηξαπκαηίδνληαη απφ κεζπζκέλνπο ν αζθαιηζκέλνο θαη ε γπλαίθα ηνπ.
Σξαπκαηίδεηαη έλα κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ θξηο-θξαθη ηελ ψξα πνπ θνιπκπάεη ζηελ
ζάιαζζα.
Καηά ηελ επίζθεςε θπξίαο ζε θνκκσηήξην απφ ηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε ρεκηθψλ πξντφλησλ πθίζηαηαη βιάβεο ζην
δέξκα ηνπ θεθαιηνχ ηεο θαη πηψζε καιιηψλ.
Απφ ζπαζκέλεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηπιαλνχ δηακεξίζκαηνο κπαίλεη λεξφ ζην δηακέξηζκα ηνπ
αζθαιηζκέλνπ.
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Απφ έξγα πνπ εθηεινχληαη δίπια ζην ζπίηη ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππνρσξεί κία πιεπξά ηνπ ηνίρνπ.
Απφ ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ ηεο πφξηαο ιεσθνξείνπ ηξαπκαηίδεηαη ε γπλαίθα ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Καηά ηελ επηζθεπή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνθαινχληαη δηάθνξεο δεκηέο απφ απξνζεμία ησλ ηερληθψλ.
Φαξκαθνπνηφο ρνξεγεί ιαλζαζκέλν θάξκαθν ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ζπλέπεηα λα πξνθιεζεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ.
Κάπνην κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο πθίζηαηαη δειεηεξίαζε απφ θαγεηφ ζε έλα εζηηαηφξην θιπ.

II.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
πρλά ππνηηκάηαη ν θίλδπλνο ησλ πνηληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ θπθινθνξία, ζην ζπίηη,
ζηελ εξγαζία.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Ο αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο.
ν γηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηξαπκαηίδεη ζνβαξά θαηά ηελ δηάξθεηα παηρληδηνχ έλα άιιν παηδί. Ο αζθαιηζκέλνο
θαηεγνξείηαη, γηαηί δελ ηήξεζε ηηο «ππνρξεψζεηο επνπηείαο» ηνπ γηνχ ηνπ.
απφ έλα ειαηησκαηηθφ θαιψδην ηεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο, ειεθηξηθνχ ζηδήξνπ ή ηζηγάξν πξνθαιείηαη θσηηά ζε
νιφθιεξν ηνλ φξνθν ηεο πνιπθαηνηθίαο. Καηεγνξείηαη ν αζθαιηζκέλνο γηα εκπξεζκφ.
Ο αζθαιηζκέλνο νδεγφο πνδειάηνπ θπθινθνξεί ρσξίο θψηα κε απνηέιεζκα λα γίλεη ππαίηηνο αηπρήκαηνο.
Έλα ηξίρξνλν παηδί μεθεχγεη απφ ηελ επίβιεςε ησλ γνληψλ ηνπ βγαίλεη ζηνλ δξφκν θαη γίλεηαη ππαίηηνο
αηπρήκαηνο.
Ο ζθχινο ηνπ αζθαιηζκέλνπ μεθεχγεη απφ ηελ επίβιεςή ηνπ θαη ηξαπκαηίδεη έλα πεξαζηηθφ.
Ο αζθαιηζκέλνο ζαλ πεδφο δηέξρεηαη ζηελ δηάβαζε κε θφθθηλν κε απνηέιεζκα λα γίλεη πξφμελνο αηπρήκαηνο.
Ο αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη, φηη άθεζε ζθνππίδηα ζην πεδνδξφκην.
Ο αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη γηα δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, γηαηί ην θαινθαίξη έρνληαο αλνηρηά παξάζπξα έπαηδε
δπλαηά ε ηειεφξαζε ή ην καγλεηφθσλν.
Ο αζθαιηζκέλνο θαηεγνξείηαη, γηαηί ελψ έπιελε ην απηνθίλεηφ ηνπ ξχπαλε ην πεδνδξφκην.

III. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΥΔΖ
Οη δηαθνξέο απφ εξγαζηαθή ζρέζε είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ πνιχ ζπρλά, φπσο:
Απφ παξαθξάηεζε κηζζνχ ή ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ ππεξσξηψλ.
Απφ δηθαηψκαηα αδείαο, απφιπζεο ρσξίο απνδεκίσζε ή απφιπζεο ρσξίο αηηία.
Άξλεζε επηθφιιεζεο ελζήκσλ θαζψο θαη δπζκελήο κεηάζεζε.
Απφθξνπζε απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα πξνθιεζείζεο δεκηέο ζηηο κεραλέο, εγθαηαζηάζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο
έρνπλ ζρέζε κε αηπρήκαηα.

IV.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ
Δλαληίνλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ δελ ζηξέθεηαη θαλείο ζπρλά. Μεξηθνί δε πνηέ. Πνηφο μέξεη φκσο ηα
δηθαηψκαηά ηνπ ζηελ πνιπδαίδαιε λνκνζεζία απφ φπνπ κπνξεί λα εμαξηεζεί ε ζπληήξεζε κηαο νιφθιεξεο νηθνγέλεηαο.
Ννκηθή Πξνζηαζία παξέρεηαη γηα απαηηήζεηο πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ζπληαμηνδφηεζε,
έμνδα πεξηζάιςεσο, ζχληαμε αλαπεξίαο, επίδνκα αλεξγίαο, εξγαηηθά αηπρήκαηα, αληθαλφηεηα γηα εξγαζία θ.ι.π.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Ο εξγάηεο παίξλεη ζχληαμε αλαπεξίαο θαη ε ζπλέρηζε δηαθφπηεηαη, γηαηί θαηά ηελ γλψκε ηνπ ηδξχκαηνο έπαπζε λα
πθίζηαηαη ν ιφγνο ρνξεγήζεσο.
Γελ αλαγλσξίδεηαη απφ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ πξνυπεξεζία ζε άιινπ είδνπο εξγαζία.
Καζπζηεξείηαη ή δελ θαηαβάιιεηαη επίδνκα γηα ην 3ν ή 4ν παηδί.
ε αζθαιηζκέλν, απφ θαθφ ή ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ ε πξνζκέηξεζε ελζήκσλ, ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα γηα
ρακειφηεξε ζχληαμε απ΄φηη δηθαηνχηαη.
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V.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΜΒΑΔΧΝ
Απηή παξέρεηαη θαηά ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ ή απφθξνπζε απαηηήζεσλ απφ ζπκβάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο
ζπκβάζεηο αγνξψλ, επηζθεπήο, παξνρήο ππεξεζηψλ, ρξεκαηνδνηήζεσο θιπ.
Αγνξά θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ▼
αγνξά ιεγκέλσλ πξντφλησλ super market
αγνξά επηθίλδπλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
αγνξά επηθίλδπλσλ παηδηθψλ παηρληδηψλ
αγνξά αγαζψλ (ηξφθηκα & άιια) πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο ή αθαηάιιειεο πξψηεο χιεο
δηαθνξέο κε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα απφ ηελ αζέηεζε ππφζρεζεο γηα δφζεηο ή εθπηψζεηο ή πξνζθνξέο θιπ
Διαηηψκαηα κεηά ηελ αγνξά ▼
κε απνδνρή επζχλεο γηα ην ειάηησκα θαη κεηάζεζή ηεο ζηελ θαθή ρξήζε ηνπ θαηαλαισηή
άξλεζε ή αδπλακία απνθαηάζηαζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο
κε ηήξεζε ησλ φξσλ παξαγγειίαο ή παξάδνζεο ησλ αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ
Τπεξρξεψζεηο ινγαξηαζκψλ ▼
ππεξρξεψζεηο ινγαξηαζκψλ, Δηαηξηψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ)
ππεξρξεψζεηο ινγαξηαζκψλ θαη ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο ελαιιαθηηθήο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θηλεηήο
ηειεθσλίαο, ρξήζεο INTERNET θιπ.
Γηαθνξέο κε ηξάπεδεο ▼
απφ θαηαρξεζηηθνχο φξνπο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ
απφ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ
απφ ζέκαηα αλαηνθηζκνχ
απφ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ θξίζεθαλ παξάλνκεο, φπσο έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο & πξνκήζεηα θαθέισλ,
έμνδα θίλεζεο ζε ινγαξηαζκφ πηζησηηθήο θάξηαο πνπ δελ παξνπζηάδεη ππφινηπν θιπ.
Γηαθνξέο απφ ηλζηηηνχηα άζιεζεο – θαιισπηζκνχ – αδπλαηίζκαηνο ▼
ε αγνξά πξνγξάκκαηνο έγηλε κε πηζησηηθή θάξηα πνπ ζπλερίδεη λα εμνθιείηαη, αιιά ην ηλζηηηνχην έθιεηζε & νη
ππεξεζίεο ηνπ ζηακάηεζαλ
ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έγηλε ρσξίο λα ζπκθσλεζεί ε εμφθιεζε κε πηζησηηθή θάξηα
ην ηλζηηηνχην δελ δέρεηαη δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ιφγνπο πγείαο, παξά ηελ αληίζεηε πξφβιεςε ζηνπο
φξνπο ζπλεξγαζίαο θαη απαηηεί ηελ εμφθιεζε
εθδφζεθε κνλνκεξψο πξφγξακκα θαη δεηήζεθαλ ρξήκαηα κφλν κεηά απφ ηειεθσληθή ελεκέξσζε θη ελψ ν
πειάηεο νπδέπνηε έθαλε ρξήζε.
Γηαθνξέο απφ παξνρή ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ & ρξνλνκεξηζηηθψλ δηαθνπψλ ▼
ηαμηδησηηθφ γξαθείν εηζέπξαμε γηα νξγαλσκέλε εθδξνκή ρξήκαηα θαη νη ππνζρέζεηο γηα μελνδνρείν – θαγεηφ –
μελαγήζεηο θιπ. δελ ηεξήζεθαλ
πειάηεο πιήξσζαλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κεη’ επηζηξνθήο θαη φπσο απεδείρζε, δηθαίσκα επηζηξνθήο δελ είραλ
ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο κε αληάιιαγκα, απεδείρζε θαηαρξεζηηθή ιφγσ απαξάδεθησλ ξεηξψλ
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Τπεξβνιηθή ρξέσζε ινγαξηαζκψλ ΟΣΔ,ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ.
Γηαθνξέο κε ηελ ηξάπεδα απφ ιαλζαζκέλε ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο.
Ζ αγνξά ζπζθεπήο ηειενξάζεσο, ςπγείνπ, ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο, θσηνγξαθηθήο κεραλήο θιπ.
απνδεηθλχεηαη ειαηησκαηηθή.
Ζ αγνξά επίπισλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαγγειία θαη ζηελ ηηκή.
Καζπζηεξεί ε παξάδνζε ηνπ αγνξαζζέληνο αληηθεηκέλνπ.
Διαηησκαηηθή εθπιήξσζε εληνιήο γηα επηζθεπή ηνπ δηακεξίζκαηνο, ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ςπγείνπ, ηειενξάζεσο θιπ.
Ο ζηδεξάο παξαδίδεη κηα πφξηα γηα ηνλ θήπν ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαγγειία.
Καηαζηξνθή ελδπκάησλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ απφ ην θαζαξηζηήξην.
Ο Διαηνρξσκαηηζηήο δεηάεη επί πιένλ ακνηβή.
Καηαζηξνθή επίπισλ θαηά ηελ κεηαθφκηζε.
Ζ βηβιηνζήθε ή ληνπιάπα πνπ παξάγγεηιε ν αζθαιηζκέλνο θαηαζθεπάζηεθε κε άιιεο δηαζηάζεηο.
σκαηηθέο βιάβεο πξνθαινχκελεο απφ εζθαικέλεο επεκβάζεηο γηαηξψλ.
Ο αζθαιηζκέλνο δηαπηζηψλεη, φηαλ θηάλεη ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ, φηη δελ ηνπ θξαηήζεθε δσκάηην.
Υνξήγεζε δαλείνπ απφ κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη άξλεζε επηζηξνθήο.
Πψιεζε επίπισλ ή ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη άξλεζε εμνθιήζεσο.
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VI.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
Παξέρεηαη γηα δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θχξηα ή δεπηεξεχνπζα θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
(ςπάπσει η δςναηόηηηα κάλςτηρ και μιαρ δεςηεπεύοςζαρ καηοικίαρ, συπίρ επαζθάλιζηπο, με ηην πποςπόθεζη όμυρ αςηή
να έσει δηλυθεί από ενάπξευρ ηηρ αζθάλιζηρ)

γηα ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο

γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάβαζε εμ’ ακειείαο
πνηληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν

ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο εθ’ φζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην εηήζην
αζθάιηζηξν πνπ θαηαβάιιεη εθάζηνηε ν αζθαιηζκέλνο θαη πξνθχπηνπλ απφ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Ο ηδηνθηήηεο θάλεη έμσζε ζηνλ ελνηθηαζηή αζθαιηζκέλν, γηα ηδηνθαηνίθεζε.
Ο ηδηνθηήηεο απμάλεη ρσξίο ιφγν ην ελνίθην ηνπ ελνηθηαζηή αζθαιηζκέλνπ.
Ο αζθαιηζκέλνο επηβαξχλεηαη κε ππεξβνιηθά θνηλφρξεζηα.
Ο ηδηνθηήηεο θάλεη έμσζε ζηνλ αζθαιηζκέλν, γηαηί θάλνπλ ζφξπβν ηα παηδηά.
Ο ηδηνθηήηεο δελ επηζθεπάδεη ηελ ειαηησκαηηθή ζέξκαλζε ηνπ ελνηθηαζηή ή δελ θαηαβάιιεη ηα έμνδα γηα ηελ
επηζθεπή ηεο.
Φνξηεγφ απηνθίλεην θαηαζηξέθεη ηελ κάλδξα ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

VII.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΞ ΗΓΗΧΝ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΧΝ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ.
Παξέρεηαη γηα δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη απνξξένπλ απφ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θχξηα θαηνηθία ή ηελ νηθνγέλεηα.
Γηαθνξέο απφ πξνζσπηθά αζθαιηζηήξηα ▼
ε αζθαιηζηηθή ζαο εηαηξία δελ θαιχπηεη κέξνο λνζνθνκεηαθψλ ή ηαηξηθψλ εμφδσλ
απνθιείεη ηελ παξνρή πξνβιεπνκέλσλ επηδνκάησλ ρσξίο αηηηνινγία
επηβάιιεη κνλνκεξψο αχμεζε αζθαιίζηξνπ
αθαηξεί θαιχςεηο ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζθαιηζκέλνπ
πεξηθφπηεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο απφ ππξθαγηά, θινπή, πιεκκχξα θιπ
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ
Σν ζπίηη ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαίγεηαη θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία δελ ηνλ απνδεκηψλεη.
Μεηά ηνλ ζεηζκφ ε εηαηξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ δελ ηνλ απνδεκηψλεη ζην χςνο ηεο δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε απφ
ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ.
Με ηελ ιήμε αζθαιηζηεξίνπ Εσήο δελ θαηαβάιινληαη ζηνλ αζθαιηζκέλν φζα πξνθχπηνπλ απφ ην αζθαιηζηήξην.
Ο αζθαιηζκέλνο εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν θαη ε αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία δελ ηνλ θαιχπηεη ή πιεξψλεη κέξνο
εμφδσλ.

