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Εισαγωγή
Αγαπητέ Ασφαλισμένε,

Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση της 
νομικής προστασίας, η οποία παρέχεται διαμέσου της εταιρίας «ARAG SE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ)» που διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα με έδρα επί της οδού Φειδιππίδου 2 
στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 098009359 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ 
(INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» έχει υπογράψει σύμβαση 
αντασφάλισης και διαχείρισης ζημιών στον κλάδο νομικής προστασίας με αντικείμενο την 
εκχώρηση των κινδύνων ασφάλισης Νομικής Προστασίας.
Διευκρινίζεται ότι στους όρους που ακολουθούν ασφαλιστής νοείται η INTERLIFE. 

Η INTERLIFE, τα στελέχη της, καθώς και ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος θα είναι πάντα 
δίπλα σας, να σας βοηθούν σε κάθε περίπτωση που εμπίπτει στους όρους της παρούσας 
ασφαλιστικής σύμβασης. 

Εσείς από την πλευρά σας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους ασφάλισης σας 
για να μη βρεθείτε ποτέ στη δυσάρεστη θέση, να διαπιστώσετε ότι δεν καλύπτεστε. Έτσι, 
φροντίσαμε ώστε οι ειδικές εξαιρέσεις των όρων να είναι με κόκκινο χρώμα. Επίσης, θα 
πρέπει να ελέγχετε πάντα το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και να αναπροσαρμόζετε (αν 
χρειάζεται), σε ετήσια βάση, τα πραγματικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 

Τέλος, σημειώστε ότι η Εταιρία μας, προσφέρει ειδικές εκπτώσεις, για την ασφάλιση των 
περιουσιακών σας στοιχείων. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος και εμείς, είμαστε πάντα 
στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετούμε, αναπτύσσοντας τη σχέση που πρέπει να υπάρχει 
μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά την Ασφαλιστική σας Σύμβαση 
και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με όσα μας ζητήσατε, 

να την επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρία για αλλαγή.

Προσοχή
Από το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ισχύουν ΜΟΝΟ αυτοί που 
αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, 

με αναγραφόμενα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και αντίστοιχα ασφάλιστρα.

Το παρόν επισυνάπτεται σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Γενικοί Όροι Ασφάλισης  
Νομικής Προστασίας (Άρθρα 19)

(Ισχύουν για όλους τους Κλάδους Ασφαλίσεως Νομικής 
Προστασίας μαζί με τους εκάστοτε Ειδικούς Όρους)

Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο 
ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους επόμενους 
όρους και αναλαμβάνει στο πλαίσιο του άρθρου 
2 τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, εφόσον η 
παραφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή 
αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται 
προφανώς άδικη ή ασύμφορη.

Άρθρο 2. Έκταση ασφαλιστικών παροχών
1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει:
α. την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου σύμφωνα 
με τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής 
του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου, εκτός αν έχει 
υπάρξει άλλη συμφωνία. Ο δικηγόρος πρέπει να 
κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου ή να είναι 
διορισμένος στο δικαστήριο αυτό.
β. την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των 
αποζημιώσεων των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων 
που κλητεύθηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, 
σύμφωνα με τις διατιμήσεις, που ισχύουν κατά το χρόνο 
της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των 
νόμιμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.
γ. την καταβολή των δικαστικών δαπανών του 
αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα 
με δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει:
α. εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι 
ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα, ή 
που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον 
Δίκαιο.
β. εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση 
Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να 
καταβάλλει τρίτος.
γ. εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από 
υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου.
δ. τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες πλην 
εκείνων, που ο ίδιος επιμελείται.
ε. τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι 
δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και 
τις αμοιβές συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις 
πλειστηριασμών, τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης 
κατασχεθέντων, τα έξοδα για εγγραφή υποθηκών ή 
προσημειώσεων, τα έξοδα δημοσιεύσεων για επιδόσεις 
σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής, τις δαπάνες 
μεταφοράς προσωποκρατούμενων σε φυλακές κείμενες 
εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου της 
σύλληψης, τα τροφεία κ.λπ.
3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για 
κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ανώτατο όριο των 
ασφαλιστικών παροχών, που πρέπει να παρασχεθούν 

συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο – ασφαλισμένο 
και στους συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό 
θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες τις 
ασφαλιστικές περιπτώσεις, που συνδέονται μεταξύ τους 
χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.

Άρθρο 3. Τοπική έκταση της ασφαλιστικής 
προστασίας
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, που επήλθαν στις χώρες της Ευρώπης ή 
τις εξωευρωπαϊκές αλλά παραμεσόγειες χώρες, εφόσον 
τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι 
τοπικά αρμόδια και σύμφωνα πάντα με τους εκάστοτε 
ισχύοντες ειδικούς όρους ασφάλισης.

Άρθρο 4. Έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης
1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημέρα που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφαλιστική κάλυψη 
δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου 
ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής αυτού. 
Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής ασφαλίστρων, 
η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την επομένη από την 
ημέρα καταβολής του.
2. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ασφαλιστηρίου 
και οποιωνδήποτε άλλων ασφαλιστικών εγγράφων και 
εντύπων, που προέρχονται από ή απευθύνονται προς 
τον ασφαλιστή, συμφωνείται ότι η ασφαλιστήρια 
σύμβαση καταρτίστηκε όπως προκύπτει μόνον από το 
ασφαλιστήριο, εκτός εάν ο ασφαλισμένος μέσα σε 5 
μέρες από την παραλαβή του, απαιτήσει τη διόρθωση ή 
την τροποποίησή του.

Άρθρο 5. Καταβολή ασφαλίστρων
1. Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο. Το μικτό ασφάλιστρο είναι συνολικά 
προκαταβλητέο (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016) και 
τελεί σε συνάρτηση με τη διάρκεια της ασφάλισης.
2. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος γίνει υπερήμερος για την 
καταβολή οποιασδήποτε οφειλής από ασφάλιστρα, ο 
ασφαλιστής, με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός του, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για ασφαλιστική 
παροχή για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, 
που επήλθαν κατά το διάστημα της υπερημερίας, ή κατά 
την ημέρα εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
3. Ανεξάρτητα από το δικαίωμα, που προσδιορίζεται 
στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η καθυστέρηση 
καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το 
δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει την σύμβαση. 
Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση, στην οποία 
γνωστοποιείται, ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα 
επιφέρει μετά πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση 
της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.
4. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου καθώς και ο 
φόρος του Δημοσίου βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο.
5. Τόπος καταβολής των ασφαλίστρων, ορίζονται 
τα γραφεία του ασφαλιστή. Από το γεγονός, ότι 
πράκτορες ή υπάλληλοι του ασφαλιστή εισπράττουν 
τα ασφάλιστρα έξω από τα γραφεία του δεν μπορεί να 
συναχθεί, ότι συμφωνήθηκε ρητά, ή σιωπηρά αλλαγή 
του τόπου καταβολής.
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Άρθρο 6. Διάρκεια σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται για το χρονικό 
διάστημα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Εάν το 
χρονικό αυτό διάστημα είναι τουλάχιστον ενός έτους, η 
σύμβαση θεωρείται, ότι ανανεώνεται εκάστοτε σιωπηρά 
για έναν ακόμη χρόνο, αν δεν καταγγελθεί τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι 
μικρότερη από ένα έτος, η σύμβαση ακυρώνεται μετά 
την πάροδο του χρόνου που συμφωνήθηκε, χωρίς να 
χρειάζεται καταγγελία της.

Άρθρο 7. Περιγραφή κινδύνου - Αύξηση και 
ελάττωση αυτού
1. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε 
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι 
αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου 
καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση 
του ασφαλιστή:
α. εάν τα αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του 
κινδύνου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του 
ασφαλιστή δι’ οιονδήποτε λόγο ή από αμέλεια του 
ασφαλισμένου, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα ή να 
καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή 
της, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση της αμέλειας 
του ασφαλισμένου, αν στο μεταξύ επέλθει ο κίνδυνος, 
μειώνεται αναλογικά το ασφάλισμα προς το ασφάλιστρο, 
που θα είχε εισπραχθεί, αν ο ασφαλιστής γνώριζε την 
αληθινή κατάσταση των πραγμάτων.
β. εάν τα αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση 
του κινδύνου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση 
του ασφαλιστή από δόλο του ασφαλισμένου, τότε ο 
ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, 
όπως ορίζει ο νόμος. Αν στο μεταξύ επέλθει ο κίνδυνος 
ο ασφαλιστής απαλλάσσεται.
2. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται να δηλώνει στον ασφαλιστή μέσα σε 14 
ημέρες από τότε που έλαβε γνώση κάθε περιστατικό 
ή στοιχείο, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική 
επέκταση του κινδύνου. Η παράβαση της ανωτέρω 
υποχρέωσης δίνει στον ασφαλιστή τα ίδια δικαιώματα, 
όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Σε περίπτωση που επέλθει μείωση του κινδύνου ο 
ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση 
του ασφαλίστρου. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί ή δεν 
απαντήσει στο σχετικό αίτημα εντός μηνός από την 
υποβολή του, ο ασφαλισμένος δικαιούται να καταγγείλει 
τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.

Άρθρο 8. Νομική θέση τρίτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που μπορούν από το Νόμο να 
διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω 
θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του 
ασφαλισμένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για 
τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών.
2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων 
των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση, 
ανήκει στον αντισυμβαλλόμενο. Ο ασφαλιστής όμως 
δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους 
συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο 
αντισυμβαλλόμενος.

3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για 
την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των 
συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον 
αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου.
4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
αντισυμβαλλόμενου από τους όρους αυτούς, ισχύουν 
ανάλογα υπέρ και κατά, των τρίτων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 9. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων, που 
απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, 
η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται, ότι επέρχεται από 
το χρονικό σημείο, που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, 
πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής 
διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι 
επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος 
άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε να παραβαίνει τη 
διάταξη.
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική 
περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό 
σημείο, που ο ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος 
για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε, 
να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει 
διατάξεις Νόμου.

Άρθρο 10. Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση 
ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση ο 
ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 8 ημέρες 
από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης, να: 
α. ειδοποιήσει τον ασφαλιστή παρέχοντας όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που 
σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της 
επέλευσης του κινδύνου.
β. δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που 
θα αναλάβει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 να 
παραφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει 
πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της 
υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του 
γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του 
προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.
γ. πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν 
λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερα 
εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων, και να αποφεύγει 
κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των 
δαπανών.
δ. υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις 
δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι 
ενδεικτική.
2. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο των 
υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου παρέχει 
το δικαίωμα στον ασφαλιστή να ζητήσει αποκατάσταση 
κάθε ζημίας του. 

Άρθρο 11. Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση 
εντολής
1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να διαλέξει 
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ελεύθερα το δικηγόρο, που θα αναλάβει την 
παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του. Αν 
ο ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει δικηγόρο, ο 
ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει ο ίδιος αυτό το δικαίωμα 
για τον ασφαλισμένο.
2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνον από τον 
ασφαλιστή, «ονόματι και εντολή του ασφαλισμένου». 
Αν ο ασφαλισμένος δώσει απευθείας εντολή σε 
δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να 
δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός αν η παράλειψη 
της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απευθείας από τον 
ασφαλισμένο, θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του ασφαλισμένου, χωρίς να υπήρχε άλλος τρόπος 
αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, 
ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει 
αμέσως στον ασφαλιστή, την απευθείας χορήγηση 
εντολής σε δικηγόρο.
3. Ο δικηγόρος, ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Ο ασφαλιστής 
δε φέρει καμιά ευθύνη για τη δραστηριότητα του 
δικηγόρου.

