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Νομική Προστασία
Με τα προγράμματα του κλάδου καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που 
είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου, 
όπως είναι π.χ. οι αμοιβές δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι αποζημιώσεις μαρτύρων, 
οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, τα έξοδα δικαστικών επιμελητών, οι αναγκαίες 
προκαταβολές δικαστικών εξόδων, οι δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου, τα έξοδα 
προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών και πολλά άλλα. 

Ανάλογα με τις αιτίες των διαφορών, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορεί να διακριθεί 
σε γενική ασφάλιση που θα αφορά κάθε διαφορά που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία, 
και σε ειδικές ασφαλίσεις για διαφορές από ορισμένες μόνο αιτίες (π.χ. ασφάλιση Νομικής 
Προστασίας οχήματος).
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Νομική Προστασία
Οδηγού & Οχήματος
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν 

ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει 
για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:
•	 έξοδα επισκευής του οχήματος,
•	 οικονομική ζημία από την απώλεια ή μη χρήση του οχήματος, μείωση εμπορικής 

αξίας, διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα), έξοδα μίσθωσης ταξί,
•	 νοσοκομειακά έξοδα, ψυχική οδύνη για τραυματισμό, χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης,
•	 ποσό ιδιοσυμμετοχής (απαλλαγή) εφόσον το όχημα καλύπτεται με μικτή ασφάλιση, 

καθώς και διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής του 
ασφαλισμένου οχήματος.

2. Σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτωσης προσώπου εξ’ αμελείας, 
η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια.

3. Σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω τροχαίας παράβασης, η εταιρία αναλαμβάνει τα 
έξοδα ποινικής υπεράσπισής, όπως παραπάνω.

4. Σε περίπτωση διαφορών από πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου 
οχήματος, η εταιρία αναλαμβάνει τη διεκδίκηση των αστικών απαιτήσεων.

5. Σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης ή πινακίδων του 
οχήματος η εταιρία αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές 
στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και δικαστήρια.

6. Όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για ατυχήματα στο εξωτερικό όπου η εταιρία 
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών 
διακανονιστών.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος)
•	Οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα με την άδεια του ασφαλισμένου
•	Οι συνεπιβάτες
•	Ο ασφαλισμένος σας οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες 

παραβάσεις)

Γεωγραφική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης:
•	Ελλάδα
•	Ευρώπη και χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα
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Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

ΕΙΧ & Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα 57,25
Ρυμουλκούμενα & Τροχόσπιτα 34,21
ΕΙΧ με Τροχόσπιτα 81,46
Φορτηγά μέχρι 2 τόνους ή 0-20hp 58,14
Δίκυκλα 45,90

Νομική Προστασία
Οδηγού Ξένων Οχημάτων
Η Νομική Προστασία Οδηγού Ξένων Οχημάτων απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς.

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
1. Σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτωσης προσώπου εξ’ αμελείας, 

η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια.
2. Σε ποινικής δίωξης λόγω τροχαίας παράβασης, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα 

ποινικής υπεράσπισής, όπως παραπάνω.
3. Σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης όταν υπάρχει τραυματισμός του οδηγού.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο οδηγός του οχήματος (ασφαλισμένος)

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Οδηγός Οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης ΕΙΧ – ΦΙΧ (Β021) 50,41
Οδηγός Φορτηγών & Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως 
ΦΔΧ – ΛΔΧ (Β21Β)

112,51
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Νομική Προστασία & Επαγγ.
ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών & TIR
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν 

ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει 
για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για:
•	 έξοδα επισκευής του οχήματος,
•	 οικονομική ζημία για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και αναγκάζετε 

να μισθώνει άλλο όχημα, μείωση εμπορικής αξίας, διαφυγόντα κέρδη,
•	 νοσοκομειακά έξοδα, ψυχική οδύνη για τραυματισμό, χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης,
•	 ποσό ιδιοσυμμετοχής (απαλλαγή) εφόσον το όχημα καλύπτεται με μικτή ασφάλιση 

καθώς και διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής του 
ασφαλισμένου οχήματος.

2. Σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτωσης προσώπου εξ’ αμελείας, 
η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια.

3. Σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω τροχαίας παράβασης, η εταιρία αναλαμβάνει τα 
έξοδα ποινικής υπεράσπισής, όπως παραπάνω.