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ARAG πιεξψλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ:
ηηο ακνηβέο δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ,
ηα δηθαζηηθά έμνδα,
ηηο απνδεκηψζεηο θιεηεπζέλησλ καξηχξσλ θαη δηνξηζζέλησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ,
ηηο ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ,
ηηο αλαγθαίεο πξνθαηαβνιέο δηθαζηηθψλ εμφδσλ,
ηελ επηδηθαζζείζα ζηνλ αληίδηθν δηθαζηηθή δαπάλε.
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΔΗΝΑΗ
Ο αζθαιηζκέλνο, ε ζχδπγνο θαη ηα αλχπαληξα παηδηά κέρξη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Ζ θάιπςε ηζρχεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη ζε απηέο πνπ βξέρνληαη απφ ηελ Μεζφγεην Θάιαζζα.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Ζ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ:
1.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧ

2.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

3.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ

4.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΔΓΖ

5.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ

6.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ

7.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

8.

ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΠΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΛΤΦΖ ΓΓ…)

1.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧ

Αμηψζεηο απνδεκηψζεσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αηχρεκα ζηελ επηρείξεζε ή ζην θαηάζηεκα, ζηνλ δξφκν πξνο
ηελ εξγαζία θαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο απαηηήζεηο ζε πεξίπησζε θινπήο,
ππξφο, θαηαζηξνθήο κεραλψλ θ.ι.π.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ:
Σν θαηάζηεκα ελφο αζθαιηζκέλνπ θαηαζηξέθεηαη απφ έλα θνξηεγφ.
Ο νδεγφο πνπ θφξησλε ηξαπκαηίδεη έλα ζπλεξγάηε ηεο επηρείξεζεο.
ε κηα κηθξή πφιε, αληαγσληζηήο δπζθεκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Πξνθαιείηαη θσηηά ζην θαηάζηεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ακέιεηα ελφο πειάηε πνπ πέηαμε αλακκέλν ηζηγάξν ή απφ θσηηά ηνπ
δηπιαλνχ θαηαζηήκαηνο.
Έλαο πειάηεο ή παηδηά πνπ παίδνπλ, ζπάδνπλ ηελ βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Απφ ζπάζηκν πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άλσ ή δηπιαλνχ νξφθνπ πξνθαινχληαη δεκηέο ζην θαηάζηεκα ή ηα εκπνξεχκαηα
ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Πειάηεο θιέβεη εκπνξεχκαηα απφ ην θαηάζηεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Καηά ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε πειάηε θαηαζηξέθεηαη ην εκπφξεπκα κεηά απφ ζχγθξνπζε πνπ έγηλε απφ ππαηηηφηεηα
ηξίηνπ.
2.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεη νπσζδήπνηε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, γηαηί ζα θαιχπηεη
αγνξαλνκηθέο παξαβάζεηο, εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη άιια αδηθήκαηα, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
Καζεκεξηλά ππάξρεη θίλδπλνο γηα αηπρήκαηα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηηο ζθάιεο, ζηηο
απνζήθεο θ.ιπ. ε θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα αθνινπζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επηρεηξήζεσο.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ:
Αγνξαλνκηθέο παξαβάζεηο, φπσο θαηεγνξίεο γηα ειιεηπνβαξή πψιεζε πξντφλησλ, έιιεηςε πηλαθίδσλ, ππεξβνιηθή αχμεζε
ηηκήο θ.ι.π.
Ηδηνθηήηεο βηνηερλίαο δελ αθνινπζεί ηηο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο επηρεηξήζεσο.
Καηεγνξίεο γηα δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο, ιεηηνπξγία κεηά ηελ επηηξεπφκελε ψξα, ξχπαλζε πεξηβάιινληνο θ.ι.π.
Πειάηεο ζπάδεη ην πφδη ηνπ απφ πηψζε κέζα ζην ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Απφ βιάβε κεραλήο ηεο επηρεηξήζεσο ηξαπκαηίδεηαη έλαο εξγάηεο.
Απφ ακέιεηα εξγάηνπ πνπ άθεζε βέξγεο ζηδήξνπ ή άιια αληηθείκελα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πξνθαιείηαη αηχρεκα. Γηψθεηαη ν
εξγνδφηεο.
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3.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ

Αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ εξγνδφηνπ θαη ησλ
ππαιιήισλ ηνπ θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ δηεθδίθεζε φζν θαη ηελ απφθξνπζε απαηηήζεσλ.
Ζ ARAG ππνζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ επαγγεικαηία.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ:
Γηαθνξέο απφ επίδνκα αδείαο, ππεξσξίεο, επηζηξνθή δαλείνπ, θαηαγγειίαο ζπκβάζεσο, απφιπζε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή
απνδεκίσζε.
Τπάιιεινο απνρσξεί απφ ηελ εηαηξία ρσξίο λα επηζηξέςεη ην δάλεην.
Ο αζθαιηζκέλνο εξγνδφηεο απνιχεη ηνλ εξγαδφκελν γηα ζπλερείο θαζπζηεξήζεηο. Απηφο πξνζθεχγεη ζηα δηθαζηήξηα.
Γηαθνξέο κε ππάιιειν γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο.

4.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΔΓΖ

Ο ηδηνθηήηεο θάλεη έμσζε ζηνλ αζθαιηζκέλν, γηαηί ηζρπξίδεηαη φηη ζέιεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο.
Ο ηδηνθηήηεο δεηάεη απφ ηνλ ελνηθηαζηή αζθαιηζκέλν ππεξβνιηθή αχμεζε ελνηθίνπ.
Ο ηδηνθηήηεο δελ θαηαβάιιεη ηα έμνδα επηζθεπήο ειαηησκαηηθήο ζεξκάλζεσο πνπ πιήξσζε ν αζθαιηζκέλνο.
5.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ

Όηαλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο κε ην αζθαιηζηηθφ ζαο ηακείν ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.

6.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΜΒΟΤΛΧΝ

Όηαλ ρξεηάδεζηε ηελ ζπκβνπιή ελφο δηθεγφξνπ γηα ππνζέζεηο νηθνγελεηαθνχ, θιεξνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ.

7.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Όηαλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ θαιχπηεη κε ζπκβφιαηα ππξφο, θινπήο ηεο αζθαιηζκέλεο
επηρείξεζεο θαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ηεο ARAG.

8.

ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΜΔ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΠΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΧΓ ΓΓ…………

Καιχπηεηαη ε πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηδνχζαο ηνλ θίλδπλν αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηελ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο θαη αθνξά ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
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ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΟΥΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
(ΜΗΚΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ)
*** Ζ θάιπςε ελνρηθψλ ζπκβάζεσλ παξέρεηαη κφλν αλ πξνυπάξρεη θαη ε Απιή ή καδί κε ηελ Απιή Δπαγγεικαηηθή, θαη
ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα.

H Noκηθή Πξνζηαζία Δλνρηθψλ πκβάζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ
επαγγεικαηηψλ ή επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο ή πξνκεζεπηέο ζηελ Διιάδα, φπσο:
- αμηψζεηο απφ δηακαξηπξεκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο,
- αμηψζεηο απφ αθάιππηεο επηηαγέο,
- απιήξσηα ηηκνιφγηα,
- αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο,
- δηαθνξέο κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ κή έγθαηξε παξάδνζε, ειαηησκαηηθή πνηφηεηα, ππαλαρψξεζε ζηα ζπκθσλεζέληα
θ.ν.θ.
Δλλνείηαη φηη ε θάιπςε ηζρχεη γηα δηαθνξέο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, απφ δηακαξηπξεκέλα γξακκάηηα, αθάιππηεο
επηηαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία αζθαιίζεσο θαη ησλ νπνίσλ ε πξάμε ζπλαιιαγήο αλάγεηαη ζε ρξφλν
κεηαγελέζηεξν ηεο αζθάιηζεο.
Χο Plafond αζθαιίζεσο ή επίδηθα πνζά ελλννχκε ην χςνο ηεο απαηηήζεσο πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ν
αζθαιηζκέλνο κέζα ζηελ αζθαιηζηηθή πεξίνδν ελφο έηνπο π.ρ. απφ δηακαξηπξεκέλα γξακκάηηα ή αθάιππηεο επηηαγέο
χςνπο κέρξη 3.000 € ή 6.000 € θ.ν.θ.
Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ ηεο ARAG γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αζθαιίζεηο, αλέξρεηαη ζε 3.000 € αλά πεξίπησζε.

Σα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη εθάπαμ.
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AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΟΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΑΓΔ ΓΗΑ ΝΑ
ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΣΑΗ Ζ ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ

1. Σφζν ε ζπλαιιαγκαηηθή φζν θαη ε επηηαγή δελ πξέπεη λα έρνπλ ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο (κνπηδνχξεο), δηαγξαθέο θιπ,
δηφηη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα εγθπξφηεηαο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ν αληίδηθνο θαη παξαθσιχεηαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία.
2. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή πξέπεη λα είλαη ζσζηά ραξηνζεκαζκέλε. Αλ δει. ε απαίηεζε είλαη π.ρ. 100 Δπξψ δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη έληππν ζπλαιιαγκαηηθήο γηα πνζφ απφ 0-147 Δπξψ.
3. Αλ ην πνζφλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ κεγαιχηεξε αμία ησλ εληχπσλ ζπλαιιαγκαηηθήο πνπ
θπθινθνξνχλ, ηφηε γηα ην επηπιένλ πνζφλ ε ζπλαιιαγκαηηθή πξέπεη λα ραξηνζεκαίλεηαη κέζα ζε ηξείο εκέξεο απφ ηελ
έθδνζε ζηελ νηθεία ΓΟΤ θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηνπ ζψκαηνο απηήο απφ ηελ αλσηέξσ ΓΟΤ, φηη ραξηνζεκάλζεθε,
αλαγξαθνκέλνπ επίζεο ηνπ αξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο ηξηπινηχπνπ απνδείμεσο.
4. ην έληππν ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, δει.
εκεξνκελία πιεξσκήο, εκεξνκελία απνδνρήο, νλνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή εθδφηε θαη απνδέθηε θ.ν.θ.
5. Σφζν ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή φζν θαη ζηελ επηηαγή εάλ ν νθεηιέηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ, δει. νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ππνγξαθή.
Δάλ ν νθεηιέηεο είλαη εκπνξηθή εηαηξία, ηφηε πξέπεη λα ππάξρεη ε ζσζηή θαη πιήξεο επσλπκία ηεο, δει. ΔΠΔ, ΟΔ θαη
εθηφο ηεο ππνγξαθήο λα ππάξρεη ζθξαγίδα.
6. Μφλν γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή είλαη ζθφπηκν - φπνπ είλαη δπλαηφλ- λα ππνγξάθεη ηξηηεγγπεηήο κε ηα πιήξε ζηνηρεία
ηνπ φπσο παξαπάλσ.
7. Δθφζνλ ε επηηαγή δελ εηζπξάηηεηαη (είλαη αθάιππηε), πξέπεη λα δεηείηαη εληφο 8 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
πιεξσκήο ε ζθξάγηζε ηεο απφ ηελ ηξάπεδα.
8. Δπεηδή γηα ηελ δηεθδίθεζε απαηηήζεσλ βάζεη ζπλαιιαγκαηηθήο ή επηηαγήο ν κηθξφηεξνο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο
παξαγξαθήο είλαη 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζα πξέπεη αξθεηά λσξίηεξα λα έρεη επηιεθζεί δηθεγφξνο γηα
ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο.
ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ
Δίλαη απηνλφεην φηη φζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ ζηνλ δηθεγφξν ζρεηηθά κε ηελ
δξαζηεξηφηεηα, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηνπ θιπ., δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη θπξίσο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο.
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ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ
(ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν αζθαιηζκέλνο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ επηηεδεπκαηία θαη ειεπζέξνπ
επαγγεικαηία, γηα κία επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ησλ γεληθψλ φξσλ αζθαιίζεσο Ννκηθήο Πξνζηαζία παξέρεηαη:
γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμ ακειείαο παξάβαζε
πνηληθψλ δηαηάμεσλ
γηα ηελ παξαθχιαμε έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ζηηο δηαθνξέο κε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηελ
αζθαιηζκέλε επηρείξεζε
γηα ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιίδνπζαο ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο, αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο
γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζκέλε δξαζηεξηφηεηα

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ-ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ – ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ
(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθκίζζσζεο)

Ννκηθή Πξνζηαζία Γηακεξίζκαηνο ή Μνλνθαηνηθίαο ▼
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο - ηδηνθηήηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ δηακεξίζκαηνο ή κνλνθαηνηθίαο
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ▼

γηα ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο

γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάβαζε εμ’ ακειείαο
πνηληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ κηζζσηηθέο ζπκβάζεηο

ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο εθ’ φζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην εηήζην
αζθάιηζηξν πνπ θαηαβάιιεη εθάζηνηε ν αζθαιηζκέλνο θαη πξνθχπηνπλ απφ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

ζηηο δηαθνξέο εμ’ ηδίσλ αζθαιηζηεξίσλ (ππξφο, ζεηζκνχ θιπ.) πνπ θαιχπηνπλ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

Ννκηθή Πξνζηαζία Καηαζηήκαηνο ▼
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο - ηδηνθηήηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηαζηήκαηνο
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ▼

γηα ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο

γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάβαζε εμ’ ακειείαο
πνηληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ κηζζσηηθέο ζπκβάζεηο

ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο εθ’ φζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην εηήζην
αζθάιηζηξν πνπ θαηαβάιιεη εθάζηνηε ν αζθαιηζκέλνο θαη πξνθχπηνπλ απφ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

ζηηο δηαθνξέο εμ’ ηδίσλ αζθαιηζηεξίσλ (ππξφο, ζεηζκνχ θιπ.) πνπ θαιχπηνπλ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

Ννκηθή Πξνζηαζία Οηθνπέδνπ ▼
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο - ηδηνθηήηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νηθνπέδνπ
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ▼

γηα ηελ δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο

γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάβαζε εμ’ ακειείαο
πνηληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ κηζζσηηθέο ζπκβάζεηο

ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ νκφξσλ ηδηνθηεζηψλ

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο εθ’ φζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην εηήζην
αζθάιηζηξν πνπ θαηαβάιιεη εθάζηνηε ν αζθαιηζκέλνο θαη πξνθχπηνπλ απφ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

ζηηο δηαθνξέο εμ’ ηδίσλ αζθαιηζηεξίσλ (ππξφο, ζεηζκνχ θιπ.) πνπ θαιχπηνπλ ην αζθαιηζκέλν αθίλεην

H αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρχεη ζηελ Διιάδα θαη εθφζνλ ζπληξέρεη αξκνδηφηεηα Διιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΧΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΧΝ

ην εηδηθφ απηφ πξφγξακκα αζθαιίδνληαη νη εθάζηνηε ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ πνιπθαηνηθηψλ γηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα πξάμεηο, παξαιήςεηο ή παξαβάζεηο θαζψο επίζεο θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη
ηα θνηλφρξεζηα αγαζά, φπσο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έλνηθνο αξλείηαη ηελ θαηαβνιή θνηλνρξήζησλ. Δγείξεηαη αγσγή ελαληίνλ ηνπ.
Έλνηθνο αξλείηαη ή θσιπζηεξγεί ηελ θαηαβνιή δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο ζσιελψζεσλ, βαθήο ηνπ θηηξίνπ,
κνλψζεσο ηεο ηαξάηζαο θιπ.
Ο δηαρεηξηζηήο θαηεγνξείηαη γηα πγεηνλνκηθέο παξαβάζεηο ή πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Παξαδίδεηαη ειιηπέο θνξηίν πεηξειαίνπ ή θαθήο πνηφηεηαο θαη πξνθαιεί δεκηέο ζηνλ ιέβεηα.
Πξνθχπηνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηηκή ή ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο ειαηνρξσκαηηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θιπ.
Νεναγνξαζζείο θαπζηήξαο ή άιιν γηα ηελ θνηλή ρξήζε θαη εμππεξέηεζε κεράλεκα ή εμάξηεκα απνδεηθλχνληαη
ειαηησκαηηθά.
Πξνθαινχληαη δεκηέο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ θαη εγείξεηαη αγσγή απνδεκίσζεο
ελαληίνλ ηνπ.

Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο ηεο πξνζδηνξηδφκελεο κε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ζην
αζθαιηζηήξην νηθνδνκήο, εθφζνλ αζθεί λνκίκσο ηα θαζήθνληά ηνπ.

Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ▼
1.

Γηα ηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο ζε πεξηπηψζεηο
δεκηάο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη θνηλνρξήζησλ αγαζψλ

2.

Γηα ηελ πνηληθή ππεξάζπηζε ηνπ δηαρεηξηζηή φηαλ θαηεγνξείηαη γηαεμ ακειείαο αδηθήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ.

3.

Γηα ηελ δηεθδίθεζε ηεο είζπξαμεο ησλ λνκίκσο θαηαλεκεκέλσλ νθεηιψλ, θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ εθ κέξνπο ησλ
ππφρξεσλ

4.

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη αγαζψλ θαζψο θαη ζπκβνιαίσλ
πνπ θαιχπηνπλ ηνλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο

5.

Γηα ηελ πξνζεπίθιεζε, ηεο αζθαιίδνπζαο ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ηνπ εθάζηνηε
λφκηκα εθιεγκέλνπ δηαρεηξηζηή.

Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή αιιά θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη αγαζά θαη δελ αθνξά ηηο
δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ.
Ζ θάιπςε παξέρεηαη γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα γελλεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο θαη ηζρχεη ζηελ
Διιάδα.
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Υξήζηκεο πκβνπιέο…

ρεηηθά κε ηελ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε θνηλνρξήζησλ, απαξαίηεηα είλαη ηα εμήο :
1.

Αληίγξαθν ηεο ζχζηαζεο νξηδνληίνπ θαη θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο

2.

Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ αλσηέξσ

3.

Πιήξε ζηνηρεία νθεηιέηε

4.

Ο αξηζκφο ζπκβνιαίνπ ηνπ νθεηιέηε κε ηνλ ηφκν θαη ηνλ αξηζκφ κεηαγξαθήο απηνχ (φρη απαξαίηεηα αληίγξαθν,
αξθεί θαη απιή αλαθνξά)

5.

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ πξαθηηθνχ Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ νξίδεη ηνλ ηειεπηαίν δηαρεηξηζηή

6.

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ πνπ αλαζέηεη ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ζε εηαηξία (κπνξεί λα είλαη ην ίδην
κε ην αλσηέξσ ή αλ ε εηαηξία είλαη θαη ν δηαρεηξηζηήο είλαη έλα)

7.

Σηο απνδείμεηο εμφδσλ θάζε νθεηιφκελνπ κήλα, έζησ θαη θσηνηππία

8.

Αλ θάπνην έμνδν πξνέξρεηαη απφ απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο (π.ρ. ακνηβή δηαρεηξηζηή), επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ

Σα ζηνηρεία 1, 2, 3 θαη 4, αλ δελ ππάξρνπλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε έξεπλα ζηα νηθεία ππνζεθνθπιαθεία θαη
θηεκαηνινγηθά γξαθεία

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ
Οξνθνθηεζία- θάζεηε ηδηνθηεζία
Ζ θαηαζθεπή πνιπθαηνηθηψλ ιχλεη ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ ζπγθαηνίθεζε φκσο
απηή έρεη πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα . ζπρλά πξνθχπηνπλ αληηδηθίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ αξκφδην
είλαη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν.
Ζ ηδηνθηεζία πνπ αλήθεη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο έρεη ζεζκνζεηεζεί κε λφκν, ζπληδηνθηεζία θαηά νξφθνπο ή
«νξηδφληηα ηδηνθηεζία».
Λεηηνπξγία ηεο ζπληδηνθηεζίαο.
Ζ ζπληδηνθηεζία γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηεί ηελ χπαξμε νξγάλσλ δειαδή Γηαρεηξηζηή θαη Γεληθή πλέιεπζε. Απηά
νξίδνληαη γεληθά κε λφκν, αιιά θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο θαη έρεη θαηαηεζεί ζην ππνζεθνθπιαθείν. ( Απνηειεί κέξνο ηεο ζχζηαζεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο.)
Κάζε δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα έρεη έλα αληίγξαθν ηνπ θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο, θαζψο θαη θαηάινγν ησλ νλνκάησλ
ησλ θαηνηθνχλησλ ζηελ πνιπθαηνηθία, ηδηνθηεηψλ θαη ελνηθηαζηψλ.
Γεληθή πλέιεπζε ηεο Πνιπθαηνηθίαο
Ζ γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζπλεδξηάδεη θαη
απνθαζίδεη κε βάζε ηηο πιεηνςεθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ . ηε γεληθή ζπλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ φινη νη ηδηνθηήηεο
νπνηαζδήπνηε ηδηνθηεζίαο ζην θηήξην. Οη ςήθνη ηνπο είλαη αλάινγνη κε ην κέγεζνο ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηα ρηιηνζηά επί
ηνπ νηθνπέδνπ. ε θάζε Γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεηαη πξφεδξνο θαη γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ζε εηδηθφ
βηβιίν, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη παξεπξηζθφκελνη θαη νη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ.
Κάζε ρξφλν ζπλήζσο ε γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεη σο δηαρεηξηζηή έλαλ εθ ησλ ζπληδηνθηεηψλ κε εηήζηα ζεηεία
Γηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο
πρλά ιφγσ ηεο απξνζπκίαο πνιιψλ ζπληδηνθηεηψλ λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή, αθνχ απηά είλαη
αξθεηά θαη πνιιέο θνξέο απαηηνχλ πνιχ απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν καο, θαηαθεχγνπλ ζηελ ιχζε λα εθιέγνπλ ηνλ
ππεχζπλν θάπνηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο πνιπθαηνηθηψλ ζαλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο επηκειείηαη ηηο πιεξσκέο, ηηο
εηζπξάμεηο, ηελ παξαιαβή ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ εηδνπνίεζε ησλ ζπληεξεηψλ, ( βπηίν βφζξνπ, ζπληεξεηή θαπζηήξα ) θαη
γεληθψο αζρνιείηαη κε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πνιπθαηνηθίαο.
Γηαρεηξηζηήο
Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ν εληνινδφρνο ησλ ζπληδηνθηεηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ ελφο θηεξίνπ.
Ζ εληνιή ζηνλ δηαρεηξηζηή δίδεηαη απφ ηελ ζπλέιεπζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ, πνπ ζπγθαιείηαη ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ θαη ην αληηθείκελν ηεο εληνιήο απηήο δειαδή νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή πξνζδηνξίδνληαη επίζεο απφ
ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη:
Δμφθιεζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ , φπσο ΓΔΖ, χδξεπζεο, θαζαξηφηεηαο, πεηξειαίνπ θιπ.
Δπίβιεςε ησλ ηαθηηθψλ (π.ρ. θαζαξηφηεηα) θαη εθηάθησλ εξγαζηψλ (π.ρ. επηζθεπή ησλ βιαβψλ) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ.
Καηαλνκή ησλ θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ θαη έθδνζε αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα θάζε δηακέξηζκα ρσξηζηά, αλάινγα κε
ηα ρηιηνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ.
Δίζπξαμε ησλ νθεηιψλ ησλ δηακεξηζκάησλ.
Έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο θαη πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
Φξνληίδα γηα ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα φπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο, δειαδή ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ηνπ θηηξίνπ αλ ππάξμεη
αλάγθε θαη ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο.
Γξήγνξε αληαπφθξηζε φηαλ νη έλνηθνη δεηνχλ ηελ παξέκβαζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάπνηαο δεκηάο ή βιάβεο.
Πξαθηηθά ηψξα, ν δηαρεηξηζηήο είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν θαη αθεληηθφ ηνπ είλαη ε ζπλέιεπζε ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ο
δηαρεηξηζηήο φκσο ,εθηφο αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ, πξέπεη λα αθήλεηαη απεξίζπαζηνο λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ. Οη ζπληδηνθηήηεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν δηαρεηξηζηήο δελ πθίζηαηαη γηα λα ηθαλνπνηεί
ηα θαπξίηζηα ιίγσλ, αιιά γηα λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελνίθσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη
λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα ην θηήξην, λα αθνχεη ηηο γλψκεο ησλ ζπγθαηνίθσλ ηνπ αιιά λα ελεξγεί πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαη κε γλψκνλα ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ πνιιψλ. Αθφκα λα θξνληίδεη λα ππάξρεη δηαθάλεηα ζε φιεο ηνπ ηηο
ελέξγεηεο θαη λα κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί.
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Καλνληζκφο Πνιπθαηνηθίαο
Καλνληζκφο πνιπθαηνηθίαο είλαη ην θείκελν πνπ ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαη γεληθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο
πνιπθαηνηθίαο. Σν θείκελν απηφ είλαη κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ν θάζε ηδηνθηήηεο ππνγξάθεη θαηά ηελ αγνξά θάζε
ηδηνθηεζίαο. Με ηελ ππνγξαθή ινηπφλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, θάζε ηδηνθηήηεο απνδέρεηαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη
δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Αθφκα θάζε ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ζε
ηξίην, λα δεζκεχεη κε ην ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο ηνλ ελνηθηαζηή ζηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο ν
θαλνληζκφο ξπζκίδεη ζέκαηα ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. Αλ φκσο ππάξρεη ζχγθξνπζε θαλνληζκνχ λνκνζεζίαο είλαη επλφεην φηη ππεξηζρχεη ε λνκνζεζία.
Απνζεκαηηθφ πνιπθαηνηθίαο
Βαζηθή ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο
πνιπθαηνηθίαο, φπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο. Σν απνζεκαηηθφ είλαη έλα ηακείν ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή
φισλ ελνίθσλ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Σα ρξήκαηα απηά επηηξέπνπλ ζηνλ δηαρεηξηζηή λα αληηκεησπίζεη ηηο δαπάλεο ηεο
πνιπθαηνηθίαο κέρξη ηελ έθδνζή θαη είζπξαμε ησλ θνηλνρξήζησλ. ε πεξίπησζε πνχ ην δηακέξηζκα / θαηάζηεκα
ελνηθηάδεηαη, ην απνζεκαηηθφ θαηαβάιεη ζπλήζσο ν ελνηθηαζηήο. Όηαλ απηφο αθήζεη ην δηακέξηζκα θαη αθνχ εμνθιήζεη
φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιπθαηνηθίαο, ην πφζν πνπ θαηέβαιε ζαλ απνζεκαηηθφ ηνπ επηζηξέθεηαη
αηφθσο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δηακεξίζκαηνο, ν νπνίνο πξέπεη λα ην επαλεηζπξάμεη απφ ηνλ λέν ελνηθηαζηή ηνπ
δηακεξίζκαηνο. Σν χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ηακείνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 50% πεξηζζφηεξν απφ ην
κέζν κεληαίν χςνο ησλ δαπαλψλ, γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη θαη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε νθεηιψλ. Δπίζεο
πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ηαθηηθά ζηελ άλνδν ησλ δαπαλψλ. Γηαθνξεηηθά ν δηαρεηξηζηήο ζα αλαγθάδεηαη λα θαιχπηεη
κέξνο ησλ δαπαλψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο απφ ηελ ηζέπε ηνπ.
Καηεγνξίεο θνηλνρξήζησλ
Κάζε ηδηνθηεζία δελ έρεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο δαπάλεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο δηαθέξεη θαη ην
πφζην ζπκκεηνρήο θάζε ηδηνθηεζίαο ζ' απηή. Έλα δηακέξηζκα π.ρ. ηνπ 5νπ νξφθνπ έρεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο
δαπάλεο αζαλζέξ απφ έλα ίζνπ κεγέζνπο δηακέξηζκα ηνπ 1νπ νξφθνπ. Ζ δαπάλε ζέξκαλζεο ζε κία πνιπθαηνηθία κε
απηνλνκία ζέξκαλζεο, δελ είλαη κφλν αλάινγε κε ην κέγεζνο ηνπ δηακεξίζκαηνο αιιά θαη κε ηηο ψξεο πνχ θάζε
δηακέξηζκα άλαςε ην θαινξηθέξ ηνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε νξηδφληηα ηδηνθηεζία θαηαηάζζεη ηηο δαπάλεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, ψζηε λα
γίλεηαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπο ζηηο ηδηνθηεζίεο.
Καηαλνκή ηεο δαπάλεο ηνπ πεηξειαίνπ
Ο ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ ηερληθή νδεγία ηνπ ΣΟΣΔΔ Αξ.
2427/1983 ε νπνία ζεζπίζηεθε κε ην απφ 7/11/85 Π.Γ. (ΦΔΚ 63/ Σεχρνο Γ')
Απφ ηηο δαπάλεο ζέξκαλζεο απηέο πνχ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο,
θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηα ρηιηνζηά (πνζνζηφ) ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο ζηελ θαηεγνξία ζέξκαλζεο. Σα ρηιηνζηά απηά
είλαη αλάινγα ηνλ φγθν ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο. ήκεξα νη κεραληθνί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρηιηνζηψλ απηψλ ιακβάλνπλ
ππ' φςε ηνπο φρη κφλν ηνλ φγθν αιιά θαη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θάζε δηακεξίζκαηνο ιφγσ αλνηγκάησλ, εμσηεξηθψλ
επηθαλεηψλ, ηχπνπ κφλσζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ
Όζνλ αθνξά ηελ δαπάλε πεηξειαίνπ, απηή θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζέξκαλζεο θάζε πνιπθαηνηθίαο:
Πνιπθαηνηθίεο ΥΧΡΗ απηνλνκία ζέξκαλζεο
ηηο πνιπθαηνηθίεο κε ζέξκαλζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ε δαπάλε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηαλέκεηαη φπσο θαη ε δαπάλεο
επηζθεπψλ θιπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:

Όπνπ:
Κ = ε δεηνχκελε θαηαλάισζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζε Δπξψ.
Π = ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζε Δπξψ.
Υδ = ηα ρηιηνζηά ηνπ δηακεξίζκαηνο.
= Σν άζξνηζκα ησλ ρηιηνζηψλ φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ.
Γηαηξνχκε δειαδή ην πνζφ πνπ ζέινπκε λα θαηαλείκνπκε κε ην άζξνηζκα ησλ ρηιηνζηψλ φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ θαη
πνιιαπιαζηάδνπκε ην πειίθν κε ηα ρηιηνζηά θάζε δηακεξίζκαηνο γηα λα βαξνχκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ.
Πνιπθαηνηθίεο ΜΔ απηνλνκία ζέξκαλζεο
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Έλα πνζνζηφ ηνπ θαηαλαισζέληνο πεηξειαίνπ (ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο) θαηαλέκεηαη
αλάινγα κε ηνλ φγθν ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο. Σν ππφινηπν θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ δηακεξίζκαηνο ζε
ζπλάξηεζε κε ηνηο ψξεο ρξήζεσο ηεο ζέξκαλζεο απφ ην αληίζηνηρν δηακέξηζκα ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:

Όπνπ:
Κ = ε δεηνχκελε θαηαλάισζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζε δξαρκέο.
Π = ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζε δξαρκέο.
Υδ = ηα ρηιηνζηά ηνπ δηακεξίζκαηνο.
Χδ = ή κέηξεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ην δηάζηεκα πνχ καο ελδηαθέξεη.
= Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ σξψλ επί ηα ρηιηνζηά φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ.
Απηνλνκία ζέξκαλζεο κε ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ
ηελ πεξίπησζε απηή νη δαπάλεο πνχ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαηαλέκνληαη κε βάζε ηελ κειέηε ηνπ
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ πνχ έρεη ζρεδηάζεη ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ο Μεραληθφο έρεη
ππνινγίζεη ζηελ κειέηε ηνπ ηηο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξαθάησ ηχπν ζε ζπλάξηεζε κε
ηνλ ρξφλν πνπ θάζε ηδηνθηεζία ρξεζηκνπνηεί ηελ ζέξκαλζε, σο αθνινχζσο:

Όπνπ:
Κ = ε δεηνχκελε θαηαλάισζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζε Δπξψ.
Π = ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζε Δπξψ.
εi = ν ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο.
fi = ν ζπληειεζηήο παξακέλνπζαο επηβάξπλζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο.
Χδ = ή κέηξεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ην δηάζηεκα πνχ καο ελδηαθέξεη.
= Σν άζξνηζκα ησλ γηλσκέλσλ ησλ σξψλ επί ζπληειεζηέο επηβάξπλζεο φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ.
Πάγην ζέξκαλζεο;
Αθφκα θαη ζηηο πνιπθαηνηθίεο κε απηνλνκία ζέξκαλζεο, έλα κέξνο ηνπ πεηξειαίνπ θαηαλέκεηαη φρη ιακβάλνληαο ππ΄
φςηλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηα ρηιηνζηά ζέξκαλζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν, αιιά απνθιεηζηηθά αλάινγα
κε ηα ρηιηνζηά ζέξκαλζεο θάζε δηακεξίζκαηνο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη έλα δηακέξηζκα ζα ρξεσζεί κε έλα (κηθξφ)
κέξνο ηνπ πεηξειαίνπ πνχ θαηαλαιψζεθε αθφκα θαη αλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ ηελ ζέξκαλζε ηνπ. Απηφ
ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο:
Πξψηνλ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο κηαο πνιπθαηνηθίαο έρεη βειηηζηνπνηεζεί γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ ζπγθεθξηκέλνπ
φγθνπ. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηθξφηεξνπο ρψξνπο δελ ιεηηνπξγεί κε ηνπο βέιηηζηνπο φξνπο θαη άξα ππάξρεη ζπαηάιε
θαπζίκνπ.
Γεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν: Έλαο ρψξνο πνχ δελ ζεξκαίλεηαη ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ςπρξή κάδα πνχ απνξξνθά
ζεξκφηεηα απφ ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο κε απνηέιεζκα απηέο λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν θαχζηκν γηα λα ζεξκαλζνχλ.
Καηαλνκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθθέλσζε βφζξνπ.
ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, φπσο ήδε γλσξίδεηαη δελ ππάξρεη θεληξηθή απνρέηεπζε κε απνηέιεζκα θάζε
πνιπθαηνηθία λα έρεη ηνλ δηθφ ηεο βφζξν. ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιπθαηνηθίαο δελ απαηηείηαη ζπρλή εθθέλσζε
ηνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο απηή γίλεηαη ζπρλφηεξε. Καιείηαη ινηπφλ ν δηαρεηξηζηήο λα κνηξάζεη κία αθφκα
δαπάλε. Γελ ππάξρεη φκσο λνκνζεηεκέλε κέζνδνο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ απηήο ηεο δαπάλεο. Ο πην «δίθαηνο» ηξφπνο, κε
βάζε ηελ εκπεηξία καο, ζα ιέγακε φηη είλαη ν θαηακεξηζκφο κε βάζε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, αθνχ ν βφζξνο απνηειεί ηνλ
ηειηθφ απνδέθηε ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλνπκε.
Καζνξηζκφο ησλ ρηιηνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο δαπάλεο
Ο κεραληθφο πνπ ζρεδηάδεη ηελ πνιπθαηνηθία, θηηάρλεη θαη ηνλ πίλαθα "Οξηδφληηαο Ηδηνθηεζίαο" ηνπ αθηλήηνπ. Ο
πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θάζε δηαηξεκέλεο ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο εκβαδφλ, φγθνο, αλαινγνχληεο
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πνζνζηφ επί ηνπ νηθνπέδνπ θ.α. ηνλ ίδην πίλαθα θαζνξίδεηαη θαη ε ζπκκεηνρή θάζε ηδηνθηεζίαο
ζηηο θνηλέο δαπάλεο ηνπ θηεξίνπ. Ο πίλαθαο απηφο είλαη κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνχ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαηά
ηελ αγνξά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί παξά κφλν κε ζπλαίλεζε φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαη κε λέα
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
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Πνηεο δαπάλεο αθνξνχλ ηνλ ελνηθηαζηή θαη πνηεο ηνλ ηδηνθηήηε
Απηφ είλαη έλα αθαλζψδεο ζέκα πνπ ηαιαλίδεη γηα ρξφληα ηηο ζρέζεηο ελνηθηαζηψλ - ηδηνθηεηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ
δηαρεηξηζηή ελφο θηεξίνπ, ηππηθά ην δίιεκκα απηφ δελ πθίζηαηαη. Ο δηαρεηξηζηήο σο γλσζηφλ είλαη ν αληηπξφζσπνο
ζπλνιηθά ηεο ζπληδηνθηεζίαο ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ζηελ
δηάζεζή ηνπ ηνλ πίλαθα νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα πνζνζηά θάζε ηδηνθηεζίαο ζε θάζε θαηεγνξία
θνηλνρξήζησλ ν δηαρεηξηζηήο θαηαλέκεη ηηο δαπάλεο ζηηο ηδηνθηεζίεο. Δδψ ζηακαηάεη ην έξγν ηνπ. Τπφρξενο γηα ηελ
πιεξσκή φισλ ησλ δαπαλψλ πνχ αλαινγνχλ ζε θάζε ηδηνθηεζία ηππηθά είλαη ν ηδηνθηήηεο. πλήζσο φκσο νη ηδηνθηήηεο
κε ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ζπκθσλνχλ κε ηνπο ελνηθηαζηέο φηη έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ ζα πιεξψλνληαη απφ ηνπο
δεχηεξνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ νθείινπλ λα επηιχνπλ κεηαμχ ηνπο νη ηδηνθηήηεο κε ηνπο
ελνηθηαζηέο. Ο δηαρεηξηζηήο δελ έρεη ιφγν ζηηο ηδησηηθέο απηέο ζπκθσλίεο, φπσο δελ έρεη ιφγν θαη ζηνπο ππφινηπνπο
φξνπο ηεο κίζζσζεο ησλ δηαηξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ.
Πξαθηηθά ηψξα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έρεη επηθξαηήζεη ε εμήο ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα:
Ο ελνηθηαζηήο εμνθιεί ηα θνηλφρξεζηα ζηνλ δηαρεηξηζηή, θαη αλ απηά πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο δαπάλεο νη νπνίεο θαηά ηελ
ζπκθσλία πνχ έρεη γίλεη αθνξνχλ ηνλ ηδηνθηήηε, απηέο αθαηξνχληαη απφ ην επφκελν ελνίθην φηαλ απηφ θαηαβιεζεί. Οη
δαπάλεο πνπ ζπλήζσο ζπκθσλείηαη φηη βαξχλνπλ ηνλ ελνηθηαζηή είλαη νη δαπάλεο πνχ πξνθχπηνπλ ζε ηαθηηθή βάζε,
δει θάζε κήλα, ηξίκελν θ.ι.π. Οη ινηπέο δαπάλεο δειαδή νη έθηαθηεο, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη επηζθεπέο παγίσλ
ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ, αθνξνχλ ηνλ ηδηνθηήηε. ηνλ παξαπάλσ εζηκηθφ θαη πξαθηηθφ θαλφλα θπζηθά ππάξρνπλ
εμαηξέζεηο.
εκαληηθέο παξαηεξήζεηο
Θα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά κεξηθά πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο παξαβιέπνληαη απφ ηνπο ελνίθνπο κηαο λέαο
πνιπθαηνηθίαο:
Κάζε έλνηθνο πξέπεη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ νξηδφληηα ηδηνθηεζία.
Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα νξηζηεί θαη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ακέζσο. Οη θαζπζηεξήζεηο ζα θέξνπλ κφλν
κπεξδέκαηα θαη δηακάρεο αξγφηεξα.
Όινη νη έλνηθνη πξέπεη λσξίο λα θξνληίζνπλ λα βξνπλ ηνπο δηάθνξνπο δηαθφπηεο πνχ απνκνλψλνπλ ηηο δηάθνξεο
παξνρέο ζην δηακέξηζκά ηνπο φπσο λεξνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο θ.ι.π. Δπίζεο λα πξνκεζεπηνχλ θιεηδηά γηα
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Έηζη ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη.
Οη δηάθνξνη ηερληθνί πξηλ παξαδψζνπλ ηα ζπζηήκαηα γηα ιεηηνπξγία επηζεκαίλνπλ πνηνη κεηξεηέο (ζέξκαλζεο,
χδξεπζεο θιπ) αλήθνπλ ζε θάζε δηακέξηζκα. Καιφ είλαη ν θάζε έλνηθνο λα επηβεβαηψζεη αλ νη κεηξεηέο απηνί είλαη
πξάγκαηη ζσζηά αληηζηνηρεκέλνη.
Σν ζέκα ηεο παξαιαβήο κίαο λέαο ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη ζνβαξφ. Καιφ είλαη ν θάζε ηδηνθηήηεο πξηλ
ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο παξαιαβήο λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε κεραληθφ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ, γηα λα
απνθχγεη πξνβιήκαηα αξγφηεξα.
Άξλεζε πιεξσκήο θνηλνρξήζησλ.
Σν δπζθνιφηεξν θαζήθνλ ελφο δηαρεηξηζηή είλαη ε είζπξαμε ησλ θνηλνρξήζησλ. Δπεηδή ε πξφιεςε είλαη πάληα
θαιχηεξε απφ ηελ ζεξαπεία ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα θξνληίδεη νη ρξεψζεηο λα είλαη θαζαξέο δηαθαλείο θαη
αηηηνινγεκέλεο. Κάζε απνξία πξέπεη λα επηιχεηαη άκεζα θαη πεηζηηθά. Ζ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα γίλεηαη φζν
είλαη δπλαηφλ νκαιά γηα λα κελ παξνπζηάδνληαη κήλεο κε ηεξάζηηεο ρξεψζεηο θαη άιινη κε κεδακηλέο. Αθφκα ν
δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη επγεληθφο αιιά επίκνλνο φηαλ δεηάεη ηελ έγθαηξε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ. Όζν ε νθεηιή
ζπζζσξεχεηαη, ηφζν δπζθνιφηεξε είλαη ή είζπξαμή ηεο.
Αλ παξ' φια απηά θάπνηνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο αξλείηαη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ, ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ηνλ
παξαπέκςεη ζηελ ζπλέιεπζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαη λα αθήζεη απηήλ λα απνθαζίζεη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, νη
νπνίεο ελίνηε θηάλνπλ θαη ζηα δηθαζηήξηα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ηδηνθηήηεο πνπ δπζηξνπεί θαιείηαη λα εμνθιήζεη ην
πνζφ πξνζαπμεκέλν κε ηα έμνδα είζπξαμεο ηνπ, ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη ηελ πνηληθή ξήηξα αλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα
απφ ηνλ θαλνληζκφ.
Απνρψξεζε ελνηθηαζηή
Τπφρξενο έλαληη ηεο ζπληδηνθηεζίαο ηνπ θηεξίνπ γηα νπνηεζδήπνηε νθεηιέο ελφο δηακεξίζκαηνο είλαη πάληα ν ηδηνθηήηεο
ηνπ δηακεξίζκαηνο. Γη΄ απηφ ινηπφλ ηα νθεηιφκελα θνηλφρξεζηα ηεο πεξίπησζεο απηή πξέπεη λα θιεζεί λα πιεξψζεη ν
ηδηνθηήηεο.
Γη' απηφ ινηπφλ θαιφ είλαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε ελφο ελνηθηαζηή ν ίδηνο ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε πξέπεη λα δεηεζεί
έγγξαθε εθθαζάξηζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο (φπσο θαη απφ ΓΔΖ θ.ι.π) γηα λα απνθεπρζνχλ
πξνβιήκαηα.
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Κιεηζηά δηακεξίζκαηα
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θαλνληζκνί ησλ πνιπθαηνηθηψλ δελ πξνβιέπνπλ έθπησζε ζηα θνηλφρξεζηα
ηδηνθηεζηψλ νη νπνίεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παξακέλνπλ θιεηζηέο θαη αρξεζηκνπνίεηεο, κε δχν εμαηξέζεηο:
ηηο πνιπθαηνηθίεο πνχ δελ έρνπλ απηνλνκία ζέξκαλζεο ζπλήζσο ππάξρεη κία έθπησζε γχξσ ζην 50 %. Καη ζηελ
πεξίπησζε φκσο απηή πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη: Να παξακείλεη ε
ηδηνθηεζία ηειείσο θιεηζηή θαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 - 60 εκεξψλ. Να απνκνλσζνχλ θαη λα ζθξαγηζηνχλ ηα
ζψκαηα ηνπ θαινξηθέξ, κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο πξέπεη επίζεο λα ηα απνζθξαγίζεη.
ηηο πνιπθαηνηθίεο κε απηνλνκία ζέξκαλζεο είλαη απηνλφεην φηη ζηα θιεηζηά δηακεξίζκαηα ρξεψλεηαη κφλν ην πάγην
ζέξκαλζεο, αθνχ νη κεηξεηέο δελ θαηαγξάθνπλ θαηαλάισζε.
ηνπο θαλνληζκνχο πνιπθαηνηθηψλ ππάξρεη ζπλήζσο εηδηθή πξφβιεςε κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο
απαιιάζζεηαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα θνηλφρξεζηα γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνχ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη
παξακέλνπλ απνχιεηεο θαη αρξεζηκνπνίεηεο.
Απηά πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ απνηεινχλ κεξηθέο γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη απαληνχλ ζηηο ζπρλφηεξεο απνξίεο πνπ
καο έρνπλ εθθξάζεη νη δηαρεηξηζηέο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε. Δίλαη πηζαλφ εζείο λα έρεηε θάπνηα άιιε, γηα ην ιφγν απηφ
είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζε ζαο λα ηε ιχζνπκε θαη λα ζαο βνεζήζνπκε ζε φπνην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη θαη αθνξά
ηελ πνιπθαηνηθία ζαο.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΧ
1. Με επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε εκπνξεχκαηνο
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φηαλ ζπκθσλήζεθε ξεηά εκέξα άθημεο.
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Απφθξνπζε απαηηήζεσλ ηξίησλ θαηά δηακεηαθνξέα.
Β) Παξεκπίπηνπζα αγσγή θαηά κεηαθνξέα ή άιινπ ππεχζπλνπ.
2. Καζπζηεξεκέλε άθημε κεηαθνξέα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ εμ’ άιιεο
αηηίαο (π.ρ. ηξνραίν αηχρεκα – ηερληθή βιάβε - ηνπκπάξηζκα)
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Απφθξνπζε απαηηήζεσλ ηξίησλ θαηά δηακεηαθνξέα.
Β) Παξεκπίπηνπζα αγσγή θαηά κεηαθνξέα ή άιινπ ππεχζπλνπ.
3. Καηάζρεζε νρήκαηνο θαη δέζκεπζε εκπνξεχκαηνο ιφγσ πνηληθήο εκπινθήο ηνπ κεηαθνξέα (ιαζξνκεηαλάζηεο –
πξφβιεκα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο – πξφβιεκα ζηελ άδεηα νδήγεζεο – πεξηνξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο – ππέξβαξν
θνξηίν – πξφβιεκα ζηελ θαηά λφκν απαηηνχκελε άδεηα κεηαθνξάο)
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Ννκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηελ κεηαθφξησζε ηνπ.
Β) Απφθξνπζε απαηηήζεσλ ηξίησλ θαηά δηακεηαθνξέα.
Γ) Παξεκπίπηνπζα αγσγή θαηά κεηαθνξέα ή άιινπ ππεχζπλνπ.
4. Όηαλ ν κεηαθνξέαο δελ ηήξεζε ηηο απνδεδεηγκέλα πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζαθείο νδεγίεο ηνπ δηακεηαθνξέα σο πξνο ηηο
πξνβιεπφκελεο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ δέζκεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο.
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Ννκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο
Β) Απφθξνπζε απαηηήζεσλ ηξίησλ θαηά δηακεηαθνξέα
Γ) Παξεκπίπηνπζα αγσγή θαηά κεηαθνξέα ή άιινπ ππεχζπλνπ
5. Με πιεξσκή ηνπ ζπκθσλεζέληνο λαχινπ ζηνλ δηακεηαθνξέα απφ ηνλ παξαγγέισλ ηεο κεηαθνξάο κεηά ηελ εθηέιεζε
ηεο θαη παξά ηελ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ.
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Αγσγή γηα ηελ δηεθδίθεζε ηνπ λαχινπ.
6. Καηάζρεζε νρήκαηνο θαη δέζκεπζε εκπνξεχκαηνο ζε πεξίπησζε θφξησζεο/κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ζε φιν ή ελ
κέξεη δηάθνξσλ εθείλσλ ηεο πεξηγξαθήο/εληνιήο ηνπ παξαγγέισλ θαη ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε δελ εδχλαην ν
δηακεηαθνξέαο/κεηαθνξέαο απφ ηελ ζπζθεπαζία ή εμ’ άιισλ ζηνηρείσλ λα γλσξίδεη αιιά θαη νχηε ζηελ κεηαθνξά ηνπο
ακέζσο ή εκκέζσο ζπγθαηαηέζεθε.
ΚΑΛΤΦΖ
Α) Ννκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ γλσζηνχ ζηνλ δηακεηαθνξέα εκπνξεχκαηνο.
Β) Απφθξνπζε αγσγήο κεηαθνξέα θαηά δηακεηαθνξέα.
Γ) Παξεκπίπηνπζα αγσγή θαηά θνξησηνχ ή άιινπ ππαηηίνπ.
7. Πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηνπ δηακεηαθνξέα φηαλ ελάγεηαη, γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην
κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα, εθφζνλ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ηέηνηνπ θηλδχλνπ.
Ζ θάιπςε ηζρχεη φηαλ πθίζηαηαη αξκνδηφηεηα ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
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8. Γηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ δηακεηαθνξέα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ δεισζείζα εγθαηάζηαζε ηνπ θαη εθ’φζνλ ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ δελ εκθαλίδεηαη σο πξνθαλψο
άδηθε ή αζχκθνξε θαη εκθαλίδεη επαξθείο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
Ζ θάιπςε ηζρχεη φηαλ πθίζηαηαη αξκνδηφηεηα ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
9. Ζ δηεθδίθεζε ηνπ δηακεηαθνξέα ησλ νξίσλ απαιιαγήο πνπ πξνβιέπνπλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηά ηνπ (σο άλσ)
θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηξίηνπ, εθ’φζνλ ε δηεθδίθεζε δελ εκθαλίδεηαη σο πξνθαλψο άδηθε ή αζχκθνξε θαη εκθαλίδεη επαξθείο
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
Ζ θάιπςε ηζρχεη φηαλ πθίζηαηαη αξκνδηφηεηα ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
10. Πνηληθή ππεξάζπηζε ηνπ δηακεηαθνξέα φηαλ θαηεγνξείηαη γηα εμ ακειείαο αδηθήκαηα.