Άρθρο 12. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα 
του ασφαλιστή
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα –κι εφόσον το ζητήσει 
ο ασφαλισμένος την υποχρέωση– πριν από την ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συμφέροντα 
του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής είναι αναγκαία 
σύμφωνα με το άρθρο 1. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί την 
ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου, έχει την υποχρέωση να του γνωρίσει 
αιτιολογημένα την άρνησή του αυτή, το συντομότερο 
δυνατό. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος 
μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση του 
δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διοριστεί, 
σχετικά με την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου 
δεσμεύει και τους δύο, ασφαλιστή και ασφαλισμένο, 
εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και 
πραγματική βάση της υπόθεσης. Αν ο ασφαλισμένος ή 
ο ασφαλιστής νομίζουν, ότι η απόφαση του δικηγόρου 
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική 
βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση 
ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στο πρόσωπο 
του διαιτητή, μπορεί καθένα από αυτά να ζητήσει 
το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 
Κ.Πολ.Δ. Αν από την απόφαση του δικηγόρου ή του 
διαιτητή προκύπτει ότι, η παραφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία, 
οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν τον 
ασφαλιστή αλλιώς κατανέμονται κατ’ ισομοιρία στον 
ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο. Η διαδικασία της 
διαιτησίας εφαρμόζεται και κάθε φορά που ήθελε 
προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και δεν αποκλείει 
το δικαίωμα του ασφαλισμένου προσφυγής του στα 
δικαστήρια.

Άρθρο13. Καταγγελία μετά την επέλευση της 
ασφαλιστικής περίπτωσης
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση της 
ασφαλιστικής του παροχής για μια ασφαλιστική 
περίπτωση, μπορεί μέσα σε έναν μήνα μετά την 
αναγνώριση της υποχρέωσής του, να καταγγείλει την 
ασφαλιστική σύμβαση με προθεσμία ενός μηνός. Στην 
περίπτωση αυτή τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα 
από την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας ανήκουν 
στον ασφαλισμένο.

Άρθρο 14. Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση 
δικαστικών ή εξώδικων δαπανών, που προκατέβαλε 
αντ’ αυτού ο ασφαλιστής, μεταβιβάζονται στον 
ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που 
επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο, αποδίδονται 
στον ασφαλιστή.
2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει 
με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση 
αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης 
δαπανών, που του έχουν μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα 
αναγκαία έγγραφα, που αποδεικνύουν την ύπαρξη της 
απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.
3. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του 
ασφαλισμένου συνεπάγεται ευθύνη αυτού προς 
αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή.

Άρθρο 15. Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να 
εκχωρηθούν, ούτε να ενεχυριασθούν, πριν 
προσδιοριστεί οριστικά το ύψος και η αιτία τους, εκτός 
αν ο ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως.

Άρθρο 16. Συμψηφισμός
Δε χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή.

Άρθρο 17. Παραγραφή
Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση 
παραγράφονται μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος 
του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Άρθρο 18. Ανακοινώσεις, δηλώσεις
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του 
αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι έγγραφες και να 
απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή 
στην Αθήνα.
2. Συμφωνίες μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου από τη 
μία μεριά και πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων 
του ασφαλιστή από την άλλη, ισχύουν μόνον αν 
επικυρωθούν εγγράφως από τον ασφαλιστή.

Άρθρο 19. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συμφωνείται ρητά ότι, αρμόδια για την επίλυση 
διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου από 
ασφαλιστήρια, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, είναι 
τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
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A. Ειδικοί Όροι Ν.Π. Σκαφών Αναψυχής 
(Α050, Α051, Α052, Α053, Α054, Α055)

Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε σκάφη αναψυχής που 
χρησιμοποιούνται από τους δηλωμένους ιδιοκτήτες (ο 
ασφαλισμένος) για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση, 
βάσει της αντίστοιχης πρότασης ασφάλισης, η οποία 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
ασφαλιστικής σύμβασης. 
Η κάλυψη αφορά:
1. Τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης: 
- από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο 

σκάφος,
- από την πρόκληση σωματικών βλαβών στον 

ασφαλισμένο & τα συνασφαλισμένα πρόσωπα,
- κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του σκάφους λόγω 

μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων 
που απορρέουν από ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια.

2. Tην υπεράσπιση του ασφαλισμένου ή του χειριστή 
του σκάφους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όταν 
κατηγορούνται για εξ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό 
προσώπου, καθώς επίσης όταν παραπέμπονται για 
εξ αμελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν την 
ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την 
παραβολή, την ρύπανση,  την ρυμούλκηση και την 
αγκυροβόληση του σκάφους. 
Στις καλύψεις επιπλέον περιλαμβάνονται:
3. Η προσφυγή στις αρμόδιες λιμενικές - διοικητικές 
αρχές για επανάκτηση της αδείας χειρισμού του 
σκάφους ή μείωση επιβληθέντων προστίμων. 
4. Η διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου από 
συμβάσεις που αναφέρονται στο ασφαλισμένο σκάφος 
όπως ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο μη 
εξόφληση υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης 
του σκάφους κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις 
απαιτήσεων από παρασχεθείσες από τον ασφαλισμένο 
υπηρεσίες ναυαγιαίρεσης.

Η κάλυψη ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις 
που θα επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος & 
εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα 
επιβαίνοντα μέλη της οικογενείας του, στα μέλη του 
πληρώματος και στα μεταφερόμενα άτομα.

Α. Ειδικοί Όροι Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού 
(ΑΒ001, ΑΒ003, ΑΒ004, ΑΒ005, ΑΒ017, Α070)

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν:
• Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος 

με την άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο όχημα 
που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του 
στο ασφαλιστήριο, και μάλιστα κάθε φορά με την 
προαναφερόμενη αυτή ιδιότητα («νομική προστασία 
οχήματος»).

• Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο 
με την ιδιότητα του οδηγού ξένων κατά κυριότητα 
οχημάτων («νομική προστασία οδηγού»).

2. Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδυνάμως 
κινούμενα οχήματα, που χρησιμεύουν στη μεταφορά 
προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενά 
τους.
3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο 
ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή 
αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία 
κίνηση.
γ. Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, 
λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας 
οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του 
οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση 
διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.
δ. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του 
νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος («νομική 
προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος»).
ε. Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη 
παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει 
καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής 
σύμβασης.
στ. Για τις διαφορές που απορρέουν εξ ιδίων 
ασφαλιστηρίων του ασφαλισμένου οχήματος με 
ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες και αρμοδιότητας 
ελληνικών δικαστηρίων.
4. Με ειδική συμφωνία η ασφαλιστική προστασία 
μπορεί να περιοριστεί στις παροχές της παρ. 3 στοιχ. α), 
παρ. 3 στοιχ. α), β) και γ), ή παρ. 3 στοιχ. β) και γ)
5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
• σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο 

που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που 
προβλέπεται από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωση 
οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου 
κατόχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης 
οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Ομως, 
παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα 
εκείνα που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη 
άδειας ικανότητας οδηγού ή άδεια κυκλοφορίας 
οχήματος ή άδεια του κύριου ή νόμιμου κατόχου για 
την χρησιμοποίηση του οχήματος.

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικά, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

• σε περίπτωση διαφορών που απορέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου, πλην 
της παραγράφου 3 στοιχ. στ.

• για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και 
δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του.

• όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές 
ταραχές ή σεισμούς.

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες από τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου, που κάλυπε τον κίνδυνο.

6. Αν το ασφαλισμένο όχημα πουληθεί ή σταματήσει 
κατ’ άλλον τρόπο να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον, 
η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει αυτόματα στο 
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ομοειδές όχημα του αντισυμβαλλόμενου, που παίρνει 
τη θέση του ασφαλισμένου οχήματος («υποκατάστατο 
όχημα»). Σαν ομοειδή θεωρούνται εκάστοτε οι 
μοτοσυκλέττες, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα 
προοριζόμενα για μεταφορά προσώπων και πραγμάτων 
(καραβάν), τα φορτηγά και όσα άλλα χρησιμοποιούνται 
για μεταφορικούς σκοπούς, τα λεωφορεία, τα 
ρυμουλκούμενα ή τροχόσπιτα.
7. Αν πριν από την έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος αποκτηθεί όχημα με σκοπό την 
αντικατάσταση του ασφαλισμένου οχήματος, η 
ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει στο νέο, από 
την απόκτησή του. Το μέχρι τότε ασφαλσιμένο 
όχημα, παραμένει συνασφαλισμένο χωρίς καταβολή 
προσθετων ασφαλίστρων μέχρι την απαλλοτρίωσή 
του, το πολύ όμως για ένα μήνα από την απόκτηση του 
υποκατάστατου οχήματος, και πάντως όχι πέρα από τη 
διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ενα όχημα που 
αποκτήθηκε μέσα σε έναν μήνα πριν από την έκλειψη 
του ασφαλιστικού συμφέροντος, θεωρείται ότι είναι 
υποκατάστατο.
8. Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης και το 
όχημα που απέκτησε ο ασφαλισμένος, μέσα στους 
πρώτους έξι μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική 
σύμβαση παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο που ο ασφαλιστής δεν έφερε κανένα ασφαλιστικό 
κίνδυνο. Αν ο ασφαλιστής μέσα σε έναν μήνα από την 
έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, πάρει τη 
σχετική ανακοίνωση, τα ασφάλιστρα που αναλογούν 
στο διάστημα από την έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος, ανήκουν στον ασφαλισμένο. Αν η 
ανακοίνωση ληφθεί μετά από ένα μήνα ύστερα από 
την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λήψη 
της ανακοίνωσης, ανήκουν στον ασφαλισμένο.
9. Αν η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει και την 
παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από ενοχικές 
συμβάσεις («νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων 
οχήματος»), εκτείνεται και στη δικαιοπραξία απόκτησης 
του υποκατάστατου οχήματος εφόσον η δικαιοπραξία 
αυτή καταρτίστηκε μέσα στο χρόνο διάρκειας της 
ασφαλιστικής σύμβασης.
10. Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος 
ή η κατ’ άλλον τρόπω έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου 
οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον 
ασφαλιστή. Σε περίπτωση υποκατάστατου οχήματος, 
πρέπει να γνωστοποιθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του 
και τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό του 
ασφάλιστρου. Αν ο αντισυμβαλλόμενος παραλείψει 
να γνωστοποιήσει την απόκτηση του υποκατάστατου 
οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσεται από την 
υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής για τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις που επήλθαν με το όχημα αυτό,  αν 
η παράλειψη της γνωστοποίησης δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αντιμβαλλόμενου.
11. Αν κατά το χρονικό σημείο που εκλείπει το 
ασφαλιστικό συμφέρον, δεν υπάρχει υποκατάστατο 
όχημα κι ούτε αποκτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο 
μέσα σε έξι μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού 

συμφέροντος, ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος, 
αν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος, να λύσει την 
ασφαλιστική σύμβαση από τον χρόνο που έπαψε να 
υπάρχει ασφαλιστικό συμφέρον και να επιστρέψει τα 
«μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα. Αν ο ασφαλιστής 
πάρει την ανακοίνωση για την έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος, αργότερα από ένα μήνα μετά την πάροδο 
της εξάμηνης προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση 
λύνεται από τη λήψη της ανακοίνωσης όπως και 
παραπάνω.

Α. Ειδικοί Όροι Επαγγελματικής Νομικής 
Προστασίας Οχήματος & Οδηγού (Α070)

1. Ασφαλιστική Προστασία απολαμβάνει: 
• Ο ιδιοκτήτης του στο ασφαλιστήριο αναφερομένου 

οχήματος με την ιδιότητα του ως επαγγελματία 
αυτοκινητιστή. 

• Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται στα 
πρόσωπα, που με την άδεια του ιδιοκτήτη οδηγούν 
το ασφαλισμένο όχημα, εφόσον έχουν τις κατά τον 
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Ασφαλιστική Προστασία σύμφωνα με το άρθρο 
1 των Γενικών Όρων ασφάλισης παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του 
ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το 
ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κόμιστρο, όπως:
• είσπραξη οφειλομένου ναύλου,
• αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση 

στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλιές),
• αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία 

(διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ.)
β. 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, 
όπως:
• υπέρβαρο,
• ταχογράφος,
• έλλειψη συνοδευτικών του οχήματος βιβλίων και 

στοιχείων,
• ωράριο απασχόλησης οδηγού,
• παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης κυκλοφορία 

φορτηγών,
• παραβίαση διατάξεων που αφορούν την 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, την άδεια 
κυκλοφορίας, την ειδική άδεια εκτέλεσης μεταφορά 
Κ.Ο.