4. Σε περίπτωση διαφορών από πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου 
οχήματος, η εταιρία αναλαμβάνει τη διεκδίκηση των αστικών απαιτήσεων.

5. Σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης ή πινακίδων του 
οχήματος, η εταιρία αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές 
στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και δικαστήρια.

6. Όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για ατυχήματα στο εξωτερικό όπου η εταιρία 
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών 
διακανονιστών.

7. Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια κλάδου μεταφορών 
(προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας).

Στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας περιλαμβάνονται:
8. Η διεκδίκηση απαιτήσεων από σταλίες.
9. Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου (φορτωτικές).
10. Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από τις διαφορές με τον οδηγό σας για 

μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφαλίσεως κ.λπ.
11. Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν κατηγορήστε για:
•	 υπέρβαρο
•	 ταχογράφο
•	 μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού
•	 μη έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κ.λπ.
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12. Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές 
κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, 
παραλήπτη ή αποδέκτη του εμπορεύματος.

Η εταιρία πληρώνει:
•	 τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, δικαστικά έξοδα,
•	 τις αποζημιώσεις δικαστικών επιμελητών, κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων 

από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
•	 τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων,
•	 την αμοιβή πραγματογνώμονα για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης εξαιρετικώς και 

περιοριστικώς στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής του οχήματος ή απρόσφορης 
επισκευής αυτού.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος)
•	Οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα με την άδεια του ασφαλισμένου
•	Οι συνεπιβάτες
•	Ο ασφαλισμένος σας οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες 

παραβάσεις)

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα
•	Ευρώπη και χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 € για Ελλάδα / 6.000€ για εξωτερικό

ΦΔΧ Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών 427,50
Ρυμουλκούμενο & Επικαθήμενο, εφόσον δηλωθεί ότι 
έλκεται από ασφαλισμένο με Νομική Προστασία όχημα

ΔΩΡΕΑΝ
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Πλήρης Νομική Προστασία
Ρυμουλκούμενου & Επικαθήμενου
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
Εφόσον έλκεται από ασφαλισμένο στην εταιρία όχημα:
1. Σε περίπτωση διεκδίκησης αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων 

περί Αστικής Ευθύνης.
2. Για τη διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από 

την εκτέλεση μεταφοράς με το ασφαλισμένο όχημα επί κομίστρω.
3. Αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση στην εκτέλεση μεταφοράς 

(σταλίες).
4. Αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία (διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.)
5. Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων που αφορούν το είδος του 
οχήματος και την επαγγελματική του χρήση.

6. Για τη νομική εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων του ασφαλισμένου 
ενώπιον διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών όταν λόγω της εξ αμελείας παράβασης 
διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται διοικητικά μέτρα. 

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος)
•	Οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα με την άδεια του ασφαλισμένου

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα
•	Ευρώπη και χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 € για Ελλάδα / 6.000€ για εξωτερικό

Ρυμουλκούμενα & Επικαθήμενα 242,09
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Νομική Προστασία
Σκαφών Αναψυχής
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
1. Η εταιρία αναλαμβάνει την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, μέχρι τον Άρειο Πάγο:
•	 για τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος,
•	 για ρύπανση της θάλασσας,
•	 επικίνδυνη οδήγηση,
•	 οδήγηση κοντά στην παραλία,
•	 έλλειψη σωστικών μέσων,
•	 μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, το ελλιμενισμό, την 

καθέλκυση, την παραβολή, τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.λπ.
2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που 

προκλήθηκαν σε αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, η Εταιρία 
αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τις αξιώσεις τους, εναντίον του 
υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στα 
δικά του σκάφη κατά τον πλουν, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, τη ρυμούλκηση κ.λπ.

4. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια που αφορούν τα σκάφη του, η 
εταιρία διεκδικεί τις απαιτήσεις.