ΔΞΑΗΡΔΔΗ:
Γελ παξέρεηαη θάιπςε:
1. Όηαλ ε απαίηεζε ηνπ δηακεηαθνξέα απνδεηρζεί ςεπδήο, δφιηα, θαηαρξεζηηθή θαη παξάλνκε.
2. Όηαλ επζχλεηαη γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο εθ δφινπ ή βαξηάο ακέιεηαο.
3. Όηαλ ακέζσο ή εκκέζσο εκπιέθεηαη ζε παξαβηάζεηο απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην θαη άιιεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο.
4. Όηαλ ε παξαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ βξίζθεηαη άκεζε ή έκκεζα ζε ζπλάθεηα κε πφιεκν, ερζξηθέο
επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, απεξγίεο, αληαπεξγίεο θαη ππξεληθά
αηπρήκαηα.
5. ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαγγέιινληαη ζηνλ αζθαιηζηή κεηά 6 κήλεο απφ ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ
θάιππηε ηνλ θίλδπλν.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ:
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 7,8 θαη 9, πνπ ε θάιπςε
ηζρχεη κφλν ζηελ Διιάδα.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ:
Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε € 3.000 αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡOY
( ΓΠ 138 )

(Υσξίο Δμαξηεκέλε ρέζε Δξγαζίαο)

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη:
1.

-

εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο επέκβαζεο,
εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο ζεξαπείαο,
επηθίλδπλεο θαξκαθεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο,
αηζζεηηθήο παξακνξθψζεσο,
αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα,
θαηεγνξίεο γηα ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο,
επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο,
άξλεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ

2.
-

Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνχιησλ
γηα εμ’ ακειείαο αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαηεγνξίεο:

Γηα ηελ ππνβνιή κελχζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο:

Δμπβξίζεσο,
Υεηξνδηθίαο,
Πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ βιαβψλ,
Γπζθεκήζεσο.
3. Γηα ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηδνχζαο ηνλ θίλδπλν, αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηελ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο θαη αθνξά ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡOY ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ
( ΓΠΔ 138 )

(Ννζνθνκεηαθνί Ηαηξνί)

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη:
3.

-

εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο επέκβαζεο,
εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο ζεξαπείαο,
επηθίλδπλεο θαξκαθεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο,
αηζζεηηθήο παξακνξθψζεσο,
αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα,
θαηεγνξίεο γηα ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο,
επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο,
άξλεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ

4.
-

Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνχιησλ
γηα εμ’ ακειείαο αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαηεγνξίεο:

Γηα ηελ ππνβνιή κελχζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο:

Δμπβξίζεσο,
Υεηξνδηθίαο,
Πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ βιαβψλ,
Γπζθεκήζεσο.

5.

Γηα ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηδνχζαο ηνλ θίλδπλν, αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηελ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο θαη αθνξά ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

6.

Η Αζθαλιζηική κάλςτη παπέσεηαι και για ηην παπαθύλαξη έννομυν ζςμθεπόνηυν από επγαηικέρ ζσέζειρ.
Πεπιλαμβάνονηαι και ζςναθείρ διεκδικήζειρ ένανηι ηος Δημοζίος, Ν.Π.Δ.Δ., καθώρ και οι αξιώζειρ
κοινυνικήρ πεπίθαλτηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΠΛΖΡΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡΟΤ
( ΓΓ 138 )

(Υσξίο Δμαξηεκέλε ρέζε Δξγαζίαο – Με Ηαηξείν)

Με ην παξφλ ζπκβφιαην ε ARAG θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
1. Σελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ
γηα ηελ απφθξνπζε θαηεγνξηψλ,
-

εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο επέκβαζεο ή ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο,
εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο ζεξαπείαο,
επηθίλδπλεο θαξκαθεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηα πιαίζηα θιηληθψλ,
πξσηνθφιισλ ή πξσηνπνξηαθψλ ηερληθψλ,
αηζζεηηθήο παξακνξθψζεσο ή αηεινχο αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο,
αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα,
θαηεγνξίεο γηα ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο,
επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ή παξαβίαζεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ,
άξλεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ θιπ.
εζθαικέλεο δηάγλσζεο κε ηελ επξεία έλλνηα

Τπνβνιή κελχζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο:
Δμπβξίζεσο,
Υεηξνδηθίαο,
Πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ βιαβψλ,
Γπζθήκεζε.
2. Σηο δηαθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο επαγγεικαηία κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, απφ ππεξσξίεο, απνιχζεηο,
θαζπζηεξήζεηο πξνζειεχζεσο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ι.π.
3. Σηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νηθήκαηνο, γηα απζαίξεηε
ή ππεξβνιηθή αχμεζε ελνηθίνπ, έμσζε, πξνθιεζζείζεο δεκηέο θ.ι.π.
4. Σηο δηαθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία απφ ηα αζθαιηζηήξηα ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, φπσο
ππξφο, θινπήο, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηδνχζαο ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θάιπςε αζηηθήοεπζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΠΛΖΡΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ
( ΓΓΔ 138 )

(Ννζνθνκεηαθνί Ηαηξνί κε Ηαηξείν)
Με ην παξφλ ζπκβφιαην ε ARAG θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
2. Σελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ
γηα ηελ απφθξνπζε θαηεγνξηψλ,
-

εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο επέκβαζεο ή ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο,
εζθαικέλεο ή επηθίλδπλεο ζεξαπείαο,
επηθίλδπλεο θαξκαθεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηα πιαίζηα θιηληθψλ,
πξσηνθφιισλ ή πξσηνπνξηαθψλ ηερληθψλ,
αηζζεηηθήο παξακνξθψζεσο ή αηεινχο αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο,
αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα,
θαηεγνξίεο γηα ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο,
επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ή παξαβίαζεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ,
άξλεζεο εθηειέζεσο εξγαζηψλ θιπ.
εζθαικέλεο δηάγλσζεο κε ηελ επξεία έλλνηα

Τπνβνιή κελχζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο:
Δμπβξίζεσο,
Υεηξνδηθίαο,
Πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ βιαβψλ,
Γπζθήκεζε.
2. Σηο δηαθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο επαγγεικαηία κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, απφ ππεξσξίεο, απνιχζεηο,
θαζπζηεξήζεηο πξνζειεχζεσο, άδεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ι.π.
3. Σηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νηθήκαηνο, γηα απζαίξεηε
ή ππεξβνιηθή αχμεζε ελνηθίνπ, έμσζε, πξνθιεζζείζεο δεκηέο θ.ι.π.
4. Σηο δηαθνξέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία απφ ηα αζθαιηζηήξηα ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, φπσο
ππξφο, θινπήο, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηδνχζαο ηνλ θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θάιπςε αζηηθήοεπζχλεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ καο.
5. Ζ Αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη θαη γηα ηελ παξαθχιαμε έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ απφ εξγαηηθέο ζρέζεηο.
Πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαθείο δηεθδηθήζεηο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη νη αμηψζεηο θνηλσληθήο πεξίζαιςεο
θαη ζπληαμηνδφηεζεο.

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ & ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ

Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν αζθαιηζκέλνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξαγκαηνγλψκνλα ,γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη
ηελ νπνία αζθεί λνκίκσο.
Εάν η διαμεζολάβηζη ή η δπαζηηπιόηηηα ηος αζθαλιζηικού ππαγμαηογνώμονα αζκείηαι από εηαιπία, η αζθαλιζηική
πποζηαζία παπέσεηαι ζηον νόμιμο εκππόζυπό ηηρ.
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ησλ γεληθψλ φξσλ αζθαιίζεσο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο, παξέρεηαη:
1.

Γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμ ακειείαο παξάβαζε
πνηληθψλ δηαηάμεσλ θαη αθνξνχλ ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

2.

Γηα ηελ παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ
ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ.

3.

Γηα ηελ πξνζεπίθιεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο πνπ θαιχπηεη ηελ επαγγεικαηηθή αζηηθή επζχλε ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε αγσγήο ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ

4.

Γηα ηελ παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηηο δηαθνξέο ηνπ κε ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία πνπ αζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αζηηθή επζχλε.

Ζ θάιπςε επεθηείλεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο εθφζνλ αξκνδηφηεηα έρνπλ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα
θαη αξρέο.
Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο
αζθάιηζεο.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλνπλ:
Ο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηεο λνκίκσο εγθαηεζηεκέλεο θσηνβνιηατθήο κνλάδνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην.
Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη:
γηα ηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο
γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάβαζε
πνηληθψλ δηαηάμεσλ

εμ ακειείαο

ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο, ζπκβάζεηο κε ηελ ΓΔΖ, εγγχεζε εγθαηαζηάηε, εγγχεζε
θαηαζθεπαζηή, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ην εηήζην αζθάιηζηξν πνπ θαηαβάιιεη εθάζηνηε
ν αζθαιηζκέλνο
ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ εμ’
θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε.

ηδίσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ,

πνπ

θαιχπηνπλ ηελ αζθαιηζκέλε

Σν γεγνλφο απφ ην νπνίν πεγάδεη ε αλάγθε παξαθχιαμεο έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ, πξέπεη λα έρεη ζπκβεί κέζα ζηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ
(πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ννκηθή Πξνζηαζία Οηθνγελείαο)
Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλνπλ:
α) ν αζθαιηζκέλνο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ (ελνρηθέο ζπκβάζεηο) σο
πξνο ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Καηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ ηαρπδξνκηθή
ηνπ δηεχζπλζε ζην αζθαιηζηήξην.
β) κε θαηαβνιή επαζθάιηζηξνπ ν/ε ζχδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέρξη 25 εηψλ (πξνζηαηεπφκελα
κέιε), εθφζνλ θαηνλνκάδνληαη ζην αζθαιηζηήξην, γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο (ελνρηθέο ζπκβάζεηο) σο πξνο ηελ παξνρή
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη εθφζνλ ζπδνχλ κε ηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ θαηνηθία απηνχ.

Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη:
Γηα ηε παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο
ζπκβάζεηο παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ,
ειαηηψκαηα πξντφλησλ κεηά ηελ αγνξά ηνπο,
ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο,
ηηο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο,
ηηο ππεξεζίεο θαιισπηζκνχ θαη άζιεζεο,
ηηο ππεξρξεψζεηο ΓΔΚΟ, ΟΣΑ, ηειεθσλίαο,
ηηο δηαθνξέο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ αθνξνχλ ηα αζθαιηζκέλα πξφζσπα ή ηελ δεισζείζα θαηνηθία
ηνπο.