γ. για την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των 
συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον διοικητικών 
οργάνων και υπηρεσιών, όταν λόγω της εξ αμελείας 
παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται 
διοικητικά μέτρα, όπως:
• αφαίρεση άδειας για εκτέλεση μεταφοράς,
• προσωρινή κατάσχεση οχήματος κ.ο.κ.
δ. για τη διεκδίκηση αξιώσεων του ασφαλισμένου, με 
την ιδιότητα του ιδιοκτήτου του ασφαλισμένου οχήματος 
κατά του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, που 
πηγάζουν από τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση, καθώς 
και η ποινική του υπεράσπιση, όταν κατηγορείται για εξ 
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αμελείας αδίκημα εργατικής φύσεως.
ε. για την προσεπίκληση κατά της ασφαλίζουσας τον 
κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρείας, στις διαφορές που 
θα προκύψουν από την CMR ασφάλιση του ανωτέρω 
οχήματος, εφόσον τέτοια υπάρχει και δεν εξαιρείται των 
καλύψεων.
3. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από το Νόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς 
την άδεια του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας.
Όμως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα 
εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη 
άδειας ικανότητας οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας 
οχήματος ή άδειας του κυρίου ή νόμιμου κατόχου για 
την χρησιμοποίηση του οχήματος.
β. αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.
γ. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου, πλην της 
παραγράφου 2 στοιχ. ε.
δ. όταν εγείρονται αστικής φύσεως αξιώσεις τρίτων 
κατά του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την 
εκτέλεση μεταφοράς με το ασφαλισμένο όχημα.
ε. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
βρίσκεται άμεση ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή 
σεισμούς.
στ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή ύστερα από έξι μήνες από τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.

Α. Γενικοί & Ειδικοί Όροι 
Νομικής Προστασίας Ρυμουλκούμενου 

ή Επικαθήμενου Οχήματος (Α075)

1. Δικαιούχος
Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με 
την άδεια τους, έλκει το ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο 
που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του 
στο ασφαλιστήριο, και μάλιστα κάθε φορά με την 
προαναφερόμενη αυτή ιδιότητα.
Αντικείμενο ασφάλισης
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο 
ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους όρους 
ασφάλισης και αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτών τις 
σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των εννόμων 
συμφερόντων του ασφαλισμένου εφόσον η παραφύλαξη 
παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.
2. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο 
νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, 
νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο 
ή επικαθήμενο) με την προϋπόθεση, ότι έλκεται από 
ασφαλισμένο στην ARAG όχημα. 
3. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για τον εξ 
αμελείας θάνατο ή τραυματισμό προσώπου σε τροχαίο 
ατύχημα και για την εξ αμελείας παράβαση διατάξεων 
που αφορούν την τροχαία κυκλοφορία.
γ. για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω 
αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων 
του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους.
δ. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του 
νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος, όπως 
είσπραξη ναύλου, σταλίες, διαφυγόντα κέρδη.
ε. σε περίπτωση διαφορών εξ ιδίων ασφαλιστηρίων.
4. Έκταση ασφαλιστικών παροχών
Η ARAG αναλαμβάνει:
• τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του 

ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα 
περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου 
δικαστηρίου,

• τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες,
• τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και 

διορισθέντων πραγματογνωμόνων,
• τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών,
• τέλη και δικαιώματα υποβολής προσφυγών για την 

επανάκτηση αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων,

• την επιδικασθησόμενη στον αντίδικο δικαστική 
δαπάνη.

5. Όριο κάλυψης
Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 4.500€ για κάθε 
ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον ασφαλισμένο όσο 
και για τους συνασφαλισμένους.
6. Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και 
Παραμεσόγειες χώρες.
7. Έναρξη και διάρκεια της ασφάλισης
• Η έναρξη και λήψη της ασφαλιστικής προστασίας 

αναφέρεται στη βεβαίωση ασφάλισης. Η έναρξη 
τελεί υπό τον όρον καταβολής των ασφαλίστρων. Αν 
τα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός 30 ημερών η 
ασφάλιση ακυρώνεται.

• Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις 
ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν εντός του 
χρόνου ασφάλισης.

8. Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση 
ασφαλιστικής περίπτωσης
1) Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο 
ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά 
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει 
και υποβάλλει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα 
έγγραφα και δικαιολογητικά και να αποφύγει να λάβει 
μέτρα που δημιουργούν δαπάνες στον ασφαλιστή.
2) Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια 
από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής 
παροχής.
9. Εκλογή δικηγόρου - Ανάθεση εντολής
Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εκλέξει ελεύθερα 
τον δικηγόρο που θα αναλάβει να παραφυλάξει τα 
συμφέροντα του. Αν παραλείψει να το πράξει, ο 
δικηγόρος ορίζεται από την Εταιρεία.
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Η εντολή προς τον δικηγόρο δίδεται μόνο από την ARAG 
επ΄ ονόματι και κατ΄ εντολή του ασφαλισμένου.
Ο ασφαλιστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη 
δραστηριότητα του δικηγόρου.
10. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του 
ασφαλιστή
1) Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα πριν από την ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συμφέροντα 
του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2) Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη παραφύλαξης 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, έχει την 
υποχρέωση να του γνωρίσει αιτιολογημένα την άρνηση 
του αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος μπορεί 
να προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση του δικηγόρου 
που τον εκπροσωπεί ή που θα διοριστεί, σχετικά με 
την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων 
του. Η απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, 
ασφαλιστή και ασφαλισμένο, εκτός αν απομακρύνεται 
από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. 
Αν ο ασφαλισμένος ή ο ασφαλιστής νομίζουν ότι η 
απόφαση του δικηγόρου απομακρύνεται από τη σωστή 
νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται 
η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δε 
συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί καθένα 
από αυτά να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα 
με το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ. Αν από την απόφαση του 
δικηγόρου ή του διαιτητή προκύπτει ότι, η παραφύλαξη 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι 
αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν 
τον ασφαλιστή, αλλιώς τον ασφαλισμένο.
11. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο 
που δεν έχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδηγού 
ή οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας.
β. αν κατηγορείται για εκ δόλου διωκόμενο αδίκημα.
γ. για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και 
δεν είναι συστατικά ή παραρτήματα του.
δ. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή 
σεισμούς.
ε. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή, έξι μήνες μετά λήξη του ασφαλιστηρίου. 
12. Αντικατάσταση Οχήματος
Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή η κατ΄ 
άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος 
καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος, 
πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή.
13. Νομική θέση τρίτων
Δεν παρέχεται προστασία των συνασφαλισμένων 
εναντίον αλλήλων ή ενάντια του ασφαλισμένου.
14. Καταγγελία
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση του 
για ασφαλιστική παροχή μπορεί μετά από ένα μήνα 
να ακυρώσει την σύμβαση και να επιστρέψει τα «μη 
δεδουλευμένα» ασφάλιστρα.
15. Απόδοση δαπανών
Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον 

ασφαλισμένο για δικαστικές και εξώδικες δαπάνες 
αποδίδονται στον ασφαλιστή που τα κατέβαλε αντ΄ 
αυτού.
16. Παραγραφή
Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή 
παραγράφονται μετά τετραετία από τη γέννηση τους.
17. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ ασφαλιστού και 
ασφαλισμένου αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης.

Α. Γενικοί & Ειδικοί Όροι Επαγγελματικής 
Νομικής Προστασίας Ρυμουλκούμενου 

ή Επικαθήμενου Οχήματος (Α076)

1. Δικαιούχος
Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με 
την άδεια τους, έλκει το ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο 
που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του 
στο ασφαλιστήριο, και μάλιστα κάθε φορά με την 
προαναφερόμενη αυτή ιδιότητα.
2. Αντικείμενο ασφάλισης
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο 
ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους όρους 
ασφάλισης και αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτών τις 
σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των εννόμων 
συμφερόντων του ασφαλισμένου εφόσον η παραφύλαξη 
παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.
3. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο 
νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, 
νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο 
ή επικαθήμενο). 
4. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για τη διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του 
ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το 
ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί κομίστρω.
γ. αποζημίωση για την με ευθύνη τρίτου καθυστέρηση 
στην εκτέλεση μεταφοράς (σταλίες).
δ. αποζημίωση για την εκ της καθυστερήσεως ζημία 
(διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ.)
ε. 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.
στ. για την νομική εκπροσώπηση και την προστασία των 
συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον διοικητικών 
οργάνων και υπηρεσιών όταν λόγω της εξ αμελείας 
παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων λαμβάνονται 
διοικητικά μέτρα.
ζ. σε περίπτωση διαφορών εξ ιδίων ασφαλιστηρίων.
5. Έκταση ασφαλιστικών παροχών
Η ARAG αναλαμβάνει:
• τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του 

ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα 
περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου 
δικαστηρίου,

• τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες,
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• τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και 
διορισθέντων πραγματογνωμόνων,

• τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών,
•  τέλη και δικαιώματα υποβολής προσφυγών για την 

επανάκτηση αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων,

• την επιδικασθησόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
6. Όριο κάλυψης
Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 4.500€ για κάθε 
ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον ασφαλισμένο όσο 
και για τους συνασφαλισμένους.
7. Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και 
Παραμεσόγειες χώρες.
8. Έναρξη και διάρκεια της ασφάλισης
• Η έναρξη και λήψη της ασφαλιστικής προστασίας 

αναφέρεται στη βεβαίωση ασφάλισης. Η έναρξη 
τελεί υπό τον όρον καταβολής των ασφαλίστρων. Αν 
τα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός 30 ημερών η 
ασφάλιση ακυρώνεται.

• Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις 
ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν εντός του 
χρόνου ασφάλισης.

9. Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση 
ασφαλιστικής περίπτωσης
i. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο 

ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά 
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να 
υποδείξει και υποβάλλει τα αποδεικτικά μέσα και 
τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να 
αποφύγει να λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες 
στον ασφαλιστή.

ii. Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από 
τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής 
παροχής.

10. Εκλογή δικηγόρου - Ανάθεση εντολής
Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εκλέξει ελεύθερα 
τον δικηγόρο που θα αναλάβει να παραφυλάξει τα 
συμφέροντα του. Αν παραλείψει να το πράξει, ο 
δικηγόρος ορίζεται από την Εταιρεία.
Η εντολή προς τον δικηγόρο δίδεται μόνο από την ARAG 
επ΄ ονόματι και κατ΄ εντολή του ασφαλισμένου.
Ο ασφαλιστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη 
δραστηριότητα του δικηγόρου.
11. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του 
ασφαλιστή
Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα πριν από την ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συμφέροντα 
του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη παραφύλαξης 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, 
έχει την υποχρέωση να του γνωρίσει αιτιολογημένα 
την άρνηση του αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη 
απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που 
θα διοριστεί, σχετικά με την ανάγκη παραφύλαξης των 
έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου 
δεσμεύει και τους δύο, ασφαλιστή και ασφαλισμένο, 

εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και 
πραγματική βάση της υπόθεσης. Αν ο ασφαλισμένος ή 
ο ασφαλιστής νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου 
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική 
βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση 
ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στο πρόσωπο 
του διαιτητή, μπορεί καθένα από αυτά να ζητήσει 
το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 
Κ.Πολ.Δ. Αν από την απόφαση του δικηγόρου ή του 
διαιτητή προκύπτει ότι, η παραφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία, 
οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν τον 
ασφαλιστή, αλλιώς τον ασφαλισμένο.
12. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο 
που δεν έχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδηγού 
ή οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας.
β. αν κατηγορείται για εκ δόλου διωκόμενο αδίκημα.
γ. για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και 
δεν είναι συστατικά ή παραρτήματα του.
δ. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή 
σεισμούς.
ε. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή, έξι μήνες μετά λήξη του ασφαλιστηρίου. 
13. Αντικατάσταση Οχήματος
Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή η κατ΄ 
άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος 
καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος, 
πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή.
14. Νομική θέση τρίτων
Δεν παρέχεται προστασία των συνασφαλισμένων 
εναντίον αλλήλων ή ενάντια του ασφαλισμένου.
15. Καταγγελία
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση του 
για ασφαλιστική παροχή μπορεί μετά από ένα μήνα 
να ακυρώσει την σύμβαση και να επιστρέψει τα «μη 
δεδουλευμένα» ασφάλιστρα.
16. Απόδοση δαπανών
Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο 
για δικαστικές και εξώδικες δαπάνες αποδίδονται στον 
ασφαλιστή που τα κατέβαλε αντ΄ αυτού.
17. Παραγραφή
Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή 
παραγράφονται μετά τετραετία από τη γέννηση τους.
18. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ ασφαλιστού και 
ασφαλισμένου αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης.