5.  Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται 
στο σκάφος, όπως ελαττωματική επισκευή ή στο ναυπηγείο, μη καταβολή 
συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή τιμήματος σε περίπτωση 
πώλησης τους σκάφους κ.λπ. η εταιρία υπερασπίζεται τα δικαιώματά του.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος), τα επιβαίνοντα μέλη, τα μέλη του 

πληρώματος και τα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Χωρικά ύδατα Ελλάδας

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 € για Ελλάδα

Σκάφος μέχρι 6 μ / 1-50 hp 80,10
Σκάφος από 6,1 μ έως 10 μ / 51 -100 hp 97,20
Σκάφος από 10,1 μ έως 15 μ / 101-100 hp 116,11
Σκάφος από 15,1 μ έως 20 μ / 151-200 hp 137,70
Σκάφος άνω 20 μ / άνω 200 hp & jet ski 165,60
Μη μηχανοκίνητα 45,00



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INTERLIFE - ARAG

Νομική Προστασία
Οικογένειας
Η νομική προστασία οικογένειας παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του 
εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή αλλά και στην επαγγελματική του, σαν εργαζόμενο 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς τον 
εργοδότη.

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:
1. Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεων βάσει διατάξεων περί αστικής ευθύνης π.χ. 

αν υποστεί ζημίες η μόνιμη ή εξοχική του κατοικία με υπαιτιότητα τρίτου και θέλει να 
στραφεί για αποζημίωση εναντίον του.

2. Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας από παράβαση εξ 
αμελείας ποινικών διατάξεων, π.χ. ο γιος του ασφαλισμένου τραυματίζει κατά τη 
διάρκεια παιχνιδιού άλλο παιδί.

3. Στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως εργαζομένου από διαφορές με τον 
εργοδότη, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών π.χ. άρνηση 
επικόλλησης ενσήμων καθώς και δυσμενή μετάθεση.

4. Στις διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία, π.χ. καθυστερεί ή δεν καταβάλλεται το επίδομα 
για το 3ο παιδί.

5. Στις διαφορές με ενοχικές συμβάσεις, για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης 
έναντι τρίτων αλλά και την απόκρουση απαιτήσεων, π.χ. διαφορές με τράπεζες από 
καταχρηστικούς όρους δανείων.

6. Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ή/και την εξοχική, π.χ. ο 
ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο ενοικιαστή για ιδιοκατοίκηση.

7. Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία για ασφαλιστήρια πυρός, ζωής κ.λπ., π.χ. 
η ασφαλιστική εταιρία περικόπτει την αποζημίωση από πυρκαγιά.
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Η εταιρία πληρώνει:
•	 Τις αμοιβές του δικηγόρου επιλογής του ασφαλισμένου
•	 Τα δικαστικά έξοδα και τη δικαστική δαπάνη του αντίδικου
•	 Τις αποζημιώσεις μαρτύρων & πραγματογνωμόνων, τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ασφαλισμένος, η σύζυγός του και τα ανύπαντρα παιδιά έως 25 ετών
•	 Τα άνεργα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας
•	Ανιόντες (παππούς, γιαγιά αν δηλωθούν)

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα
•	Ευρώπη και χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 € για Ελλάδα & εξωτερικό
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 15.000 € μόνο για Ελλάδα
Οικογένειας – μόνο Ελλάδα 54,90
Οικογένειας με ανιόντες (παππούς, γιαγιά) – μόνο Ελλάδα 62,10
Οικογένειας 81,90
Οικογένειας με ανιόντες (παππούς, γιαγιά) 89,10

Στα παραπάνω ασφάλιστρα παρέχεται έκπτωση 10% αν υπάρχει άλλο ασφαλιστήριο 
Νομικής Προστασίας εκτός αυτοκινήτου.
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Νομική Προστασία
Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων
1. Νομική Προστασία Αποζημίωσης
•	 Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεων βάσει διατάξεων περί αστικής ευθύνης, 

π.χ. αν υποστεί ζημίες το κατάστημά του με υπαιτιότητα τρίτου και θέλει να στραφεί 
για αποζημίωση εναντίον του όπως π.χ. από βλάβη μηχανής της επιχείρησης 
τραυματίζεται ένας εργάτης.

2. Ποινική Νομική Προστασία
•	 Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας από παράβαση εξ 

αμελείας ποινικών διατάξεων, π.χ. πελάτης σπάζει το πόδι του από πτώση μέσα στο 
χώρο της επιχείρησης.

3. Νομική Προστασία Εργατικών Διαφορών
•	 Για διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του τόσο για 

διεκδίκηση όσο και για την απόκρουση απαιτήσεων, π.χ. διαφορές με υπάλληλό του 
για οικονομικές ατασθαλίες.