*** πκθσλείηαη πψο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο
αζθαιηζηεξίνπ , νη δηαθνξέο απφ ηελ παξνρή λνκηθψλ, ινγηζηηθν-νηθνλνκηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
*** Αζθαιηζηηθή πεξίπησζε είλαη θάζε πεξίπησζε ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο πνπ γελλήζεθε κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη παξαβιάπηεη έλλνκα δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ε νπνία γελλά λνκηθά
επηδηψμηκεο αμηψζεηο απνδεκίσζεο ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΞ’ΗΓΗΧΝ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΧΝ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ.
Ο Αλαθεξφκελνο ζηελ παξνχζα βεβαίσζε σο αζθαιηζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη φξνπο ηεο ARAG.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ.
Mεηά ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο ν αζθαιηζηήο θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο αζθάιηζεο θαη
αλαιακβάλεη ζηα πιαίζηα απηψλ ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, γηα ηελ παξαθχιαμε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ εθ’φζνλ ε παξαθχιαμε παξνπζηάδεη αξθεηέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ.
Ο αλαθεξφκελνο ζηελ παξνχζα βεβαίσζε σο αζθαιηζκέλνο. Χο ζπλαζθαιηζκέλα πξφζσπα ζεσξνχληαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηθά ηνπ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ζχκθσλα κ’απηά
έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο.
ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ.
Γηα ηελ δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ δηαθνξέο απφ δηθά ηνπ
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη δελ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη πνπ
έρνπλ ζρέζε :
1.

κε ηηο θαιχςεηο αζθαιηζηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηα ηδησηηθήο ρξήζεσο νρήκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ φπσο απηφο
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα βεβαίσζε (πρ αζηηθήο επζχλεο, κηθηήο, ππξφο, θινπήο, ζξαχζεσο θξπζηάιισλ).

2.

κε ηηο θαιχςεηο αζθαιηζηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θχξηα θαη εμνρηθή θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ φπσο απηφο
πξνζδηνξίδεηαη ζηε παξνχζα βεβαίσζε (πρ ππξφο, θινπήο, αζηηθήο επζχλεο).

3.

κε ηηο θαιχςεηο αζθαιηζηεξίσλ δσήο θαη πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα
βεβαίσζε.

ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ.
Ζ ARAG αλαιακβάλεη:· ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα γξακκάηηα
πξνεηζπξάμεσο ησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, ζηελ έδξα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, ηηο αλαγθαίεο δηθαζηηθέο δαπάλεο, ηηο
απνδεκηψζεηο θιεηεπζέλησλ καξηχξσλ θαη
δηνξηζζέλησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ηηο λφκηκεο ακνηβέο δηθαζηηθψλ
επηκειεηψλ, ηελ επηδηθαζζεζφκελε ζηνλ αληίδηθν δηθαζηηθή δαπάλε.
ΟΡΗΟ ΚΑΛΤΦΖ.
Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ νξίδεηαη ζηα 6.000 € γηα θάζε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ηφζν γηα ηνλ αζθαιηζκέλν φζν θαη γηα ηνπο
ζπλαζθαιηζκέλνπο.
ΣΟΠΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ.
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρχεη ζηελ Eιιάδα.
ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ.
Ζ έλαξμε θαη ιήςε ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ βεβαίσζε αζθάιηζεο. Ζ έλαξμε ηειεί ππφ ηνλ φξνλ
θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. Αλ ηα αζθάιηζηξα δελ πιεξσζνχλ ζηελ εληφο 30 εκεξψλ ε αζθάιηζε αθπξψλεηαη. Ζ
παξνχζα αζθαιηζηηθή θάιπςε αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ επήιζαλ εληφο ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο.

*** Ζ θάιπςε ηεο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Γηαθνξψλ Δμ’Ηδίσλ Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ παξέρεηαη κφλν
κέζσ Οκαδηθνχ πκβνιαίνπ πνπ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ πλεξγάηε. Οη αζθαιηζκέλνη ιακβάλνπλ Βεβαίσζε
Αζθάιηζεο.
Απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηνπ Οκαδηθνχ πκβνιαίνπ είλαη ε αζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ 500
πειαηψλ ηνπ πλεξγάηε, ζε βάζνο ρξφλνπ ελφο (1) αζθαιηζηηθνχ έηνπο.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ

Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ,
κφλν κε ηελ ηδηφηεηα σο αζηπλνκηθνχ ππαιιήινπ.
A.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα

ζαο σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε

ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο

αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

B.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα, εθφζνλ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο
ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ

Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ, κφλν κε ηελ
ηδηφηεηα σο ππαιιήινπ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Α. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ζαο
σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο
ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

Β. ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα, εθφζνλ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο
ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΧΝ

ην πξφγξακκα απηφ αζθαιίδνληαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
C.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ζαο
σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο
ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

D.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ
ελψπηνλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά
αδηθήκαηα, εθφζνλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά
αδηθήκαηα ηεο ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ

ην πξφγξακκα απηφ αζθαιίδνληαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
E.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα

ζαο σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε

ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο

αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

F.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα, εθφζνλ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο
ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ

ην πξφγξακκα απηφ αζθαιίδνληαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
G. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα
ζαο σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε

ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο

αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

H.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα, εθφζνλ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο
ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο

Αζθαιηζηηθφ Πνζφ 22.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ

ην πξφγξακκα απηφ αζθαιίδνληαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
I.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
φπσο γηα παξάδεηγκα:
δηνηθεηηθά πξφζηηκα
παξάιεςε πξναγσγήο θαηά ηηο θξίζεηο
ζηεξήζεηο βαζκψλ
κε λφκηκεο απνζηξαηείεο
δηθαηψκαηα αδείαο, εκεξεζίσλ αλαπαχζεσλ
δπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηνπ Π.Γ. πεξί κεηαζέζεσλ
απνδεκίσζε απφ αηχρεκα
ΔΓΔ

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ζαο
σο ππαιιήισλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο
ηα έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.

J.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, ζα αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ
ελψπηνλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ θαηεγνξνχληαη γηα εμ’ ακειείαο πνηληθά
αδηθήκαηα, εθφζνλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα . Ζ θάιπςε ηζρχεη θαη γηα πνηληθά
αδηθήκαηα ηεο ηξνραίαο θπθινθνξίαο σο νδεγφο ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αζθαιηζκέλν καο γηα ππνβνιή κήλπζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δπί πιένλ
θαιχπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΧΣΧΝ & ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΑΘΔΝΟΦΟΡΧΝ

Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κφλν κε
ηελ ηδηφηεηα σο Γηαζψζηεο ή σο πιήξσκα αζζελνθφξνπ κε εμεξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο.
1.

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ :

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, αλαθέξεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, γηα
θαηεγνξίεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνλ εμ' ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
Όπσο γηα παξάδεηγκα:
-Σξαπκαηηζκφο απφ ακέιεηα θαηά ηελ νδήγεζε,(επηβαηλφλησλ ηνπ αζζελνθφξνπ ή
επηβαηψλ άιισλ νρεκάησλ θαη πεδψλ).
-Σξαπκαηηζκφ ή ζάλαην αξξψζηνπ ζηελ πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ή ππνζηήξημεο δσήο
-Λάζνο ζπληνληζκφο ηνπ αζπξκαηηζηή ή ηειεθσλεηή ζηελ θίλεζε ηνπ αζζελνθφξνπ
κε απνηέιεζκα ηελ επηπινθή ηεο πγείαο ηνπ αξξψζηνπ.
2.

ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ:

Όπσο γηα παξάδεηγκα:
-Δ.Γ.Δ.
-Παξαθξάηεζε κηζζνχ
-ιαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ππεξσξηψλ
-απφιπζε ρσξίο αηηία
-δηθαηψκαηα αδείαο
-δπζκελήο κεηάζεζε
-απνδεκίσζε απφ εξγαηηθφ αηχρεκα
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ζαο σο
κηζζσηψλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα
εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο.
3.

ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΔΧ :

ηηο πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικ/θή ζαο ηδηφηεηα σο πιήξσκα αζζελνθφξνπ
ή δηαζψζηεο. Καιχπηεηαη θαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο.
4.

ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ :

Καιχπηεηαη γηα ζσκαηηθέο βιάβεο σο πιήξσκα αζζελνθφξνπ ή δηαζψζηεο, κεηά απφ αηχρεκα θαη κε επζχλε ηξίηνπ.
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ

Nνκηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ννζειεπηή θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρχεη
γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο;
Α.ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, αθνξά ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, γηα θαηεγνξίεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ εμ'ακειείαο πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή ζάλαην
πξνζψπνπ θαζψο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ γηα εμ' ακειείαο πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο σο λνζειεπηψλ.
Β.ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ:
Όπσο γηα παξάδεηγκα:
Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο
Δ.Γ.Δ.
Παξαθξάηεζε κηζζνχ
Λαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ππεξσξηψλ
απφιπζε ρσξίο απνδεκίσζε
απφιπζε ρσξίο αηηία
δηθαηψκαηα αδείαο
απνδεκίσζε απν εξγαηηθφ αηχρεκα
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ζαο σο
κηζζσηψλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηε ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα
εμψδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεψλ ζαο.
Γ.ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΔΧ
Σελ ππνβνιή κήλπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ςεπδνχο θαηακελχζεσο, εμπβξίζεσο, ρεηξνδηθίαο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα
Γ.ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Καιχπηεηαη ε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο απφ εξγαηηθφ αηχρεκα.
Δ.ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
Καιχπηεηαη ε πξνζεπίθιεζε αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο αζηηθήο επζχλεο ηνπ λνζειεπηή
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ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ

Nνκηθή πξνζηαζία απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαη ε αζθαιηζηηθή
θάιπςε ηζρχεη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
I.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ
Όπσο γηα παξάδεηγκα:
Απφζπαζε – Μεηάζεζε – Μεηάηαμε – Κξίζεηο – Πξναγσγέο
Βιαπηηθέο κεηαβνιέο
Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ην Σακείν Αζθάιηζεο
Δ.Γ.Δ
Παξαθξάηεζε κηζζνχ
Λαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ππεξσξηψλ
Απφιπζε ρσξίο απνδεκίσζε
Απφιπζε ρσξίο αηηία
Γηθαηψκαηα αδείαο
Γπζκελήο κεηάζεζε
Απνδεκίσζε απφ εξγαηηθφ αηχρεκα
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ζαο
σο κηζζσηψλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδφηεο ζαο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξφ ζαο αλαιακβάλνληαο ηα
έμνδα γηα ηελ εμψδηθε ε δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεσλ ζαο

I.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Καιχπηεηαη ε ππνβνιή κήλπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ρεηξνδηθίαο, εμχβξηζεο θαη ςεπδνχο θαηακήλπζεο πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα.

II.

ΠΟΗΝΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ
ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηεγνξεζείηε γηα εμ’ ακειείαο πνηληθφ αδίθεκα, εθ φζνλ έρεη ζρέζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα σο ππαιιήινπ, ε ARAG αλαιακβάλεη ηα έμνδα γηα ηελ πνηληθή ζαο
ππεξάζπηζε.
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6

Ν.Π. ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ

6

Ν.Π. ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΧΝ

6

Ν.Π. ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΔΚΑΒ, ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ

6

Ν.Π. ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ, ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ, ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ

7

Ν.Π. ΜΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ

7

Ν.Π. ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ & ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ

7

ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

8

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Ν.Π. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Φ/Β)

8

Ν.Π. ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ - ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΧΝΧΝ

8

Ν.Π. ΗΑΣΡΧΝ, ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ

8

Ν.Π. ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΑ

8

Ν.Π. ΔΝΟΥΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

9

ΜΗΚΣΖ Ν.Π. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

9

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

10 - 11
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ΓΔΝΗΚΑ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧ:

1 έηνο (ζπλήζεο αζθάιηζε)

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ:

Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 22.000€ γηα θάζε
αζθαιηζηηθή πεξίπησζε.
SPECIAL θάιπςε 25.000€

ΣΟΠΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ:
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο & παξακεζφγεηεο ρψξεο.
ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ:
Γηα κηθηά αζθάιηζηξα κέρξη
80,00€ εθ’ άπαμ
Γηα κηθηά αζθάιηζηξα απφ
80,01€ & άλσ, εθ’ άπαμ ή εμακεληαίσο
Γηα ηελ θάιπςε ελνρηθψλ ζπκβάζεσλ Ν.Π. ηα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη εθ’ άπαμ.
ΔΚΠΣΧΔΗ:
α) Έθπησζε ιφγσ νκαδηθήο αζθαιίζεσο:
Απφ 3 έσο 5 νρήκαηα 5%
απφ 16 έσο 50 νρήκαηα 20%
« 6 « 9
«
10%
«
51 « 99
«
25%
« 10 « 15 «
15%
« 100 « άλσ «
30%
Όηαλ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνυπνζέζεσλ, ε ζπλνιηθή έθπησζε δελ ππεξβαίλεη ην
30%.
β) Έθπησζε ιφγσ εθ’άπαμ πιεξσκήο:
– Έθπησζε 10% γηα δηάξθεηα αζθαιίζεσο απφ 2 – 4 έηε
– Έθπησζε 15% γηα δηάξθεηα αζθαιίζεσο 5 εηψλ
γ) Έθπησζε ιφγσ ππάξμεσο άιιεο αζθαιίζεσο:
– Έθπησζε 10% ζηε Ν.Π. Οηθνγελείαο κφλν εθ’ φζνλ ππάξρεη αζθάιηζε Α ή Γ.
– Δθπηψζεηο ζην απηνθίλεην ζηα κηθηά ζπκβφιαηα Μ 041, 042 θιπ. πάλσ απφ 24%.

ΔΠΑΦΑΛΗΣΡΟ:
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ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

–4–
Α. ΠΛΖΡΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
Α 01 Α
Α 05 Α
Α 001
Α 002
Α 003
Α 004
Α 005
Α 006
Α 007
Α 011
Α 014

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ
Special θάιπςε κέρξη 2 ηφλνπο
Δπηβαηηθά νρήκαηα θαη απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα
Σαμί (ΟΓΗΚΖ & ΑΠΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ)
Ρπκνπιθνχκελα & Σξνρφζπηηα
Δπηβαηηθά νρήκαηα κε Σξνρφζπηηα
Φνξηεγά κέρξη 2 ηφλνπο & ηξίθπθια
(ΜΗΚΣΟ ΒΑΡΟ)
Φνξηεγά κεηαμχ 2-4 ηφλσλ (ΜΗΚΣΟ ΒΑΡΟ)
Φνξηεγά άλσ ησλ 4 ηφλσλ (ΜΗΚΣΟ ΒΑΡΟ)
Λεσθνξεία
Φνξηεγά άλσ ησλ 4 ηφλσλ κε ξπκνπιθνχκελα
(ΜΗΚΣΟ ΒΑΡΟ)
Γίθπθια
Μεραλήκαηα έξγσλ – Γεσξγηθνί ειθπζηήξεο
Δθκηζζνχκελα κέρξη 6 ζέζεσλ
ΔΠΑΦΑΛΗΣΡΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ

Η.Υ.Φ.