Β. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Οδηγών Ι.Χ. Επιβατικών & Φορτηγών (Β021)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η με την ιδιότητα ως οδηγού Ι.Χ. 
Επιβατικών & Φορτηγών.
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Η κάλυψη αφορά: 
1. την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον 
ποινικών δικαστηρίων όταν κατηγορείται για εξ αμελείας 
ποινικά αδικήματα και παραβάσεις που σχετίζονται με 
την τροχαία κυκλοφορία. 
2. τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για σωματικές 
βλάβες που θα υποστεί ο ασφαλισμένος σε ένα 
αυτοκινητιστικό ατύχημα. 
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που 
έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου 
οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των 
ρυμουλκούμενων.
β. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς 
την άδεια του ιδιοκτήτου και του νόμιμου κατόχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας.
γ. σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
που συνάπτει ο ασφαλισμένος.
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία 
ή ελεύθερο επαγγελματία ή έχοντα εξαρτημένη σχέση 
εργασίας.
ε.  σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε 
είδους.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως.
η. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, απεργίες, καταστάσεις ανωτέρας βίας, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
θ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
Ασφαλιστική Κάλυψη:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Β. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας Οδηγών 
Δ.Χ. Φορτηγών & Λεωφορείων (Β21Β)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η με την ιδιότητα ως οδηγού Δ.Χ. 
Φορτηγών & Λεωφορείων. 

Η κάλυψη αφορά: 
1. Την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον 
ποινικών δικαστηρίων όταν κατηγορείται για εξ αμελείας 
ποινικά αδικήματα και παραβάσεις που σχετίζονται με 
την τροχαία κυκλοφορία. 
2. Τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για σωματικές 
βλάβες που θα υποστεί ο ασφαλισμένος σε ένα 
αυτοκινητιστικό ατύχημα. 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που 
έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου 
οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των 
ρυμουλκούμενων. 
β. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς 
την άδεια του ιδιοκτήτου και του νόμιμου κατόχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας. 
γ. σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
που συνάπτει ο ασφαλισμένος. 
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία 
ή ελεύθερο επαγγελματία ή έχοντα εξαρτημένη σχέση 
εργασίας. 
ε. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε 
είδους. 
στ. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. 
ζ. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, απεργίες, καταστάσεις ανωτέρας βίας, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια. 
η. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
Ασφαλιστική Κάλυψη:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και παρέχεται 
για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την 
έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

Γ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Οικογένειας (Γ031, Γ032) 

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν:
α. ο/η ασφαλισμένος ο/η σύζυγος του και τα ανήλικα 
παιδιά του, κατά την εξωεπαγγελματική δραστηριότητα 
της ζωής τους και κατά την επαγγελματική, μόνο με την 
ιδιότητά τους σαν εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας.
β. με καταβολή επασφάλιστρου οι γονείς, καθώς και 
οι γονείς του/της συζύγου (ανιόντες 1ου βαθμού εξ 
αγχιστείας) αν κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο, κατά 
την εξωεπαγγελματική δραστηριότητα της ζωής τους 
και κατά την επαγγελματική, μόνο με την ιδιότητά τους 
σαν εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και 
εφόσον συζούν με τον ασφαλισμένο.
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται στην 
Ελλάδα:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στη παράβαση εξ αμελείας 
ποινικών διατάξεων.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργατικές σχέσεις. Περιλαμβάνονται όλοι οι συναφείς 



ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 201714 / 40

διεκδικήσεις έναντι του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις κοινωνικής 
περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
δ. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, 
εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 
το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο 
ασφαλισμένος.
ε. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου, πλην 
οχήματος.
3. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων 
που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 
κυρίου κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων. 
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση 
ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους 
κτίσματος των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 
να γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για 
την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 
εκποίηση ακινήτων.
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία.
ε. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους. 
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων 
ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για την 
οικογενειακή κατοικία του ασφαλισμένου.
η. σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 
στοιχήματα.
θ. σε περιπτώσεις διαφορών από δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, τις 
ευρεσιτεχνίες κ.λπ.
ι. σε περιπτώσεις διαφορών απ το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
κ. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
λ. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
μ. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
ν. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ξ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.

Γ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Διαμερίσματος – Μονοκατοικίας – Καταστήματος 

– Οικοπέδου συμπεριλαμβανομένης 
της εκμίσθωσης (Γ033, Γ034, Γ036) 

1. Ασφαλιστική Προστασία απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος ως ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου 
διαμερίσματος ή μονοκατοικίας ή καταστήματος ή 
οικοπέδου.
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ 
αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το 
ασφαλισμένο ακίνητο. 
γ. σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις. 
δ. στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών.
ε. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει 
το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο 
ασφαλισμένος και προκύπτουν από το ασφαλισμένο 
ακίνητο. 
στ. στις διαφορές εξ ιδίων ασφαλιστηρίων (πυρός, 
σεισμού κ.λπ.) που καλύπτουν το ασφαλισμένο ακίνητο. 
3. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται: 
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που 
έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, 
κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς 
και των ρυμουλκούμενων, για τη διεκδίκηση απαιτήσεων 
από τροχαίο ατύχημα αλλά και την ποινική υπεράσπιση 
αυτών. 
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση 
ή μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους 
κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 
να γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για 
την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών. 
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 
εκποίηση ακινήτων. 
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία. 
ε. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων. 
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, & αναδοχής χρέους. 
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 
στοιχήματα. 
η. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ. 
θ. σε περίπτωση διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο. 
ι. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. 
κ. αν η παραφύλαξη των έννομών συμφερόντων έχει 
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άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια. 
λ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, έξι μήνες μετά τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
μ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας. 
4. Ασφαλιστική Κάλυψη:
H ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Γ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Διαχειριστών Πολυκατοικιών (Γ035) 

1. Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο εκάστοτε 
διαχειριστής της προσδιοριζόμενης με ταχυδρομική 
διεύθυνση στο ασφαλιστήριο οικοδομής, εφόσον ασκεί 
νομίμως τα καθήκοντά του. 
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε περίπτωση 
ζημιάς κοινοχρήστων χώρων & αγαθών 
β. για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν 
κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που έχουν 
σχέση με τη δραστηριότητά του. 
γ. για τη διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως 
κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων δαπανών εκ 
μέρους των υπόχρεων 
δ. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις 
των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουν τον 
εκάστοτε διαχειριστή & τους κοινόχρηστους χώρους
ε. για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον 
κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής Εταιρείας, του 
εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή. 
3. Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή 
αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν 
αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών. 
4. Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις 
που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και 
ισχύει στην Ελλάδα. 
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη την οικοδόμηση ή τη 
μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρος κτίσματος 
των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να 
γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται ή μετατροπή εκείνη, για 
την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών. 
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 
εκποίηση ακινήτων.
γ. για παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν 
σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία.

δ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
ε. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας αναδοχής χρέους.
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 
στοιχήματα.
η. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ. 
θ. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
ι. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις. 
κ. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
λ. αν η παραφύλαξη των έννομών συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
μ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ν. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.
ξ. για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
από εργατικές σχέσεις.

Γ. Ειδικοί Όροι Νομικής 
Προστασίας Καταναλωτή (Γ084, Γ085)

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν: 
α. ο ασφαλισμένος, όπως αυτός αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο για τις συναλλαγές του (ενοχικές 
συμβάσεις) ως προς την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 
Κατοικία του ασφαλισμένου είναι αυτή που περιγράφεται 
με την ταχυδρομική του διεύθυνση στο ασφαλιστήριο. 
β. με καταβολή επασφάλιστρου ο/η σύζυγος 
και τα παιδιά του ασφαλισμένου μέχρι 25 ετών 
(προστατευόμενα μέλη), εφόσον κατονομάζονται 
στο ασφαλιστήριο, για τις συναλλαγές τους (ενοχικές 
συμβάσεις) ως προς την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
και εφόσον συζούν με τον ασφαλισμένο στην κατοικία 
αυτού. 
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται στην 
Ελλάδα:
για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές 
συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν 
την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, ελαττώματα 
προϊόντων μετά την αγορά τους, τις τραπεζικές 
υπηρεσίες, τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 
καλλωπισμού και άθλησης, τις υπερχρεώσεις ΔΕΚΟ, 
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ΟΤΑ, τηλεφωνίας, και τις διαφορές από ασφαλιστήρια 
συμβόλαια που αφορούν τα ασφαλισμένα πρόσωπα ή 
τη δηλωθείσα κατοικία τους. 
3. Συμφωνείται πως δεν περιλαμβάνονται στην έννοια 
των διαφορών από ενοχικές συμβάσεις του παρόντος 
ασφαλιστηρίου,  οι διαφορές από την παροχή νομικών, 
λογιστικο-οικονομικών και ιατρικών υπηρεσιών.
4. Ασφαλιστική περίπτωση είναι κάθε περίπτωση στα 
πλαίσια του άρθρου 2 του παρόντος που γεννήθηκε 
μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου και 
παραβλάπτει έννομα δικαιώματα του ασφαλισμένου και 
η οποία γεννά νομικά επιδιώξιμες αξιώσεις αποζημίωσης 
ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. 
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας 
ποινικών διατάξεων.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
σχέσεις εξαρτημένης εργασίας. Περιλαμβάνονται και οι 
συναφείς διεκδικήσεις έναντι του Δημοσίου ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις 
κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με την ιδιότητα του παραγγελέα του 
ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχημάτων που 
κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων 
οχημάτων. 
ε. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν τη μελέτη, την οικοδόμηση ή τη μετατροπή 
ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των 
οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος 
ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου 
αυτής, θεωρείται ή μετατροπή εκείνη, για την οποία 
χρειάζεται άδεια των αρχών.
στ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 
εκποίηση ακινήτων.
ζ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία.
η. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
θ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως 
εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους. 
ι. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων ή 
δουλείας επί ακινήτων. 
κ. σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 
στοιχήματα.
λ. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ. 
μ. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
ν. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.

ξ. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια, διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
ο. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
π. για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ρ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΓΔ031)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο 
με την ιδιότητά του ως Αστυνομικού Υπαλλήλου. Η 
ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Θέματα προαγωγών - κρίσεων
• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας
• Μεταθέσεις, μετατάξεις
• Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία, Ε.Δ.Ε.
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών - εξαιρέσιμων αργιών 

και ασκήσεων
• Θέματα συνυπηρέτησης
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι 
στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους 
στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.
2. Ποινική - Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 
υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν 
κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο 
δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει 
και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας 
καθώς και τη διεκδίκηση σωματικής βλάβης από 
τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 
υπηρεσιακού οχήματος.
3. Υποβολή Μήνυσης
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει τη δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς 
καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική 
του δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση 
πολιτικής αγωγής. 
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4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από 
τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την 
άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας.
β. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση υλικών ζημιών και 
συναφών απαιτήσεων,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

γ. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος, 
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
ε. Για τη διαδικασία κήρυξης του νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
στ. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών. 
6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΓΔ032)

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

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη, Κρίσεις 
• Βλαπτικές μεταβολές 
• Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης 
• Απολογίες, Ε.Δ.Ε., Αναφορές υπηρεσιακές ή μη 
• Παρακράτηση μισθού
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών 
• Διοικητικά πρόστιμα 
• Δικαιώματα αδείας, αναπαύσεων, μεταθέσεων 
• Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί μεταθέσεων 
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι 
στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, 
ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους 
πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης που ασκείται εναντίον 
του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια 
Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, 
διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.)
2. Ανακοίνωση δίκης με Προσεπίκληση του 
Δημοσίου
Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση 
που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης και έχει 
σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα. 
3. Υποβολή Μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση 
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Περιλαμβάνει 
τη μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ 
όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία 
υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. 
Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. 
4. Ποινική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση 
των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που 
αναφέρονται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο 
ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. Η κάλυψη ισχύει και για 
ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν 
οδηγούν υπηρεσιακό όχημα. Ποινική υπεράσπιση, η 
οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία 
ανάκριση και τη δίκη σε όλους τους βαθμούς.
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την 
υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ 
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δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά 
Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.) 
5. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές 
βλάβες μετά από ατύχημα εν υπηρεσία και με ευθύνη 
τρίτου.
6. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
7. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από 
οποιαδήποτε αιτία,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.

β. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος,
- από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων 

νομικών προσώπων,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
γ. Για τη διαδικασία κηρύξεως νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού. 
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
ε. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
8. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΓΔ032)

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

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη, Κρίσεις
• Προαγωγές
• Απόλυση χωρίς αποζημίωση 
• Βλαπτικές μεταβολές
• Απόλυση χωρίς αιτία 
• Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
• Δικαιώματα αδείας, αναπαύσεων, μεταθέσεων 
• Απολογίες
• Ε.Δ.Ε.
• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Δυσμενής μετάθεση 
• Παρακράτηση μισθού
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα 
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι 
στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους 
στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.
2. Υποβολή Μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. 
3. Ποινική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση 
των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή 
από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως 
υπαλλήλων. 
4. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από 
οποιαδήποτε αιτία, 

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου, 
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- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία, 

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια. 

β. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος, 
- από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων 

νομικών προσώπων,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους, 
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα, 
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, 
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
γ. Για τη διαδικασία κηρύξεως νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού. 
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
ε. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Νοσηλευτών (ΓΔ032)

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

1. Ποινική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση 
των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή 
από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως 
νοσηλευτών. 
2. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Υπηρεσιακές μεταβολές 
• Ε.Δ.Ε.
• Παρακράτηση μισθού 

• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών 
• Απόλυση χωρίς αποζημίωση 
• Απόλυση χωρίς αιτία 
• Δικαιώματα αδείας 
• Δυσμενής μετάθεση 
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG 
είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για 
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών τους 
στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.
3. Υποβολή Μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας που 
έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική 
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 Εταιρείας αστικής ευθύνης 
του νοσηλευτή. 
6. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης. 
7. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται 
α. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων 
αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από 
οποιαδήποτε αιτία,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων, 

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία, 

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια. 

β. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος,
- από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων 

νομικών προσώπων,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσία, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλειάς επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
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- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
γ. Για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ε. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών. 
8. Ασφαλιστική Κάλυψη
H ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας Διασωστών 
& Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΓΔ032)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με 
την ιδιότητα του Διασώστη ή ως πλήρωμα ασθενοφόρου 
με εξηρτημένη σχέση εργασίας. Η ασφαλιστική κάλυψη 
ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

1. Ποινική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 
υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων, και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ 
αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
όπως για παράδειγμα: 
• Τραυματισμός από αμέλεια κατά την 

οδήγηση,(επιβαινόντων του ασθενοφόρου ή 
επιβατών άλλων οχημάτων και πεζών). 

• Τραυματισμός ή θάνατος αρρώστου στην 
προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής.

• Λάθος συντονισμός του ασυρματιστή ή τηλεφωνητή 
στην κίνηση του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα την 
επιπλοκή της υγείας του αρρώστου.

2. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Ε.Δ.Ε. 
• Παρακράτηση μισθού 
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών 
• Απόλυση χωρίς αιτία
• Δικαιώματα αδείας 
• Δυσμενής μετάθεση 
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματά 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή 

δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά 
και διοικητικά δικαστήρια.
3. Υποβολή Μήνυσης
Στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης που 
έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση 
πολιτικής αγωγής.
4. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές 
βλάβες, μετά από ατύχημα με το ασθενοφόρο σε 
υπηρεσία και με ευθύνη τρίτου. 
5. Απόκρουση Απαιτήσεων & Προσεπίκληση 
Ασφαλιστικής Εταιρίας
Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η 
προσεπίκληση της ασφαλιστικής Εταιρείας αστικής 
ευθύνης.
6. Νομικές Συμβουλές
Νομικές συμβουλές που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
7. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται 
α. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση υλικών ζημιών και 
συναφών απαιτήσεων,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.

β. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος,
- από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων 

νομικών προσώπων,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλειάς επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
γ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
δ. Για τη διαδικασία κήρυξης του νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
ε. Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει την άδεια ικανότητα οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης 
χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν 
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έχει άδεια κυκλοφορίας.
στ. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
8. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Στρατιωτικών (ΓΔ033)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, της αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με 
την ιδιότητα του Στρατιωτικού. Η ασφαλιστική κάλυψη 
ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Θέματα προαγωγών - κρίσεων
• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας
• Μεταθέσεις, μετατάξεις
• Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
• Ε.Δ.Ε
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών - εξαιρέσιμων αργιών 

και ασκήσεων
• Θέματα συνυπηρέτησης
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη της, η ARAG είναι 
στο πλευρό της αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων της στα 
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. 
2. Ποινική - Πειθαρχική Νομική Προστασία 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 
υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν 
κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο 
δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική της δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και 
για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς 
και τη διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο 
τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού 
οχήματος. 
3. Υποβολή Μήνυσης
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει τη δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο της για υποβολή μήνυσης της 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 που συνδέονται άμεσα με 
της ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από 
τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την 
άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας.
β. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση υλικών ζημιών και 
συναφών απαιτήσεων,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

γ. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ε. Για τη διαδικασία κήρυξης του νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
στ. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της 
δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα 
περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής 
και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της 
ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί 
ναρκωτικών.
6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.
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ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Λιμενικών Υπαλλήλων (ΓΔ033) 

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο 
με την ιδιότητά του ως Λιμενικού Υπαλλήλου. Η 
ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Θέματα προαγωγών - κρίσεων
• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 

διατεταγμένης υπηρεσίας
• Μεταθέσεις, μετατάξεις
• Αναιτιολόγητη απόλυση, Απόλυση με αργία
• Ε.Δ.Ε
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών - εξαιρέσιμων αργιών 

και ασκήσεων
• Θέματα συνυπηρέτησης
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι 
στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους 
στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. 
2. Ποινική - Πειθαρχική Νομική Προστασία 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 
υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν 
κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο 
δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει 
και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας 
καθώς και τη διεκδίκηση σωματικής βλάβης από 
τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 
υπηρεσιακού οχήματος. 
3. Υποβολή Μήνυσης
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει τη δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο μας 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 που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 

δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης 
χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου 
του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος 
που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.

β. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων: 
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση υλικών ζημιών και 
συναφών απαιτήσεων

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου, 

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια,

γ. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 

στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

ε. Για τη διαδικασία κήρυξης του νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.

στ.Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της 
δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα 
περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής 
και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της 
ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί 
ναρκωτικών.

6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΓΔ033)

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο 
με την ιδιότητα του ως υπαλλήλου Πυροσβεστικού 
Σώματος. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής 
περιπτώσεις: 

1. Νομική Προστασία Εργασιακών Διαφορών
όπως για παράδειγμα: 
• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Θέματα προαγωγών - κρίσεων
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• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας

• Μεταθέσεις, μετατάξεις
• Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
• Ε.Δ.Ε
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών - εξαιρέσιμων αργιών 

και ασκήσεων
• Θέματα συνυπηρέτησης,
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι 
στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την 
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους 
στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. 
2. Ποινική - Πειθαρχική Νομική Προστασία
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 
υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν 
κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο 
δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει 
και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας 
καθώς και τη διεκδίκηση σωματικής βλάβης από 
τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί 
υπηρεσιακού οχήματος. 
3. Υποβολή Μήνυσης
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει τη δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο μας 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 που συνδέονται άμεσα με 
τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται αμέσως. Για 
ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη 
της ασφάλισης.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από 
τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την 
άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας.
β. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση υλικών ζημιών και 
συναφών απαιτήσεων,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου, 

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 

εχθροπραξίες.
γ. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο 

ασφαλισμένος, 
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
δ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
ε. Για τη διαδικασία κήρυξης του νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
στ. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

ΓΔ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Διευθυντικών Στελεχών (ΓΔ034, ΓΔΕ034)

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η 
ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, 
υπό την ιδιότητά του ως διευθυντικού στελέχους 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα εργασίας και κατά την 
εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η 
ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 

1. Ποινική Νομική Προστασία 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση 
του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που 
αναφέρονται σε εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο 
ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς 
και την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής 
διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της προσφυγής στα 
αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
2. Υποβολή Μήνυσης 
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμισης 
που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα 
του ασφαλισμένου.
Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής με 
αίτημα αποζημίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης μέχρι του ποσού των 200.000€
3. Ανακοίνωση δίκης με Προσεπίκληση του 
Δημοσίου - Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας
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Καλύπτεται η απόκρουση και προσεπίκληση του 
Δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί 
αγωγή αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη 
επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς και η προσεπίκληση 
της ασφαλιστικής Εταιρείας επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης, εφόσον τέτοια υπάρχει.
4. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Καλύπτεται η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του 
ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες με ευθύνη τρίτου.
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται
α. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
- που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 

κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, 
αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές,

- που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης 
και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

- που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή 
την εκποίηση ακινήτων,

- που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν 
επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

- που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, 
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.

β. Για εργασιακές διαφορές με τον εργοδότη τους, 
εκτός αν προβλέπεται με ειδική συμφωνία η κάλυψή 
τους. 
γ. Σε περιπτώσεις διαφορών:
- από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος, 
- από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων 

νομικών προσώπων,
- από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής 

χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
- από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
- από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
- από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
- φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
δ. Για τη διαδικασία κηρύξεως νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.
ε. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται 
για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών 
δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας 
τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί 
την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και 
γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, 
των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
6. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 
Η κάλυψη ισχύει και για ασφαλιστικές περιπτώσεις 
που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι 
μήνες μετά τη λήξη και ακύρωση του ασφαλιστηρίου 
που καλύπτει τον κίνδυνο και έλαβαν χώρα εντός της 
περιόδου ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Επιτηδευματιών, Ελεύθερων Επαγγελματιών  

και Επιχειρήσεων (Δ100-199, Δ200-299, Δ300-399) 