4. Νομική Προστασία Ασφαλιστικών Ταμείων
•	 Για διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

5. Νομική Προστασία Συμβουλών
•	 Όταν ο ασφαλισμένος χρειάζεται συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις 

οικογενειακού, κληρονομικού και φορολογικού δικαίου.
6. Νομική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης
•	 Στις διαφορές που προκύπτουν από την επαγγελματική στέγη, π.χ. ο ιδιοκτήτης 

ζητάει από τον ενοικιαστή ασφαλισμένο μεγάλη αύξηση ενοικίου.
7. Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επιχείρησης
•	 Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία για ασφαλιστήρια πυρός, κλοπής κ.λπ. 

όπως π.χ. η ασφαλιστική εταιρία περικόπτει την αποζημίωση από πυρκαγιά.
8. Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Απασχολούμενοι έως 3 άτομα (Δ100-199*) 96,30
Απασχολούμενοι έως 3 άτομα (Δ200-299*) 128,69
Απασχολούμενοι έως 3 άτομα  (Δ300-399*) 150,30
Απασχολούμενοι άνω των 3 ατόμων 9€/άτομο

* Αναλυτικά ο Πίνακας Επαγγελμάτων, στο Τιμολόγιο της εταιρίας.
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Νομική Προστασία
Ενοχικών Συμβάσεων
Η κάλυψη ενοχικών συμβάσεων παρέχεται μόνο αν προϋπάρχει και η Επαγγελματική 
Προστασία. 

H Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει τις διαφορές που θα 
προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες τους 
ή προμηθευτές στην Ελλάδα, όπως:
1. αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές,
2. αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές,
3. απλήρωτα τιμολόγια,
4. αλληλόχρεους λογαριασμούς,
5. διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση, ελαττωματική ποιότητα, 

υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.
6. υποβολή μήνυσης (μόνον για ακάλυπτες επιταγές άνω των 1.300€)
7. για απαιτήσεις μέχρι 400€, μόνο εξώδικες ενέργειες.

Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, από 
διαμαρτυρημένα γραμμάτια, ακάλυπτες επιταγές που θα προκύψουν εντός της περιόδου 
ασφάλισης και των οποίων η πράξη συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της 
ασφάλισης.

Ως Plafond ασφάλισης ή επίδικα ποσά εννοούμε το ύψος της απαίτησης που μπορεί 
να διεκδικήσει ο ασφαλισμένος μέσα στην ασφαλιστική περίοδο ενός έτους π.χ. από 
διαμαρτυρημένα γραμμάτια ή ακάλυπτες επιταγές ύψους μέχρι 3.000 € ή 6.000 € κ.ο.κ.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 4.000 €

Για ποσά διεκδίκησης έως 10.000 € (plafond) 12,15% επί του plafond
Για ποσά διεκδίκησης από 10.001 έως 20.000 € (plafond) 11,52% επί του plafond
Για ποσά διεκδίκησης άνω των 20.000 € (plafond) συνεννόηση με έδρα
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Νομική Προστασία
Ακινήτων
Η κάλυψη Νομικής Προστασίας αφορά Διαμερίσματα, Μονοκατοικίες, Καταστήματα, 
Οικόπεδα και περιλαμβάνει και την εκμίσθωση.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
1. Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεων βάσει διατάξεων περί αστικής ευθύνης.
2. Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας από παράβαση εξ αμελείας 

ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο.
3. Για διαφορές από μισθωτικές συμβάσεις (μετά το πρώτο τρίμηνο της ασφάλισης).
4. Στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών.
5. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς 

υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από 
το ασφαλισμένο ακίνητο.

6. Για διαφορές με την ασφαλιστική του ακινήτου εταιρία (ασφαλιστήρια πυρός κ.λπ.)

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Διαμέρισμα (Γ033) 180,00
Κατάστημα (Γ034) 194,42
Οικόπεδο (Γ036) 177,30



Νομική Προστασία
Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον εκάστοτε διαχειριστή πολυκατοικίας για θέματα 
που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλείψεις ή 
παραβάσεις, καθώς επίσης και στους κοινόχρηστους χώρους και κοινόχρηστα αγαθά. Η 
κάλυψη δεν αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
1. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεων βάσει διατάξεων περί αστικής ευθύνης, 

σε περιπτώσεις ζημίας κοινόχρηστων χώρων και κοινόχρηστων αγαθών, π.χ. 
προκαλούνται ζημίες σε κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου.

2. Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας από παράβαση εξ αμελείας 
ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο, π.χ. ο διαχειριστής 
κατηγορείται για ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τα καθήκοντά του.

3. Για τη διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων 
δαπανών εκ των υπόχρεων, π.χ. ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων.

4. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και 
αγαθών καθώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους 
κοινόχρηστους χώρους, π.χ. παραδίδεται κακής ποιότητας πετρέλαιο και προκαλεί 
ζημίες στον κοινόχρηστο λέβητα.

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

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Από 1 έως 9 διαμερίσματα 243,00
Από 10 έως 14 διαμερίσματα 270,90
Από 15 έως 19 διαμερίσματα 291,60
Από 20 έως 24 διαμερίσματα 306,90
Από 25 έως 30 διαμερίσματα 340,19
Από 31 έως 39 διαμερίσματα 380,69
Άνω των 39 διαμερισμάτων 18€/διαμέρισμα
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Νομική Προστασία
Καταναλωτή
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
του ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις παροχής αγαθών 
που γεννούν νομικά επιδιώξιμες αποζημιώσεις ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων και 
αφορούν:
1. Την αγορά καταναλωτικών προϊόντων
2. Ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους
3. Τις τραπεζικές υπηρεσίες
4. Τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες
5. Τις υπηρεσίες καλλωπισμού και άθλησης
6. Τις υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και τηλεφωνίας
7. Τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα ασφαλισμένα πρόσωπα ή 

τη δηλωθείσα κατοικία τους

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
•	Ο ασφαλισμένος 
•	Με καταβολή επασφαλίστρου η σύζυγός του και τα ανύπαντρα παιδιά έως 25 ετών, 

εφόσον κατοικούν μαζί του

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Ατομικό (Γ084) 36,00
Οικογενειακό (Γ085) 42,20
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Νομική Προστασία
Αστυνομικών Υπαλλήλων
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως αστυνομικός 
υπάλληλος.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Θέματα προαγωγών – κρίσεων
•	 Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
•	 Μεταθέσεις, μετατάξεις
•	 Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
•	 Ε.Δ.Ε.
•	 Δικαιώματα αδείας, νυχτερινών εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
•	 Θέματα συνυπηρέτησης
•	 Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

2. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα, που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. ποινικά αδικήματα τροχαίας 
κυκλοφορίας.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Αστυνομικό Υπάλληλο (ΓΔ031) 63,90
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Νομική Προστασία
Λιμενικών Υπαλλήλων
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως λιμενικός 
υπάλληλος.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Θέματα προαγωγών – κρίσεων
•	 Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
•	 Μεταθέσεις, μετατάξεις
•	 Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
•	 Ε.Δ.Ε.
•	 Δικαιώματα αδείας, νυχτερινών εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
•	 Θέματα συνυπηρέτησης
•	 Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

2. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. ποινικά αδικήματα τροχαίας 
κυκλοφορίας.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Λιμενικό Υπάλληλο (ΓΔ033) 63,90
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Νομική Προστασία
Στρατιωτικών
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως στρατιωτικός.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Θέματα προαγωγών – κρίσεων
•	 Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
•	 Μεταθέσεις, μετατάξεις
•	 Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
•	 Ε.Δ.Ε.
•	 Δικαιώματα αδείας, νυχτερινών εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
•	 Θέματα συνυπηρέτησης
•	 Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

2. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. ποινικά αδικήματα τροχαίας 
κυκλοφορίας.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Στρατιωτικό (ΓΔ033) 63,90



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INTERLIFE - ARAG

Νομική Προστασία
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως υπαλλήλου στο 
πυροσβεστικό σώμα.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Θέματα προαγωγών – κρίσεων
•	 Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
•	 Μεταθέσεις, μετατάξεις
•	 Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
•	 Ε.Δ.Ε.
•	 Δικαιώματα αδείας, νυχτερινών εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
•	 Θέματα συνυπηρέτησης
•	 Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

2. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. ποινικά αδικήματα τροχαίας 
κυκλοφορίας.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Υπάλληλο Πυροσβεστικου Σώματος (ΓΔ033) 63,90
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Νομική Προστασία
Νοσηλευτών
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητα του νοσηλευτή.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 Υπηρεσιακές μεταβολές
•	 ΕΔΕ
•	 Παρακράτηση μισθού
•	 Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
•	 Απόλυση χωρίς αποζημίωση, Απόλυση χωρίς αιτία
•	 Δικαιώματα αδειών
•	 Δυσμενής μετάθεση
•	 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

2. Ποινική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς 
καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον 
καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες από εργατικό ατύχημα.
5. Απόκρουση Απαιτήσεων & Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας αστικής 
ευθύνης του νοσηλευτή.
6. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Νοσηλευτή (ΓΔ032) 67,50