ή 0 – 20 ΖΡ
ή 21–30 ΖΡ
ή 31 ΖΡ θαη άλσ

ΚΑΘΑΡΑ
ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

ΜΗΚΣΑ
ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

79,09€

98,00€

64,57€
165,45€
34,70€
93,62€

80,00€
205,00€
43,00€
116,00€

64,57€

80,00€

71,02€
87,16€
104,11€

88,00€
108,00€
129,00€

104,92€

130,00€

Α 017
50,84€
63,00€
Α 018
50,84€
63,00€
Α 020
92,81€
114,99€
Α 008
ΦΟΡΣΖΓΩΝ
157,38€
195,00€
Α 012
ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
Α 009
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΦΟΡΣΖΓΩΝ
117,03€
145,00€
Α 013
ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
Α 010
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΦΟΡΣΖΓΩΝ
87,16€
108,00€
Α 019
ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
Οη θαιχςεηο Α 008, Α 012, Α 009, Α 013, Α 010, Α 019 πξνυπνζέηνπλ θαη ηελ θάιπςε Α 007 ή Α011 ή Α 014
Α. ΔΗΓΗΚΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
Α 060
Α 061
Α 062
Α 063
Α 064
Α 065
Α 066
Α 067

ΔΗΓΟ ΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΦΟΡΣΖΓΧΝ - ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ
005
010
005
008
009
005
008
006
010
0060
08
006
008
007
010
007
008
009

Κάιπςε θνξηεγψλ κέρξη 2 ηφλσλ,
εζσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ κέρξη 2 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ κέρξη 2 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ κεηαμχ 2-4 ηφλσλ,
εζσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ κεηαμχ 2-4 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ κεηαμχ 2-4 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ άλσ ησλ 4 ηφλσλ,
εζσηεξηθνχ
Κάιπςε θνξηεγψλ άλσ ησλ 4 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720
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ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαγγεικαηηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαγγεικαηηθή
επαζθάιηζηξν

ΚΑΘ.
ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

146,08€

180,99€

322,83€

400,00€

214,68€

266,00€

151,73€

188,00€

326,86€

405,00€

217,91€

270,00€

167,06€

207,00€

342,20€

424,00€

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

–5–
Α 068
Α 069
Α 070
Α 071
Α 072
Α 073
Α 074

007
008
014
010
014
008
009
014
008
011
019
011
012
013
011
012

Α 075

003

A 076

03Π

Κάιπςε θνξηεγψλ άλσ ησλ 4 ηφλσλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε επηθαζήκελσλ θνξηεγψλ,
εζσηεξηθνχ
Κάιπςε επηθαζήκελσλ θνξηεγψλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε επηθαζήκελσλ θνξηεγψλ,
εμσηεξηθνχ
Κάιπςε ιεσθνξείσλ, εζσηεξηθνχ
Κάιπςε ιεσθνξείσλ, εμσηεξηθνχ
Κάιπςε ιεσθνξείσλ, εμσηεξηθνχ

νδηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαγγεικαηηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαγγεικαηηθή
νδηθή
επαγγεικαηηθή
επαζθάιηζηξν
νδηθή
επαζθάιηζηξν

Ννκηθή πξνζηαζία ξπκνπιθνχκελνπ &
επηθαζήκελνπ (θαιχπηεηαη εθφζνλ έιθεηαη
απφ αζθαι.φρεκα ζηελ ARAG)
Πιήξεο λνκηθή πξνζηαζία
ξπκνπιθνχκελνπ & επηθαζήκελνπ

018
νδηθή
Κάιπςε Μεραλ.Έξγσλ
010
επαγγεικαηηθή
ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΟΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 5.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε
Α. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ
ΔΗΓΟ ΚΑΦΟΤ
ΚΩΓ.
ΚΑΘ.ΔΣΖΗΑ
ΑΡΗΘ.
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
Α 078

Α 050
Α 051
Α 052
Α 053
Α 054

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
Β 021
Β 21 Β

θάθνο κέρξη 6κ.
θάθνο κεηαμχ 6,1κ. – 10κ.
θάθνο κεηαμχ 10,1κ. – 15κ.
θάθνο κεηαμχ 15,1κ. – 20κ.
θάθνο άλσ ησλ 20κ.

240,51€

298,00€

184,01€

228,00€

359,14€

444,99€

251,81€

312,00€

184,01€

228,00€

359,95€

446,00€

250,19€

309,99€

43,58€

54,00€

203,38€

252,00€

132,36€

164,00€

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

66,18€
79,09€
92,01€
109,77€
135,59€

82,01€
98,00€
114,00€
136,00€
168,00€

Β. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΓΖΓΟΤ ΞΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΚΑΘ.ΔΣΖΗΑ
ΔΗΓΟ ΚΑΛΤΦΖ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΟΓΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ
ΗΥΔ - ΗΥΦ
37,13€
Φνξηεγψλ & Λεσθνξείσλ ΓΥ
ΓΥΔ-ΓΥΦ-ΓΥΛ
90,39€

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
46,00€
112,00€

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
Γ 031

ΚΑΛΤΦΔΗ
Απιή
Οηθνγελείαο

Γ 31Α

Special

Γ 031
Οηθνγελείαο
Γ 31Α

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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Αλ ππάξρεη άιιε
αζθάι.

ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

ΔΚΠΣ.
10%

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

62,95€

-

62,95€

78,00€

74,25€

-

74,25€

92,00€

62,95€

6,30€

56,65€

70,19€

74,25€

7,43€

66,82€

82,80€
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Αλ αζθαιίδνληαη & αληφληεο – παππνχο, γηαγηά, θάιπςε 032
ΚΩΓ.
ΚΑΘ.ΔΣΖΗΑ
ΑΡΗΘ.
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
Γ 032
Γ 32Α

Οηθνγελείαο

Γ 032
Γ 32Α

Οηθνγελείαο

ΔΚΠΣ.
10%

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

Απιή

71,02€

-

71,02€

88,00€

Special

88,78€

-

88,78€

110,00€

Αλ ππάξρεη άιιε
αζθάι.

71,02€

7,10€

63,92€

79,20€

88,78€

8,88€

79,90€

99,00€

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ, ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ & ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΗ
ΣΖ ΔΚΜΗΘΧΖ
ΚΩΓ.
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΡΗΘ.
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
Γ 033
Δλφο δηακεξίζκαηνο
Γηα θάζε επηπιένλ
188,00€
110,00€
δηακέξηζκα
Γ 034
Δλφο θαηαζηήκαηνο
Γηα θάζε επηπιένλ
204,00€
125,99€
θαηάζηεκα
Γ 036
Δλφο νηθνπέδνπ
Γηα θάζε επηπιένλ
185,99€
108,00€
νηθφπεδν
Γ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΧΝ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
1–9
204,19€
10 – 14
225,98€
15 – 19
243,73€
Γ 035
20 – 24
258,26€
25 – 30
287,32€
31 – 39
319,60€
39 & άλσ 20,00€ κηθηά αζθάιηζηξα επηπιένλ ην δηακέξηζκα
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
Γ 084
Γ 085

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΣΟΜΗΚΟ
24,21€
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
29,86€

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
253,00€
279,99€
301,99€
319,99€
356,00€
396,00€

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
30,00€
36,99€

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
ΓΓ031

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ, ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΧΝ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
46,00€
56,99€

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
ΓΓ032

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΔΚΑΒ, ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
51,65€
64,00€

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr
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Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ, ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ, ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
ΓΓ033

ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

46,00€

56,99€

Μ. ΜΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ
(ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ - / ΧΝ)
ΚΑΛΤΦΔΗ

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

ΑΠΛΖ
ΚΑΘ. ΔΣ.
ΑΦΑΛ.
106,53€

ΜΗΚΣΑ ΔΣ.
ΑΦΑΛ.
132,00€

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

SPECIAL
ΚΑΘ. ΔΣ.
ΑΦΑΛ.
117,84€

ΜΗΚΣΑ ΔΣ.
ΑΦΑΛ.
146,00€

Μ 41Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή
Μ 041
θαη απηνθίλεην
Μ 42Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή, απηνθίλεην θαη
114,60€
142,00€
124,29€
154,00€
Μ 042
κεραλή
Μ 043
Μ 43Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή
88,78€
110,00€
102,49€
126,98€
θαη κεραλή
Μ 044
Μ 44Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή
124,29€
154,00€
139,62€
173,00€
θαη 2 νρήκαηα
Μ 45Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή
151,73€
188,00€
179,17€
222,00€
Μ 045
θαη φια ηα νρήκαηα
Μ 046
Μ 46Α
Μηθηή νηθνγελεηαθή 2 νρήκαηα & 1
133,97€
165,99€
142,85€
177,00€
κεραλή
ηε Μηθηή θάιπςε αζθαιίδνληαη νρήκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ κέρξη 25 εηψλ. Σα νρήκαηα ησλ αληφλησλ
ζπγγελψλ (παππνχο-γηαγηά) θαιχπηνληαη κε επαζθάιηζηξν 20 € αλά άηνκν θαη αλά φρεκα.
Αζθαιίδνληαη θαη αληφληεο (παππνχο-γηαγηά) γηα νηθνγελεηαθή Ννκηθή Πξνζηαζία κε επαζθάιηζηξν 16 €. Πξνυπφζεζε λα
ζπγθαηνηθνχλ.
Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ & ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.

Γ 100-199

ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.

Γ 200-299

ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.

Γ 300-399

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ

1. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

103,00€
0 - 3
138,00€
4 - 6
ΓΓ 100-199
161,00€
7 - 10
11 & άλσ
επί πλέον 14 € ανά
απασχολούμενο
2. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
0 - 3
4 - 6
7 - 10
11 & άλσ

142,00€
0 - 3
160,00€
4 - 6
ΓΓ 200-299
187,00€
7 - 10
11 & άλσ
επί πλέον 15 € ανά
απασχολούμενο
3. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
0 - 3
4 - 6
7 - 10
11 & άλσ

0 - 3
4 - 6
7 - 10
11 & άλσ

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

185,99€
224,00€
280,98€
επί πλέον 16 € ανά
απασχολούμενο

ΓΓ 300-399

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

0 - 3
4 - 6
7 - 10
11 & άλσ

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ κε
πξνζεπίθιεζε
147,00€
180,99€
210,00€
επί πλέον 17 € ανά
απασχολούμενο
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ κε
πξνζεπίθιεζε
180,99€
209,00€
243,00€
επί πλέον 18 € ανά
απασχολούμενο
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ κε
πξνζεπίθιεζε
240,99€
293,00€
364,99€
επί πλέον 19 € ανά
απασχολούμενο

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr
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ΓΠ. ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ & ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ
Δπαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΓΠ 100-199
64,57€
80,00€
ΓΠ 200-299
88,78€
110,00€
ΓΠ 300-399
121,06€
150,00€
Δ Η Γ Η Κ Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Γ. ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ (Φ/Β)
ΔΣΖΗΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΜΗΚΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ε
Έσο 10 KWp
1 θαηεγνξία
100,00€
ε
11 KWp έσο 100 KWp
2 θαηεγνξία
350,00€
ε
101 KWp & άλσ
3 θαηεγνξία
650,00€

ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
ΓΓΑ 135
ΓΓΒ 135
ΓΓΓ 135

αλά εγθαηάζηαζε
αλά εγθαηάζηαζε
αλά εγθαηάζηαζε

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ - ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΧΝΧΝ
ΚΑΘ. ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
Ν.Π. ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΑ 110
46,81€
58,00€
ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΩΝΩΝ
ΓΒ 110
Ν.Π. ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ
54,88€
68,00€
ΓΓ 110
Ν.Π. ΜΔΗΣΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
66,18€
82,01€
Ν.Π. ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΟΤΝΣΩΝΓΔ 110
120,25€
149,00€
ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΩΝΩΝ

ΚΩΓ. ΑΡΗΘ.
ΓΓ 138
ΓΠ 138
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.
ΓΓΔ 138
ΓΠΔ 138

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡΧΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΠΛΖΡΖ Ν.Π.
100,89€
ΠΟΗΝΗΚΖ Ν.Π.
54,88€

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
125,00€
68,00€

Γ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΑΣΡΧΝ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο
ΚΑΘΑΡΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΠΛΖΡΖ Ν.Π.
132,36€
164,00€
ΠΟΗΝΗΚΖ Ν.Π.
71,02€
88,00€
Δ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΑ
(Αζθαιηζηηθφ πνζφ: 3.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε)
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

Δ 800

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΔΣΖΗΟ PLAFOND
ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
απφ
έσο
0001
29.347
29.348
44.000
44.001
58.694
58.695
73.367
73.368
88.000

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ΚΑΘΑΡΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ

981,40€
1341,36€
1724,72€
2137,14€
2382,49€

1216,00€
1662,00€
2136,99€
2648,00€
2952,00€

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr
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Δ. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΟΥΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΣΖΗΑ
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ
PLAFOND
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
1.500
194,51€
241,00€
3.000
330,90€
410,00€
6.000
633,56€
785,00€
9.000
932,17€
1.155,00€
12.000
1.194,47€
1.480,00€
15.000
1.517,30€
1.880,00€
Άλσ ησλ 15.000 €, 115 € κηθηά αζθάιηζηξα αλά 1.000 €. Αζθαιηζηηθφ πνζφ 3.000€.
Ζ θάιπςε Δ πξνυπνζέηεη ηελ θάιπςε Γ, Απιή επαγγεικαηηθή ή ΓΓ, ΓΑ, ΓΒ,ΓΓ,ΓΔ
ΔΓ. ΜΗΚΣΖ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΔΝΟΥΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ
1. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα κε 0 - 3 απαζρνι.ζηελ επηρείξεζε σο έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΚΩΓ.
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ.
ΜΗΚΣΑ ΔΣ. ΑΦΑΛ. κε
PLAFOND
PLAFOND
ΑΡΗΘ.
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΡΗΘ.
πξνζεπίθιεζε
500
189,00€
500
246,00€
1.000
241,00€
1.000
313,00€
1.500
328,00€
1.500
366,00€
ΔΓ 100-199
ΔΓΓ 100-199
3.000
497,00€
3.000
535,00€
6.000
873,00€
6.000
910,00€
9.000
1.242,00€
9.000
1.280,00€
12.000
1.567,00€
12.000
1.605,00€
15.000
1.967,00€
15.000
2.005,00€
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 10 € αλά απαζρνινχκελν
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 13 € αλά απαζρνινχκελν
2. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα κε 0 - 3 απαζρνι.ζηελ επηρείξεζε σο έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ.
ΜΗΚΣΑ ΔΣ. ΑΦΑΛ. κε
PLAFOND
PLAFOND
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΡΗΘ.
πξνζεπίθιεζε
500
228,00€
500
296,00€
1.000
274,00€
1.000
356,00€
1.500
358,00€
1.500
396,00€
ΔΓΓ 200-299
3.000
527,00€
3.000
565,00€
ΔΓ 200-299
6.000
902,00€
6.000
940,00€
9.000
1.272,00€
9.000
1.310,00€
12.000
1.597,00€
12.000
1.635,00€
15.000
1.997,00€
15.000
2.035,00€
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 11 € αλά απαζρνινχκελν
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 14 € αλά απαζρνινχκελν
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

3. Καηεγνξία: Δπαγγέικαηα κε 0 - 3 απαζρνι.ζηελ επηρείξεζε σο έρνπλ ζηνλ πίλαθα:
ΜΗΚΣΑ ΔΣΖΗΑ
ΚΩΓ.
ΜΗΚΣΑ ΔΣ. ΑΦΑΛ. κε
PLAFOND
PLAFOND
ΑΦΑΛΗΣΡΑ
ΑΡΗΘ.
πξνζεπίθιεζε
500
265,00€
500
345,00€
1.000
310,00€
1.000
403,00€
1.500
399,00€
1.500
446,00€
ΔΓ 300-399
ΔΓΓ 300-399
3.000
568,00€
3.000
615,00€
6.000
943,00€
6.000
990,00€
9.000
1.313,00€
9.000
1.360,00€
12.000
1.638,00€
12.000
1.685,00€
15.000
2.038,00€
15.000
2.085,00€
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 12 € αλά απαζρνινχκελν
άλσ ησλ 3 αηφκσλ 15 € αλά απαζρνινχκελν
Άλσ ησλ 15.000 € plafond, 115 € κηθηά αζθάιηζηξα αλά 1.000 €.
ΚΩΓ.
ΑΡΗΘ.