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 
ασφαλισμένος είτε ως φυσικό, είτε ως νομικό πρόσωπο, 
με την ιδιότητά του σαν επιτηδευματίας και ελεύθερος 
επαγγελματίας ή επιχείρηση, για την επαγγελματική 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, στη 
διεύθυνση που προσδιορίζεται σ’ αυτό και την οποία 
ασκεί νομίμως. Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται 
και στους εργατοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη 
της οικογενείας του ασφαλισμένου, εφόσον υπάρχει 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την επαγγελματική 
αυτή δραστηριότητά τους και εφόσον δεν πρόκειται για 
διαφορές μεταξύ συνασφαλισμένων.
2. Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των γενικών όρων ασφαλίσεως Νομικής 
Προστασίας παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση 
ποινικών διατάξεων.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργατικές σχέσεις.
δ. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν εξ ιδίων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων του ασφαλισμένου με 
την ιδιότητά του σαν επιτηδευματία και ελεύθερου 
επαγγελματία για την επαγγελματική δραστηριότητα 
που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο με την επωνυμία 
και την ταχυδρομική της διεύθυνση, καθώς και τυχόν 
πρόσθετες επαγγελματικές στέγες, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ε. για την προσεπίκληση της ασφαλιστικής Εταιρείας 
που καλύπτει με συμβόλαιο αστικής ευθύνης τον λήπτη 
της ασφάλισης με την ιδιότητά του σαν επιτηδευματία 
και ελεύθερο επαγγελματία για την επαγγελματική 
δραστηριότητα που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο 
με την επωνυμία και την ταχυδρομική της διεύθυνση, 
καθώς και τυχόν πρόσθετες επαγγελματικές στέγες, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. Η κάλυψη ισχύει μόνον εφόσον αναφέρεται 
επί τούτου στη πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 
στ. για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων από 
μισθωτικές διαφορές που αφορούν την επαγγελματική 
στέγη της ασφαλισμένης επιχείρησης, όπως αυτή 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
ζ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις 
διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία και τις διοικητικές 
αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη επιχείρηση.
η. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην 
Ελλάδα, εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια είναι κατά 
τόπον αρμόδια.
3. Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, δεν 
επιτρέπεται η απευθείας επαφή του ασφαλισμένου με 
τον αντίδικο με σκοπό το διακανονισμό της απαίτησής 
του, χωρίς προηγουμένη συνεννόηση του ασφαλισμένου 
με το δικηγόρο, στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση, 
διότι ο δικηγόρος αυτός θα έχει λάβει από τον 
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ασφαλιστή τα έξοδα και τις αμοιβές του, τις οποίες και 
θα εισέπραττε από τον αντίδικο, ώστε να τις αποδώσει 
στον ασφαλιστή, στον οποίο και ανήκουν κατά το 
άρθρο 14 του ν.2496/97. Σε περίπτωση παράβασης του 
όρου αυτού, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει 
τα έξοδα και τις αμοιβές αυτές στον ασφαλιστή. Σε 
περίπτωση μη καταβολής των εξόδων και των αμοιβών 
αυτών από τον ασφαλισμένο, ο ασφαλιστής διατηρεί 
το δικαίωμα, διεκδίκησής τους με οποιοδήποτε νόμιμο 
μέσο.
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την 
επιστροφή υποθέσεών, ενώ έχει ήδη κινηθεί εξώδικη 
ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία αναγκαστικής 
εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ., υποχρεούται στην 
προηγούμενη καταβολή των εξόδων και αμοιβών 
δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, που θα έχουν 
καταβληθεί σ' αυτούς από τον ασφαλιστή, τις οποίες 
θα εισέπρατταν από τον αντίδικο. Σε περίπτωση μη 
καταβολής των εξόδων και των αμοιβών αυτών από 
τον ασφαλισμένο, ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα, 
διεκδίκησης τους με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
5. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ενώ δεν 
έχει αναγγείλει καμία ασφαλιστική περίπτωση και έχει 
παρέλθει ένας μήνας από την έναρξη της ασφάλισης, 
η ακύρωση γίνεται με χρέωση των αντίστοιχων 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
6. Σε περίπτωση ανάλωσης του αναγραφόμενου 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικού ποσού, 
ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
παροχής ασφαλιστικής προστασίας. Αν προκύψει 
ανάγκη χρηματοδότησης ενεργειών προς κατοχύρωση 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, που 
δημιουργούν όμως υπέρβαση του ασφαλιστικού 
ποσού, ο ασφαλιστής δύναται να τις χρηματοδοτήσει 
και ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή του 
υπερβάλλοντος ποσού στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση 
μη καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού από τον 
ασφαλισμένο, ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα, 
διεκδίκησής του με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
7. Σε περίπτωση εξόφλησης απαίτησης του 
ασφαλισμένου από αντίδικο ενώ έχει ήδη ασκηθεί 
αγωγή σε βάρος του τελευταίου αλλά δεν έχει 
ακόμη εκδικασθεί, τα μέχρι τότε έξοδα και αμοιβές 
αφαιρούνται από το εισπραχθέν ποσό και αποδίδονται 
στον ασφαλιστή.
8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής του 
ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή, ο ασφαλιστής έχει 
το δικαίωμα διεκδίκησής της με οποιοδήποτε νόμιμο 
μέσο. 
9. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων 
που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων.
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση 
ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους 
κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 
να γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για 

την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
γ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους, εκτός αν άλλως ήθελε 
συμφωνηθεί.
δ. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως 
ή δουλείας επί ακινήτων, καθώς και σε περιπτώσεις 
αμφισβητήσεως, εκτός αν πρόκειται για την κύρια 
επαγγελματική στέγη του ασφαλισμένου, όπως 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
ε. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ. εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία διαχείρισης 
πνευματικών δικαιωμάτων για μη καταβολή εισφορών 
χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μη 
μαζικής εστίασης.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
η. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια εκτός της 
παραγράφου ζ’ του άρθρου 2 ή Ευρωπαϊκά και διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
θ. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
ι. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
ια. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ιβ. για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
ιγ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματη δουλεία.
ιδ. σε περιπτώσεις επιδόσεων δικογράφων στην 
αλλοδαπή καθώς και σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής.
ιε. σε περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων στην 
αλλοδαπή.
ιστ. για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την 
επίδοση της επιταγής προς πληρωμή επί κινητών 
πραγμάτων εν γένει ή ακινήτων επί των οποίων 
ο οφειλέτης δεν είναι αποκλειστικός κύριος ή επί 
αγροτεμαχίων στα οποία ο οφειλέτης είναι μεν 
αποκλειστικός κύριος αλλά αυτά δεν είναι άρτια και 
οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή 
όταν τα ακίνητα αυτά φέρουν εμπράγματα βάρη το 
ύψος των οποίων συναθροιζόμενο με την απαίτηση 
υπερβαίνει την αντικειμενική τους αξία καθώς και για 
την εκτέλεση της προσωπικής κράτησης των άρθρων 
1047 επ. Κ.Πολ.Δ.
ιζ. σε περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχουν ήδη 
γίνει δικαστικές πράξεις από τον ασφαλισμένο πριν την 
αναγγελία τους στον ασφαλιστή.
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Ε. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας Ενοχικών 
Συμβάσεων Επιτηδευματιών, Ελεύθερων 
Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων (Ε500)

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 
ασφαλισμένος είτε ως φυσικό, είτε ως νομικό πρόσωπο, 
με την ιδιότητά του σαν επιτηδευματίας και ελεύθερος 
επαγγελματίας ή επιχείρηση, για την επαγγελματική 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, στη 
διεύθυνση που προσδιορίζεται σ’ αυτό και την οποία 
ασκεί νομίμως.
2. Ασφαλιστική Προστασία σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των Γενικών Όρων ασφαλίσεως Νομικής 
Προστασίας παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου, 
από ενοχικές συμβάσεις, συνολικού ύψους το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει το καθοριζόμενο plafond ασφαλίσεως 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διεκδίκηση αυτή 
περιλαμβάνει τη διενέργεια εξωδικαστικών και 
δικαστικών πράξεων ήτοι, άσκηση και εκδίκαση 
αγωγής ή έκδοση διαταγής πληρωμής ή άσκηση 
ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και τα τυχόν ένδικα μέσα 
και ανακοπές που σχετίζονται με τις ανωτέρω πράξεις, 
περιλαμβανομένων και των διοικητικών δικαστηρίων 
εφόσον η διεκδίκηση της απαίτησης του ασφαλισμένου 
υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών. 
Για απαιτήσεις από ενοχικές συμβάσεις μέχρι το ποσό 
των 400€ καλύπτονται μόνον εξώδικες ενέργειες από τη 
Νομική Υπηρεσία του ασφαλιστή.
β. για την υποβολή έγκλησης κατά του εκδότη 
ακάλυπτης επιταγής, εφόσον η ονομαστική της αξία 
υπερβαίνει το ποσό των 1.300€.
γ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην 
Ελλάδα, εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια είναι κατά 
τόπον αρμόδια.
3. Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, 
δεν επιτρέπεται στον ασφαλισμένο ο απευθείας 
διακανονισμός ή ο εξώδικος συμβιβασμός της απαίτησής 
του με τον αντίδικο, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
του ασφαλισμένου με τον ασφαλιστή και τον δικηγόρο 
στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση, διότι ο δικηγόρος 
αυτός θα έχει λάβει από τον ασφαλιστή τα έξοδα και 
τις αμοιβές του, τις οποίες και θα εισέπραττε από τον 
αντίδικο, ώστε να τις αποδώσει στον ασφαλιστή, στον 
οποίο και ανήκουν κατά το άρθρο 14 του ν.2496/97. 
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο 
ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα και 
τις αμοιβές αυτές στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση μη 
καταβολής των εξόδων και των αμοιβών αυτών από τον 
ασφαλισμένο, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 
των παρόντων όρων.
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την 
επιστροφή υποθέσεών του, ενώ έχει ήδη κινηθεί 
εξώδικη ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία 
αναγκαστικής εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ., υποχρεούται 
στην προηγούμενη καταβολή των εξόδων και αμοιβών 
δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, που θα έχουν 
καταβληθεί σ' αυτούς από τον ασφαλιστή, τις οποίες 
θα εισέπρατταν από τον αντίδικο. Σε περίπτωση μη 
καταβολής των εξόδων και των αμοιβών, ισχύουν τα 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 των παρόντων όρων.
5. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ενώ δεν 
έχει αναγγείλει καμία ασφαλιστική περίπτωση και έχει 
παρέλθει ένας μήνας από την έναρξη της ασφάλισης, 
η ακύρωση γίνεται με χρέωση των αντίστοιχων 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
6. Σε περίπτωση ανάλωσης του αναγραφόμενου 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικού ποσού, 
ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
παροχής ασφαλιστικής προστασίας. Αν προκύψει 
ανάγκη χρηματοδότησης ενεργειών προς κατοχύρωση 
των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου που 
δημιουργούν όμως υπέρβαση του ασφαλιστικού 
ποσού, ο ασφαλιστής δύναται να τις χρηματοδοτήσει 
και ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή του 
υπερβάλλοντος ποσού στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση 
μη καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού από τον 
ασφαλισμένο, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 
των παρόντων όρων.
7. Σε περίπτωση εξόφλησης απαίτησης του 
ασφαλισμένου από αντίδικο, ενώ έχει ήδη ασκηθεί 
αγωγή σε βάρος του τελευταίου αλλά δεν έχει 
ακόμη εκδικασθεί, τα μέχρι τότε έξοδα και αμοιβές 
αφαιρούνται από το εισπραχθέν ποσό και αποδίδονται 
στον ασφαλιστή.
8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής του 
ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή, ο ασφαλιστής έχει 
το δικαίωμα, κατά την κρίση του, είτε παρακράτησης 
οποιουδήποτε εις χείρας του χρηματικού ποσού, το 
οποίο προέρχεται από ικανοποίηση απαιτήσεων του 
ασφαλισμένου έναντι τρίτων, οι διεκδικήσεις των 
οποίων έγιναν με χρηματοδότηση του ασφαλιστή για 
λογαριασμό του ασφαλισμένου, είτε διεκδίκησής της με 
οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
9. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την επίδοση 
της επιταγής προς πληρωμή, επί κινητών πραγμάτων εν 
γένει ή ακινήτων επί των οποίων ο οφειλέτης δεν είναι 
αποκλειστικός κύριος ή επί αγροτεμαχίων στα οποία ο 
οφειλέτης είναι μεν αποκλειστικός κύριος αλλά αυτά δεν 
είναι άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις ή όταν τα ακίνητα αυτά φέρουν εμπράγματα 
βάρη το ύψος των οποίων συναθροιζόμενο με την 
απαίτηση υπερβαίνει την αντικειμενική τους αξία καθώς 
και για την εκτέλεση της προσωπικής κράτησης των 
άρθρων 1047 επ. Κ.Πολ.Δ.
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων 
που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση 
ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους 
κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 
να γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της 
παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για 
την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
δ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους, εκτός αν άλλως ήθελε 
συμφωνηθεί.
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ε. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως 
ή δουλείας επί ακινήτων, καθώς και σε περιπτώσεις 
αμφισβητήσεως, εκτός αν πρόκειται για την κύρια 
επαγγελματική στέγη του ασφαλισμένου.
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ. εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία διαχείρισης 
πνευματικών δικαιωμάτων για μη καταβολή εισφορών 
χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μη 
μαζικής εστίασης.
η. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
θ. για διαδικασίες σε Ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια 
και αρχές.
ι. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
ια. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
ιβ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ιγ. για προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες 
και συμβιβασμούς εν γένει, οι οποίες προβλέπονται και 
ρυθμίζονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.
ιδ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματη δουλεία.
ιε. σε περιπτώσεις επιδόσεων δικογράφων στην 
αλλοδαπή καθώς και σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής.
ιστ. σε περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων στην 
αλλοδαπή.
ιζ. σε περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχουν ήδη 
γίνει δικαστικές πράξεις από τον ασφαλισμένο πριν την 
αναγγελία τους στον ασφαλιστή.