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INTERLIFE - ARAG

Νομική Προστασία
Διασωστών και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως διασώστης ή 
ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά δικαστήρια για:
•	 ΕΔΕ
•	 Παρακράτηση μισθού, Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
•	 Απόλυση χωρίς αποζημίωση, Απόλυση χωρίς αιτία
•	 Δικαιώματα αδειών
•	 Δυσμενής μετάθεση
•	 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

2. Ποινική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. θάνατος αρρώστου στην 
προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες από εργατικό ατύχημα.
5. Απόκρουση Απαιτήσεων & Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας αστικής 
ευθύνης του νοσηλευτή.
6. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Διασώστη & Πλήρωμα Ασθενοφόρων (ΓΔ032) 67,50
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Νομική Προστασία
Δημοσίων Υπαλλήλων
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως δημόσιος 
υπάλληλος.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια για:
•	 Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη, Κρίσεις
•	 Βλαπτικές μεταβολές
•	 Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
•	 Απολογίες, ΕΔΕ
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Παρακράτηση μισθού, Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
•	 Διοικητικά πρόστιμα
•	 Δικαιώματα αδείας, Αναπαύσεων, Μεταθέσεων
•	 Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας
•	 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση του Δημοσίου
Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί 
αγωγή αποζημίωσης σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
3. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα π.χ. ποινικά αδικήματα τροχαίας 
κυκλοφορίας.
4. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
5. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Δημόσιο Υπάλληλο (ΓΔ032) 67,50



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INTERLIFE - ARAG

Νομική Προστασία
Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνον με την ιδιότητά του ως υπάλληλος με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας.

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
Περιλαμβάνει τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων του 
σφαλισμένου στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια για:
•	 Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη, Κρίσεις
•	 Βλαπτικές μεταβολές
•	 Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
•	 Απολογίες, ΕΔΕ
•	 Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
•	 Παρακράτηση μισθού, Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
•	 Απόλυση χωρίς αποζημίωση, απόλυση χωρίς αιτία
•	 Δικαιώματα αδείας, Αναπαύσεων, Μεταθέσεων
•	 Δυσμενής μετάθεση
•	 Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

2. Ποινική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
3. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δε συνδέονται άμεσα με τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις. Παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη ασφάλισης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Ιδιωτικό Υπάλληλο (ΓΔ032) 67,50
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Νομική Προστασία
Διευθυντικών Στελεχών
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
υπό την ιδιότητά του ως διευθυντικό στέλεχος στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα εργασίας και 
κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

1. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η κάλυψη αναφέρεται στην υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα ποινικά δικαστήρια και 
πειθαρχικά συμβούλια για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. 
2. Υποβολή Μήνυσης
Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς 
καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιπλέον 
καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής με αίτημα αποζημίωσης για χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μέχρι του ποσού των 20.000 €
3. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση Δημοσίου – Προσεπίκληση Ασφαλιστικής
Καλύπτεται η απόκρουση και προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο 
ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, 
καθώς και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
4. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες με ευθύνη τρίτου.
5. Εργασιακές διαφορές με τον εργοδότη τους

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Διευθυντικό Στέλεχος (ΓΔ034) 135,90
Διευθυντικό Στέλεχος με κάλυψη εργασιακών διαφορών (ΓΔΕ034) 169,65



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ INTERLIFE - ARAG

Νομική Προστασία
Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη τη νομίμως εγκατεστημένης 
φωτοβολταϊκής μονάδας, όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
1. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής 

ευθύνης.
2. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην 

παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.
3. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με τη ΔΕΗ, εγγύηση 

εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 
το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένο.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Έως 10 KWp (ΔΔΑ135) 104,40
Από 11 ΚWp έως 100 ΚWp (ΔΔΒ135) 324,90
Άνω 100 KWp (ΔΔΓ135) 597,60
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Νομική Προστασία
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 
& Πραγματογμώμονα
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική του δραστηριότητα την οποία νομίμως ασκεί. Εάν η διαμεσολάβηση 
ή η δραστηριότητα του ασκείται από εταιρία, η ασφαλιστική προστασία μεταφέρεται στον 
νόμιμο εκπρόσωπό της.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
1. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για εξ αμελείας παράβαση ποινικών 

διατάξεων σχετικές με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
2. Για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές 

αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητά του.
3. Για την απόκρουση απαιτήσεων και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας 

που καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη σε περίπτωση αγωγής τρίτων 
εναντίον του.