Δπί ελνρηθψλ ζπκβάζεσλ δηεθδηθνχληαη απαηηήζεηο άλσ ησλ 100 € θαη ην Αζθαιηζηηθφ Πνζφ αλέξρεηαη ζηηο 3.000 € αλά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε.

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 93Α ● ΣΖΛ. 2310 520720

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΑΣΡΧΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΖ 106-108 ● ΣΖΛ. 2610 275211

ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
ΔΓΡΑ : ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΔΡΜΑΝΗΑ – ΔΣΑΗΡ. ΚΔΦ. 52.000.000 €

ARAG – HELLAS
ΑΥΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΥΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ : 210 7490 800
FAX : 210 7710 807
http.//www.arag.gr
e-mail : info@arag.gr

– 10 –

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Ο θσδηθνπνηεκέλνο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, δηεπθνιχλεη ζηελ εμεχξεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ θάζε
επηρεηξήζεσο, γηαηί ν πξψηνο αξηζκφο δειψλεη ηελ θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην Γ. ΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ π.ρ. 114 Βηβιηνραξηνπσιεία ρνιηθά εκπίπηεη ζηελ 1 Καηεγνξία θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ βξίζθεηαη ην
αζθάιηζηξν.
Γ

101 Αγξνθηεκάησλ εθκεηάιιεπζε-αγξνηηθά πξντφληα

Γ

175 Δθεκεξίδεο-Σππνγξαθεία-Βηβιηνδεηεία

Γ

102 Αεξηνχρα πνηά

Γ

129 Δκπνξηθνί Αληηπξφζσπνη

Γ

103 Αζιεηηθά είδε - Αζι. χιινγνη

Γ

130 Δλδχζεσο εηδψλ, Βηνηερλία

Γ

104 Αηζζεηηθήο Ηλζηηηνχηα - Γπκλαζηήξηα

Γ

124 Δμνρήο εηδψλ, βηνηερλίεο-πψιεζε

Γ

301 Αιιαληηθψλ - Σπξνθνκηθψλ Παξαγσγή

Γ

323 Δμνρηθά θέληξα - Φεζηαξηέο

Γ

340 Αιιαληηθψλ - Σπξνθνκηθψλ Καηαζηήκαηα

Γ

131 Δπηπινπνηεία - Ξπινπξγεία

Γ

303 Αινπκηλίνπ-ηδήξνπ Καηαζθεπέο-Σέληεο

Γ

132 Δπίπισλ Δθζέζεηο

Γ

337 Αλαςπθηήξηα – Παηδφηνπνη

Γ

133 Δξγαιείσλ, Βηνηερλία - Κιεηδαξάο

Γ

105 Αλειθπζηήξσλ εγθαηάζηαζε - πληήξεζε

Γ

332 Δξγνιάβνη

Γ

106 Αλζνπσιεία

Γ

329 Δζηηαηφξηα

Γ

107 Αληαιιαθηηθά

Γ

134 Θεαηξηθέο-Κηλεκαηνγξαθηθέο Δπηρεηξήζεηο

Γ

108 Αληηπξνζσπείεο

Γ

135 Θεξκνζίθσλεο, Φσηνβνιηατθνί ζηαζκνί

Γ

189 Απεληνκψζεηο – Απνιπκαληηθά – Υεκηθά

Γ

307 Εαραξνπιαζηεία

Γ

200 Απηνθηλήησλ Πιπληήξηα

Γ

308 Εαραξνπιαζηηθήο εξγαζηήξηα

Γ

211 Απνηθηαθψλ Δκπφξηα

Γ

147 Εσνηξνθψλ Bηνκεραλία - Δκπoξία

Γ

346 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο

Γ

137 Ζιεθηξνινγηθά - Ζιεθηξηθά - Ζιεθηξνληθά

Γ

201 Αξηνπνηεία

Γ

138 Ηαηξνί

Γ

Γ

203 Ηρζπνπσιεία

Γ

344 Kαζαξηζκφο Πνιπθαηνηθηψλ

Γ

109 Αξρηηέθηνλεο - Μεραληθνί - Σερληθνί Αζθαιείαο
Αζθαιεηψλ Γηακεζνιαβνχληεο 110
Πξαγκαηνγλψκσλεο
100 Απηνθηλήησλ αμεζνπάξ

Γ

139 Kαιιπληηθά

Γ

336 Απηνθηλήησλ – δηθχθισλ αγνξαπσιεζίεο

Γ

140 Kαιισδίσλ, Βηνηερληα

Γ

112 Απηνθηλήησλ, Mεραλψλ Δλνηθηάζεηο

Γ

149 Kάκπηvγθ

Γ

195 Απηνθηλήησλ πάξθηλγθ

Γ

204 Καηεςπγκέλα, Πψιεζε

Γ

113 Απηνθηλήησλ πλεξγεία-Οδ.Βνήζεηα

Γ

126 Kαζαξηζηήξηα - Bαθεία

Γ

114 Βηβιηνραξηνπσιεία – ρνιηθά

Γ

218 Καπζηήξεο - Service

Γ

342 Βπξζνδεςεία

Γ

309 Kαθεδαραξνπιαζηεία

Γ

348 Video Club

Γ

205 Καθεθνπηεία - Καθεπσιεία

Γ

202 Γαιαθηνθνκεία – Γαιαθηνπσιεία

Γ

310 Kαθεκπάξ - Οπδεξί

Γ

115 Γνπλεκπφξην

Γ

136 Καθελεία

Γ

117 Γξαθηθέο ηέρλεο

Γ

313 Καθελεία – Λέζρεο

Γ

116 Γηαρεηξηζηψλ, Δηαηξίεο

Γ

311 Καθεηέξηεο-INTERNET

Γ

118 Γεξκαηίλσλ εηδψλ, Βηνηερλία

Γ

312 Καπζίκσλ – Τγξαεξίσλ πξαηήξηα

Γ

119 Γηαθνζκήζεηο – (Αγηνγξάθνο)

Γ

177 Κεξακνπνηεία - Ταιιouξγεία - Σδάθηα

Γ

326 Γηαηξνθήο Δηδψλ, Βηνηερλίεο

Γ

134 Κηλεκαηνγξαθηθέο - Θεαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο

Γ

120 Γηαθεκηζηηθά Γξαθεία

Γ

224 Κηλεηή Σειεθσλία – Ζ/Τ κεραλνγξάθεζε

Γ
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Γ
Γ

338 Γηαζθεδάζεσο Κέληξα
300 Γηθεγφξνη

Γ
Γ

141 Κιηληθέο
142 Κισζηήξηα - Τθαλ/ξηα – Nεκ/ξγεία

Γ

306 Γηζθνζήθεο (DISCOTHEQUES)

Γ

143 Κνκκσηήξηα - Κνπξεία

Γ

121 Γίζθνη – Καζέηεο

Γ

343 Κνλζεξβνπνηεία

Γ

122 Γψξα, Βηνηερλίεο - Πψιεζε

Γ

214 Κνξληδνπνηεία - Φάζηλα

Γ

123 Δίδε ζπλαγεξκνχ & Service

Γ

145 Κνζκεκαηνπνηεία - Κνζκ/πσιεία

Γ

334 Δηζαγσγέο - Δμαγσγέο

Γ

206 Κξενπσιεία

Γ

125 Eιαηoηξηβεία - Δθθνθηζηήξηα Βάκβαθνο

Γ

213 Κξχζηαιια - Καζξέθηεο - Σδάκηα

Γ

127 Eιαζηηθά

Γ

146 Κηεκαηνκεζηηηθά γξαθεία

Γ

128 Eκπνξηθά Καηαζηήκαηα

Γ

217 Κηελνηξνθεία – Πηελνηξνθεία

Γ

222 Δλνηθηάζεηο Μνηνπνδει. Θαιάζζεο

Γ

339 Κπιηθείνλ – Μπνπθέο - Παηδφηνπνο

Γ

228 Δλψζεηο – σκαηεία

Γ

148 Κπλεγίνπ είδε

Γ

328 Λαηνκεία

Γ

345 Security

Γ

313 Λέζρεο – Δληεπθηήξηα

Γ

330 ίδεξα – Μπεηφλ

Γ

150 Ληαλεκπφξην

Γ

303 ηδήξνπ - Αινπκηλίνπ Καηαζθεπέο

Γ

151 Λνγηζηηθά γξαθεία – Φνξνηερληθά

Γ

215 ηδεξνπξγείν – Μεραλνπξγείν

Γ

152 Λνχλα Πάξθ

Γ

227 χκβνπινη Δπηρ/ζεσλ - Οξθσηνί Διεγθηέο

Γ

314 Μαξκάξνπ επεμεξγαζία

Γ

170 πλνηθεζίσλ γξαθεία

Γ

153 Μεηαθνξηθέο εηαηξίεο – COURIER

Γ

171 ρνιέο ρνξνχ - Γπκλαζηηθήο - Οδεγψλ

Γ

168 Μηθξνπσιεηέο

Γ

172 ρνιεία ηδησηηθά

Γ

154 Μεραλέο γξαθείνπ

Γ

319 θαηξηζηήξηα - Ζιεθηξνληθά

Γ

331 Μεραλεκάησλ θαηαζθεπέο

Γ

228 ΔΝΧΔΗ - ΧΜΑΣΔΗΑ

Γ

109 Μεραληθνί - Αξρηηέθηνλεο - Σερληθνί Αζθαιείαο

Γ

325 SUPER ΜΑRΚΔΣ

Γ

215 Μεραλνπξγείν – ηδεξνπξγείν

Γ

305 Σαβέξλεο

Γ

194 Μνπζακάδεο – Σαπεηζαξίεο

Γ

173 Σαμηδίσλ Πξαθηνξεία

Γ

225 Μνπζηθνί – Μνπζηθά φξγαλα

Γ

194 Σαπεηζαξίεο - Μνπζακάδεο

Γ

330 Μπεηφλ – ίδεξα

Γ

174 Σάπεηεο παξαγσγή - Πψιεζε

Γ

315 Μππξαξίεο – FAST FOOD

Γ

221 Σειεηψλ Γξαθεία

Γ

155 Μπνπηίθ

Γ

302 Σερληθά γξαθεία

Γ

339 Μπνπθέο – Κπιηθείνλ

Γ

109 Σερληθνί Αζθαιείαο- Αξρηηέθηνλεο - Μεραληθνί

Γ

156 Μχινη

Γ

213 Σδάκηα – Κξχζηαιια - Καζξέθηεο

Γ

157 Ναππεγεία

Γ

219 Σξνρφζπηησλ πψιεζε - Καηαζθεπή

Γ

158 Ναπηηιηαθά Γξαθεία

Γ

175 Σππνγξαθεία– Βηβιηνδεηεία -Δθεκεξίδεο

Γ

159 Ναπηηιηαθά είδε

Γ

301 Σπξνθνκηθψλ - Αιιαληηθψλ Παξαγσγή

Γ

160 Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο

Γ

340 Σπξνθνκηθά - Αιιαληηθά

Γ

327 Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε εζηηαηφξην

Γ

320 Σπξφπηηεο – TOAST - άληνπηηο

Γ

161 Ξπιείαο εκπφξην

Γ

223 Ταιηθά - Γεληθά Βηνηερλία

Γ

316 Ξπιείαο επεμεξγαζία

Γ

176 Ταινπσιεία

Γ

131 Ξπινπξγεία – Δπηπινπνηεία

Γ

177 Ταινπξγεία - Κεξακνπνηεία

Γ

162 Οδνληνηερλίηεο

Γ

178 Τγηεηλήο είδε

Γ

163 Οηθηαθήο ρξήζεσο εηδψλ. Βηνηερλίεο

Γ

312 Τγξαεξίσλ - Καπζίκσλ πξαηήξηα

Γ

164 Οηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαηαζηήκαηα

Γ

179 Τδξαπιηθφο - Πιαθάο - Μαξκαξάο
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Γ

226 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο

Γ

180 Τδξαπιηθά είδε

Γ

317 Οηθνδνκηθά Τιηθά

Γ

181 Τπνδήκαηα βηνηερλίεο - Πψιεζε

Γ

165 Οηθνηξνθεία

Γ

142 Τθαλη/ξηα-θισζηήξηα-λεκ/ξγεία

Γ

207 Οηλνπνηεία – Υπκνπνηεία

Γ

182 Φαξκαθεία

Γ

166 Οπηηθά

Γ

220 Φαξκαθεπηηθή Δηαηξεία

Γ

208 Οπσξνπσιεία

Γ

151 Φνξνηερληθά γξαθεία - Λνγηζηηθά

Γ

227 Οξθσηνί Διεγθηέο - χκβ. Δπηρεηξήζεσλ

Γ

184 Φξνληηζηήξηα

Γ

167 Παηρλίδηα

Γ

185 Φπηνθάξκαθα

Γ

209 Παληνπσιεία

Γ

186 Φσηεηλέο επηγξαθέο

Γ

116 Παξαζχξσλ – Γξαθείσλ θαζ/ζκφο

Γ

187 Φσηηζηηθά, Βηνηερλίεο - Πψιεζε

Γ

335 Πάξθηλγθ – ηαζκνί

Γ

188 Φσηνγξαθεία

Γ

304 Πηηζαξίεο – παγγεηέξηεο

Γ

196 Υαξηνπνηεία - Δπεμεξγαζία Υάξηνπ

Γ

183 Πιαζηέ

Γ

321 Υνλδξέκπνξνη

Γ

210 Πιαζηηθψλ, Βηνηερλία

Γ

207 Υπκνπνηεία - Οηλνπνηεία

Γ

190 Πιαζηηθά – Υξψκαηα – Σδάκηα

Γ

189 Υεκηθά πξντφληα-Απεληνκψζεηο-Απνιπκάλζεηο

Γ

126 Πιπληήξηα – Καζαξηζηήξηα – Βαθεία

Γ

322 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο

Γ

212 Πνηψλ θάβα – Ξεξνί θαξπνί

Γ

190 Υξψκαηα - Πιαζηηθά

Γ

216 Πνπιεξηθψλ πψιεζε

Γ

214 Φάζηλα - Κνξληδνπνηεία

Γ

144 ΠΡΟ-ΠΟ Λαρεία

Γ

191 Φηιηθά - Πεξίπηεξα

Γ

217 Πηελνηξνθεία – Κηελνηξνθεία

Γ

323 Φεζηαξηέο - Δμνρηθά θέληξα

Γ

318 PUBS

Γ

324 Φεηνπσιεία

Γ

333 Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί

Γ

192 Φπθηηθά Κιηκαηηζκφο

Γ

169 Ραθεία

Γ

193 Χξνινγνπνηεία

…επηζηξνθή ζηελ Αξρηθή ειίδα
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