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

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

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

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

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα. Η κάλυψη επεκτείνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον όμως 

αρμοδιότητα έχουν τα Ελληνικά Δικαστήρια και αρχές.

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Πραγματογνώμονας (ΔΑ110) 62,10
Ασφαλιστικός Πράκτορας (ΔΒ110) 72,02
Μεσιτης Ασφαλίσεων (ΔΓ110) 86,86
Εταιρία Διαμεσολαβούντων - Πραγματογνωμόνων (ΔΔ110) 149,40
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Νομική Προστασία
Λογιστών - Φοροτεχνικών
Από το 2011 με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/123 της ΕΕ, 
όλοι οι λογιστές έχουν ποινικές ευθύνες έναντι των πελατών τους και θα είναι υπόλογοι 
απέναντι στον νόμο (Ν3842/2010).

Από τη σχετική Νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις:
•	 διοικητικές (πρόστιμα έως 30.000€)
•	πειθαρχικές (αφαίρεση άδειας, κλείσιμο γραφείου)
•	ποινικές (φυλάκιση έως 10 έτη)

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
1. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για εξ αμελείας παράβαση ποινικών 

διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας, που αφορά στην ασφαλισμένη 
δραστηριότητα.

2. Για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές 
αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητά του.

3. Για την προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας που καλύπτει την αστική ευθύνη.
4. Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις 

ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και αποτελούν εξ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Ατομικό (ΔΔΑ151) 63,90
Εταιρία (ΔΔΒ151) 189,90



28
29

Ποινική Νομική Προστασία
Ιατρού - Φαρμακοποιού
χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που 
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

1. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του 
δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε:
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας 
•	 Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών 

πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
•	 Αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος
•	 Ανθρωποκτονία από αμέλεια
•	 Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις
•	 Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
•	 Άρνηση εκτέλεσης εργασιών
•	 Εσφαλμένη διάγνωση με την ευρεία έννοια
•	 Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί

2. Υποβολή Μήνυσης
Σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, δυσφήμισης
3. Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που 
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.
4. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει 
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Ιατρό - Φαρμακοποιό (ΔΠ138) 70,20
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Πλήρης Νομική Προστασία
Ιατρού (με ιατρείο)
χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που 
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

1. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα:
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, διάγνωσης επέμβασης, αναισθησίας
•	 Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών 

πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
•	 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, αισθητική παραμόρφωση ή ατελούς αποτελέσματος
•	 Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
•	 Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
•	 Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί

2. Υποβολή Μήνυσης
•	 σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, 

δυσφήμισης

3. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του 
ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. 
Επίσης καλύπτονται οι αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία πολιτικών δικαστηρίων 
καθώς και προσφυγές διοικητικών δικαστηρίων.

4. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό 
που απασχολεί νομίμως, όπως:
•	 υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες κ.λπ.

5. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική του στέγη, όπως:
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λπ.
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6. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνταξης και Περίθαλψης.

7. Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που 
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής κ.λπ.

8. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει 
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Ιατρό (ΔΔ138) 122,40
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Πλήρης Νομική Προστασία
Ιατρού (νοσοκομειακού με ιατρείο)
και με εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στη διεύθυνση που 
αναγράφεται σε αυτό και την οποία ασκεί νόμιμα.

1. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα:
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, διάγνωσης επέμβασης, αναισθησίας
•	 Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών 

πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
•	 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, αισθητική παραμόρφωση ή ατελούς αποτελέσματος
•	 Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
•	 Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
•	 Συμβάντα κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντας τη μητέρα και το παιδί

2. Υποβολή Μήνυσης
•	 σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, 

δυσφήμισης

3. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του 
ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. 
Επίσης καλύπτονται οι αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία πολιτικών δικαστηρίων 
καθώς και προσφυγές διοικητικών δικαστηρίων.

4. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό 
που απασχολεί νομίμως, όπως:
•	 υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες κ.λπ.

5. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική του στέγη, όπως:
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λπ.
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6. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνταξης και Περίθαλψης

7. Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που 
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής κ.λπ.

8. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει 
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του.

9. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία
Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των ασφαλισμένου ιατρού, που παρέχει 
τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, 
περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης ή 
πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του. 

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Ιατρό - Φαρμακοποιό (ΔΔΕ138) 159,30
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Νομική Προστασία
Φυσιοθεραπευτών
με εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή που ασκεί ως υπάλληλος με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας και την οποία ασκεί νόμιμα.

1. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα:
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης
•	 Ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια
•	 Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
•	 Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
•	 Μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού
•	 Έκθεση κίνδυνο ζωής του ασθενούς
•	 Μη τήρηση βιβλίων ασθενών
•	 Μη αναγνωρισμένη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο
•	 Χορήγηση ιατρικών συμβουλών
•	 Κατηγορία για αθέμιτο ανταγωνισμό
•	 Απολογίες - ΕΔΕ

2. Υποβολή Μήνυσης
•	 σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, 

δυσφήμισης

3. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την επαγγελματική του ευθύνη, 
καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων.
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4. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία
Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των ασφαλισμένου ιατρού, που παρέχει 
τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, 
περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης 
ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του. Περιλαμβάνονται και οι 
συναφείς διεκδικήσεις του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και 
οι αξιώσεις κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Φυσιοθεραπευτή (ΔΠΕ198) 67,51
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Πλήρης Νομική Προστασία
Κέντρων Φυσιοθεραπείας
χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας

Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται στον ασφαλισμένο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του φυσιοθεραπευτή που ασκεί ως υπάλληλος 
χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας και την οποία ασκεί νόμιμα.

1. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα:
•	 Εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης
•	 Ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια
•	 Κατηγορία για ψευδείς πιστοποιήσεις, άρνηση εκτέλεσης εργασιών
•	 Επαγγελματική εχεμύθεια ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
•	 Μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, πειραματισμού
•	 Έκθεση κίνδυνο ζωής του ασθενούς
•	 Μη τήρηση βιβλίων ασθενών
•	 Μη αναγνωρισμένη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο
•	 Χορήγηση ιατρικών συμβουλών
•	 Κατηγορία για αθέμιτο ανταγωνισμό
•	 Απολογίες - ΕΔΕ

2. Υποβολή Μήνυσης
•	 σε περιπτώσεις εξύβρισης, χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, 

δυσφήμισης

3. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του 
ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του εργαστηρίου 
φυσιοθεραπείας. Επίσης καλύπτονται οι αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία 
πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές διοικητικών δικαστηρίων.

4. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου φυσιοθεραπευτή ως εργοδότου με το υπαλληλικό 
προσωπικό που απασχολεί νομίμως, όπως:
•	 υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες κ.λπ.
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5. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική του στέγη, όπως:
•	 αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λπ.

6. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνταξης και Περίθαλψης

7. Διαφορές από ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που 
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής κ.λπ.

8. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Επαγγελματικής Ευθύνης
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει 
τον κίνδυνο της επαγγελματικής του ευθύνης, καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων εναντίον του.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Για κάθε Κέντρο Φυσιοθεραπείας (ΔΔ198) 121,50
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Ποινική Νομική Προστασία
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής κ.λπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητα του 
επιχειρηματία και ελεύθερου επαγγελματία, για τη νομίμως ασκούμενη επαγγελματική 
δραστηριότητά του, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
1. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην 

εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και για την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά 
του ασφαλισμένου εκ της ευθύνης αυτής.

3. Για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της 
επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης:
•	Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €

Ξενοδοχειακή Μονάδα έως 100 κλίνες (ΔΠΑ327) 140,40
Ξενοδοχειακή Μονάδα από 101 έως 200 κλίνες (ΔΠΒ327) 315,90
Ξενοδοχειακή Μονάδα από 201 έως 300 κλίνες (ΔΠΓ327) 495,90
Ξενοδοχειακή Μονάδα από 301 έως 500 κλίνες (ΔΠΔ327) 720,91
Ξενοδοχειακή Μονάδα άνω των 500 κλινών (ΔΠΖ327) 1.080,90
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Προγράμματα Νομικής Προστασίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυμάκη 27, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρ. Σμύρνης 2, 62 123 Σέρρες
Τηλ.: 23210 52760, Fax: 23210 52753

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία, 55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473

Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

www.interlife.gr
info@interlife.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

Οχήματος / Σκαφών Αναψυχής / Οικογένειας / Επιχειρήσεων / Ακινήτων / Καταναλωτή
Υπαλλήλων Ιδιωτικών & Δημοσίων / Υπαλλήλων Τομέα Υγείας / Φωτοβολταϊκών