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων 

(ΔΔΑ135, ΔΔΒ135, ΔΔΓ135) 
 
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο εκάστοτε 
ιδιοκτήτης της νομίμως εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής 
μονάδος, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. 
2. Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας 
ποινικών διατάξεων.
γ. 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 
εκάστοτε ο ασφαλισμένος.
δ. σε περίπτωση διαφορών εξ ιδίων ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
3. Το γεγονός από το οποίο πηγάζει η ανάγκη 
παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει 
συμβεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής 
σύμβασης.
4. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται: 
α. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργατικές σχέσεις. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς 
διεκδικήσεις έναντι του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις κοινωνικής 
περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων 
που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση 
ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους 
κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 
να γίνει κύριος ή κάτοχος.
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 
εκποίηση ακινήτων.
ε. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία και δεν αφορά την ασφαλισμένη 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
στ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεων των νομίμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους.
η. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων ή 
δουλειάς επί ακινήτων.
θ. σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 
στοιχήματα.
ι. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.
ια. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
ιβ. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
ιγ. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια, διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
ιδ. αν η παραφύλαξη των έννομών συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
ιε. για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
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ιστ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.
5. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και 
εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή & 

Πραγματογνώμονα (ΔΑ110, ΔΒ110, ΔΓ110, ΔΕ110)

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 
ασφαλισμένος με την ιδιότητα του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή του ασφαλιστικού πραγματογνώμονα, 
για την επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται 
στο ασφαλιστήριο & την οποία ασκεί νομίμως. 
Εάν η διαμεσολάβηση ή η δραστηριότητα του 
πραγματογνώμονα ασκείται από Εταιρεία, η ασφαλιστική 
προστασία παρέχεται στον νόμιμο εκπρόσωπό της.
2. Ασφαλιστική Προστασία σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των Γενικών Όρων Ασφαλίσεως Νομικής 
Προστασίας, παρέχεται:
α. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση 
ποινικών διατάξεων και αφορούν την ασφαλισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητα.
β. για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν 
τη δραστηριότητά του. 
γ. για την απόκρουση απαιτήσεων και την 
προσεπίκληση της ασφαλιστικής Εταιρείας που καλύπτει 
την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε 
περίπτωση αγωγής τρίτων εναντίον του.
δ. για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου στις διαφορές του με την ασφαλιστική 
Εταιρεία που ασφαλίζει την επαγγελματική του αστική 
ευθύνη. 
ε. για τις μισθωτικές διαφορές του ασφαλισμένου με 
τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του στέγης, όπως 
αυτή που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο. 
στ. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, που θα 
προκληθούν στην έδρα της ασφαλισμένης επιχείρησης. 
ζ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργατικές σχέσεις και ασφαλιστικά ταμεία. 
η. για τις υπαλληλικές διαφορές του ασφαλισμένου με 
το προσωπικό που απασχολεί, με εξαρτημένη σχέση 
εργασίας.
3. Η κάλυψη επεκτείνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά 
δικαστήρια και αρχές. 
4. Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για 
ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την 
έναρξη της ασφάλισης. 
5. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται: 
α. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους από συμβάσεις 
ασφαλιστικής συνεργασίας, από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, πλην της επαγγελματικής αστικής ευθύνης 
& γενικότερα από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία 
απαιτείται ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομικής 
Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων.
β. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων εκτός αν πρόκειται για την έδρα 
της ασφαλισμένης επιχείρησης.
γ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
δ. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.
ε. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές 
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
στ. για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή 
δικαστήρια και αρχές.
ζ. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
η. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, 
σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες 
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
θ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
ι. για διαδικασίες πτωχεύσεως και διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτελέσεως.
 

Δ. Ειδικοί Όροι Ποινικής Νομικής Προστασίας 
Ιατρών & Φαρμακοποιών (ΔΠ138)

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

1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση:
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου 

αναισθησίας,
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
• επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής 

στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών 
τεχνικών,

• αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού 
αποτελέσματος,

• ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
• κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
• επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του 
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ιατρικού απορρήτου,
• άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
• εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
• συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό 

αφορώντας τη μητέρα & το παιδί.
β. Υποβολή Μήνυσης σε περιπτώσεις: 
• εξύβρισης,
• χειροδικίας,
• πρόκλησης σωματικών βλαβών, 
• δυσφήμισης. 
γ. Διαφορές από Ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική 
του Εταιρεία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο 
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. 
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής 
ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση 
απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.
2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται: 
• για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 

με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης και 
αδικοπραξίας.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους και γενικότερα 
από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία απαιτείται 
ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομικής Προστασίας 
Ενοχικών Συμβάσεων. 

• στις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως 
εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που 
απασχολεί στο ιατρείο του.

• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως 
των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ. 

• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι 
διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 
δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα 
ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.

• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.
• σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 

κληρονομικό δίκαιο.
• αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 

άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, 
ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από 12 μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

• για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες 
του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον 
εργοδότη του.

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε 
εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

• για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.

3. Τοπική έκταση Ασφαλιστικής Προστασίας
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων, 
παρέχεται δε για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Πλήρους 
Νομικής Προστασίας Ιατρών (ΔΔ138)

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

1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων 
για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση 
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως 
ενδεικτικά σε περίπτωση: 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή 

ζημιογόνου αναισθησίας, 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, 
• επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής 

αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή 
πρωτοποριακών τεχνικών, 

• αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού 
αποτελέσματος, 

• ανθρωποκτονίας από αμέλεια, 
• κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις, 
• επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του 

ιατρικού απορρήτου, 
• άρνησης εκτέλεσης εργασιών 
• εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια 
• συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό 

αφορώντας τη μητέρα & το παιδί. 
β. Υποβολή Μήνυσης σε περιπτώσεις: 
• εξύβρισης,
• χειροδικίας,
• πρόκλησης σωματικών βλαβών,
• δυσφήμισης.
γ. Διεκδίκηση Αποζημίωσης 
Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές 
στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου 
του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών 
μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης 
αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον 
πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον 
διοικητικών δικαστηρίων. 
δ. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως 
εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που 
απασχολεί νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, 
καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις 
κ.λπ.
ε. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την 
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επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, 
για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, 
προκληθείσες ζημιές κ.λπ. 
στ. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό 
του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης. 
ζ. Διαφορές από Ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την 
ασφαλιστική του Εταιρεία από ασφαλιστήρια που 
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, 
προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει 
και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο 
της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου 
καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων 
εναντίον του.
2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται: 
• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 

εγγυήσεως, εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους και 
γενικότερα από ενοχικές συμβάσεις για τις οποίες 
απαιτείται ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Νομικής 
Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως 
ή δουλείας επί ακινήτων εκτός αν πρόκειται για 
την επαγγελματική στέγη που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως νόμιμων εκπροσώπων, νομικών 
προσώπων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.

• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως περιλαμβανομένων και των 
διαφορών που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη 
ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και 
τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.

• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.
• σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και 

το κληρονομικό δίκαιο.
• αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 

άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, 
ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από 12 μήνες μετά 
τη λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον 
κίνδυνο.

• για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες 
του με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος 
διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη.

• για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.

3. Τοπική έκταση Ασφαλιστικής Προστασίας
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων, 
παρέχεται δε για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια 
της ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Πλήρους 
Νομικής Προστασίας Ιατρών και 

με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΔΔΕ138) 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, 
όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται 
στη διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την οποία 
ασκεί νομίμως. Η προστασία επεκτείνεται και όταν 
ο ασφαλισμένος παρέχει της υπηρεσίες του και με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας. 
 
1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. Ποινική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση: 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου 

αναισθησίας, 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας, 
• επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής 

στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών 
τεχνικών, 

• αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού 
αποτελέσματος, 

• ανθρωποκτονίας από αμέλεια, 
• κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις, 
• επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του 

ιατρικού απορρήτου, 
• άρνησης εκτέλεσης εργασιών 
• εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια 
• συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό 

αφορώντας τη μητέρα & το παιδί. 
β. Υποβολή Μήνυσης σε περιπτώσεις: 
• εξύβρισης,
• χειροδικίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών,
• δυσφήμισης.
γ. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές 
στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, 
καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων 
του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις 
αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών 
δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών 
δικαστηρίων. 
δ. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως 
εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί 
νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις 
προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κ.λπ.
ε. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την 
επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, 
για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, 
προκληθείσες ζημιές κ.λπ. 
στ. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό 
του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης. 
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ζ. Διαφορές από Ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική 
του Εταιρεία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο 
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. 
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής 
ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση 
απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.
η. Διαφορές από εξαρτημένη σχέση εργασίας
Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη 
του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε 
περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής 
διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης, εναντίον του. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
• Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη, Κρίσεις
• Προαγωγές
• Βλαπτικές μεταβολές
• Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο Ασφάλισης 
• Απολογίες - Ε.Δ.Ε. - Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Παρακράτηση μισθού
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών 

κ.λπ.
• Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
• Δικαιώματα αδείας - αναπαύσεων - επιστημονικής 

έρευνας κ.λπ.
• Δυσμενής μετάθεση
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή 
παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη 
ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον 
πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.
2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 

εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους και γενικότερα 
από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία απαιτείται 
ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομικής Προστασίας 
Ενοχικών Συμβάσεων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως 
ή δουλείας επί ακινήτων εκτός αν πρόκειται για 
την επαγγελματική του στέγη που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.

• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι 
διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 
δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα 
ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.

• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.
• σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 

κληρονομικό δίκαιο.
• αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 

άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, 
ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από 12 μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε 
εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

• για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.

3. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Φυσιοθεραπευτών 

με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΔΠΕ198)

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

1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. Ποινική - Πειθαρχική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση: 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,
• ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,
• κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
• επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του 

επαγγελματικού απορρήτου,
• άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
• μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, 
• πειραματισμού,
• έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς,
• μη τήρηση βιβλίων ασθενών,
• μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής 

μεθόδου,
• χορήγησης ιατρικών συμβουλών,
• κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο 
την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και τη δίκη σε 
όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία 
περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της 
πειθαρχικής διαδικασίας, την ΕΔΕ και την προσφυγή στα 
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, 
διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.) 
β. Υποβολή Μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που 
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έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση 
πολιτικής αγωγής. 
γ. Απόκρουση Απαιτήσεων Τρίτων - Προσεπίκληση
Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της 
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης 
του ασφαλισμένου ασφαλιστικής Εταιρείας καθώς και 
την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων, εναντίον του για 
την ίδια αιτία.
δ. Διαφορές από εξαρτημένη σχέση εργασίας
Καλύπτεται η παραφύλαξη των εννόμων συμφερόντων 
του ασφαλισμένου φυσιοθεραπευτή, που παρέχει τις 
υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι 
στον εργοδότη του. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς 
διεκδικήσεις έναντι του δημοσίου ή νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου καθώς και οι αξιώσεις κοινωνικής 
περίθαλψης και συνταξιοδότησης. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
• Απόσπαση, Μετάθεση, Μετάταξη,Κρίσεις
• Προαγωγές
• Βλαπτικές μεταβολές
• Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο Ασφάλισης
• Απολογίες- Ε.Δ.Ε. - Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Παρακράτηση μισθού
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών 

κ.λπ.
• Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
• Δικαιώματα αδείας - αναπαύσεων - επιστημονικής 

έρευνας κ.λπ.
• Δυσμενής μετάθεση
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα 
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή 
παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο 
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη 
ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους.
2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
• για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 

με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης και 
αδικοπραξίας, εκτός κι αν πρόκειται για εργασιακό 
ατύχημα.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους, και 
ασφαλιστηρίων κάθε είδους.

• στις διαφορές του ασφαλισμένου ως εργοδότου με 
το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί.

• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.

• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.

• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι 
διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 
δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα 
ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.

• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.

• σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.

• αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, 
ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από 6 μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε 
εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

• για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού.

3. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Φυσιοθεραπευτών (ΔΔ198) 

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

1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:
α. Ποινική - Πειθαρχική Υπεράσπιση
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε 
περίπτωση: 
• εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπευτικής πράξης,
• ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια,
• κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
• επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του 

επαγγελματικού απορρήτου,
• άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
• μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης, 

πειραματισμού,
• έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής του ασθενούς,
• μη τήρησης βιβλίων ασθενών,
• μη αναγνωρισμένης διαγνωστικής ή θεραπευτικής 

μεθόδου,
• χορήγησης ιατρικών συμβουλών,
• κατηγορίας για αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο 
την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και τη δίκη σε 
όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία 
περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της 
πειθαρχικής διαδικασίας, την ΕΔΕ και την προσφυγή στα 
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, 
διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.) 
β. Υποβολή Μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
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χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που 
έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
του ασφαλισμένου. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση 
πολιτικής αγωγής. 
γ. Διεκδίκηση Αποζημίωσης
Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές 
στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, 
καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων 
του εργαστηριού φυσιοθεραπείας. Καλύπτονται επίσης 
αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον 
πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον 
διοικητικών δικαστηρίων. 
δ. Εργασιακές Διαφορές
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου φυσιοθεραπευτή ως 
εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί 
νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις 
προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κ.λπ. 
ε. Μισθωτικές Διαφορές
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την 
επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου 
φυσιοθεραπείας, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση 
ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λπ. 
στ. Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό 
του ταμείο που αφορούν αξιώσεις του για την σύνταξη 
και την περίθαλψή του.
ζ. Διαφορές από Ασφαλιστήρια
Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική 
του Εταιρεία από ασφαλιστήρια που αφορούν το 
εργαστήριο φυσιοθεραπείας, όπως πυρός, κλοπής, 
προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει 
και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο 
της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου 
ασφαλιστικής Εταιρείας, καθώς και την απόκρουση 
απαιτήσεων τρίτων εναντίον του για την ίδια αιτία.

2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 

εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους και γενικότερα 
από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία απαιτείται 
ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομικής Προστασίας 
Ενοχικών Συμβάσεων

• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για την 
επαγγελματική στέγη του ασφαλισμένου, 

• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων 

• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ. 

• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι 
διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 
δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα 
ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις. 

• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές 
• σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 

κληρονομικό δίκαιο. 
• αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει 

άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 

εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, 
ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή 
γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια. 

• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από 6 μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 

• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε 
εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. 

• για τη διαδικασία κήρυξης νόμου κ.λπ. ως 
αντισυνταγματικού

3. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης. 

Δ. Ειδικοί Όροι Νομικής Προστασίας 
Λογιστών - Φοροτεχνικών (ΔΔΑ151, ΔΔΒ151)

Α. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 
ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος, διαχειριστής κ.λπ. όταν πρόκειται για 
Εταιρεία, με την ιδιότητά τους ως επιτηδευματίες και 
ελεύθεροι επαγγελματίες, για την νομίμως ασκούμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα του λογιστή - 
φοροτέχνη. 

Ασφαλιστική Προστασία σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των γενικών όρων ασφάλισης Νομικής 
Προστασίας παρέχεται: 
1. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση 
ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας 
που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.
2. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις 
διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν 
την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και 
πειθαρχικές κυρώσεις).
3. για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο 
αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής Εταιρείας.
4. πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η 
απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις, σε θέματα 
που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και αποτελούν εξ αμελείας παραβάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας.

Β. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
1. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
2. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργασιακές σχέσεις ως και με φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και περίθαλψης.
3. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων.
4. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε 
είδους, εκτός ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης.
5. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
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προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
6. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.
7. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως του ιδίου του ασφαλισμένου. 
Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση 
με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή 
ΝΠΔΔ, καθώς και τα εκ δόλου ποινικά αδικήματα για τις 
σχετικές παραβάσεις.
8. για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.
9. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
10. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες ανταπεργίες 
σεισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες, ζημιές από 
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.
11. για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά 
συμβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής 
εκτελέσεως, αναδασμού και απαλλοτρίωσης.
12. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

Γ. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.

Δ. Ειδικοί Όροι Ποινικής Νομικής Προστασίας 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

(ΔΠΑ327, ΔΠΒ327, ΔΠΓ327, ΔΠΔ327, ΔΠΖ327)

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 
ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος, διαχειριστής κ.λπ. όταν πρόκειται για 
Εταιρεία, με την ιδιότητά τους ως επιχειρηματία και 
ελεύθερου επαγγελματία, για την νομίμως ασκούμενη 
επαγγελματική δραστηριότητά του, που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο.

1. Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται: 
Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των 
γενικών όρων ασφαλίσεως Ν.Π. παρέχεται: 
α. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια 
λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 
παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την 
ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα,
β. για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο 
της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής 
Εταιρείας, αλλά και για την απόκρουση απαιτήσεων 
τρίτων κατά του ασφαλισμένου εκ της ευθύνης αυτής,
γ. για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική 
του Εταιρεία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, 
όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

2. Η Ασφαλιστική Προστασία αποκλείεται:
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα 
με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από 
εργασιακές σχέσεις ως και με φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και περίθαλψης.
γ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις 
διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την 
ασφαλισμένη επιχείρηση.
δ. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων 
που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, 
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 
αυτοδύναμα, καθώς και ρυμουλκούμενων.
ε. για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 
απορρέουν άμεσα από τη μελέτη την οικοδόμηση ή τη 
μετατροπή ενός ακινήτου κτίσματος ή μέρους κτίσματος, 
των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει 
κύριος ή κάτοχος.
ια. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους.
ιβ. σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή 
δουλείας επί ακινήτων.
ιγ. σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 
προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 
προσώπων.
ιδ. σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λπ.
ιε. σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 
δασμολογικής φύσεως, καθώς και οι διαφορές που 
έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα για 
τις σχετικές παραβάσεις.
η. για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.
ι. σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
κληρονομικό δίκαιο.
φ. αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες 
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες ανταπεργίες 
σεισμούς,  ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές 
ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
κ. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 
στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
λ. για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
μ. σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 
αναγκαστική απαλλοτρίωση υποχρεωτική διευθέτηση 
ορίων ακινήτων και εμπράγματη δουλεία.

3. Ασφαλιστική Κάλυψη
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον 
συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων 
και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που 
γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης.
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Έντυπο Πληροφοριών άρθρου 150 Ν. 4364/2016

Σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 και το Νόμο 2496/1997, το παρόν έντυπο πρέπει να σας παραδοθεί κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης – πρότασής σας για ασφάλιση. Με βάση την αίτηση – πρότασή σας αυτή, η Εταιρία μας θα 
εκδώσει το ασφαλιστήριο που θα σας παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει η περίπτωση στο ασφαλιστήριο 
να υπάρχουν τροποποιήσεις της αίτησης για τις οποίες θα ενημερωθείτε από το ίδιο το ασφαλιστήριο. Επίσης, 
υπάρχει και περίπτωση να μην εκδοθεί καθόλου το ασφαλιστήριο που ζητήσατε, εφόσον δεν ικανοποιούνται οι 
κανόνες που η Εταιρία μας έχει υιοθετήσει σχετικά με την ανάληψη των κινδύνων.

Σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Ασφαλιστική 
Νομοθεσία με το Ν. 4364/2016, κάθε ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να κοινοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο, 
πριν τη σύναψη της ασφάλισης, έγγραφο με τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Επωνυμία, Σκοπός & Νομική Μορφή
της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων». 
Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών στην Ελλάδα 
και στο Εξωτερικό.

2. Κράτος - Μέλος Καταγωγής & Διεύθυνση της Έδρας
Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. είναι πολυμετοχική ελληνική Εταιρία η οποία εδρεύει,
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου Τ.Κ. 57 001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60218
Τηλ: +30 2310 499000, Fax: +30 2310 499099, e-mail: info@interlife.gr, website: www.interlife.gr

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Α. Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του ελληνικού νόμου για 
υποχρεωτική ασφάλιση, τη σύμβαση αυτή διέπει το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4364/2016).
Β. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης κατά ζημιών, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο (άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016). 
Η Εταιρία προτείνει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

4. Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης των Εγγράφων Παραπόνων
Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης.

5. Τρόπος & Χρόνος Διαχείρισης αιτιάσεων
α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Αν το ασφαλιστήριο εκδοθεί, το προβλεπόμενο από το Νόμο «Δικαίωμα 
Υπαναχώρησης του Συμβαλλομένου» από αυτό, ασκείται με έγγραφη δήλωσή του, που γνωστοποιείται στην Εταιρία 
μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η ασφαλιστική 
σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Τα 
καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία παρακρατεί το «Δικαίωμα Συμβολαίου» για 
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της καθώς και τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε προκειμένου να εκδώσει 
το ασφαλιστήριο.

β. Διαχείριση αιτιάσεων: Η Εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» εννοείται η δήλωση δυσαρέσκειας 
που απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 
με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. Αιτιάσεις ωστόσο δε θεωρούνται οι αναγγελίες ασφαλιστικών 
απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό. Η Εταιρία έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο που συντονίζει 
την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των αιτιάσεων που υποβάλλονται. Περισσότερες πληροφορίες για το 
σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr
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6. Έναρξη & Διάρκεια Ισχύος των Καλύψεων: Η ισχύς των καλύψεων, αρχίζει από την έκδοση του ασφαλιστηρίου 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πληρωθεί συνολικά (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
146 του Ν. 4364/2016) το μικτό ασφάλιστρο. Η διάρκεια των καλύψεων ορίζεται στο ασφαλιστήριο.

7. Ασφάλιστρα: Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Το μικτό ασφάλιστρο είναι 
συνολικά προκαταβλητέο (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016) 
και τελεί σε συνάρτηση με τη διάρκεια της ασφάλισης και το οριζόμενο επασφάλιστρο.

8. Τρόπος Καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου: Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται 
σχετικό δικαίωμα από το νόμο ή από το ασφαλιστήριο, γίνεται με έγγραφη δήλωση που γνωστοποιείται σ’ αυτόν 
τον οποίο απευθύνεται (από τον συμβαλλόμενο στην Εταιρία ή από την Εταιρία στον συμβαλλόμενο). Για την 
περίπτωση καταγγελίας από την εταιρία λόγω καθυστέρησης της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, τα 
αποτελέσματα επέρχονται μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους, 
και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από την κοινοποίηση 
της γραπτής δήλωσης στο συμβαλλόμενο.
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Δικαιώματα Εναντίωσης & Υπαναχώρησης του Ασφαλισμένου

Πρώτο Δικαίωμα Εναντίωσης
1. Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο λήπτης της ασφάλισης 
έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρίας το σχετικό έντυπο υπόδειγμα 
δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σ’ ένα (1) μήνα 
από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.

Δεύτερο Δικαίωμα Εναντίωσης
2. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά τεκμαίρεται από την πληρωμή 
των ασφαλίστρων. Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης: α. τα προβλεπόμενα από το Νόμο 
πληροφοριακά στοιχεία με έντυπο, κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης και β. οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά 
την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε 
έντυπο με τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους 
γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας 
και αποστέλλοντας στην Εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 2 που επισυνάπτεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν 
του Ασφαλιστηρίου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
3. Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για 
λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2), να υπαναχωρήσει από την 
παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης έγγραφη δήλωση, που αποστέλλεται 
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.

Συνέπειες Άσκησης του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή 
Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξή της, αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία 
παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου εναντίωσης που θεωρείται 
σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν 
μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα 
ασφαλιστικό κίνδυνο.

Γενικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης
Από τις καλύψεις που παρέχονται στον παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο Τμήμα 
«Γενικές Εξαιρέσεις» των Γενικών Όρων του Ασφαλιστήριου. 

Ειδικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης
Στις πρόσθετες καλύψεις, που παρέχονται με το παρόν Ασφαλιστήριο, ισχύουν οι εξαιρέσεις ή/και οι προϋποθέσεις, 
οι οποίες αναφέρονται στις πρόσθετες αυτές καλύψεις.

Παρεκκλίσεις
Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Ειδικές Πρόσθετες Συμφωνίες
Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
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Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δ Η Λ Ω Σ Η    Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ
(άρθρου 2 παράγρ. 5 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό .........................................
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την πρόταση για 
ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το 
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ..... / ..... / .......... Ο/Η Δηλών/ούσα

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δ Η Λ Ω Σ Η    Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ
(άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με 
αριθμό .............................................................. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι:

•  Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 
 του Ν.4364/2016.
• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα, μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και  
 ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το 
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ..... / ..... / .......... Ο/Η Δηλών/ούσα
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Δήλωση Παραλαβής

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δηλώνω ότι παρέλαβα:

1. Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό _____________________________________

2. Τους γενικούς και ειδικούς όρους

3. Το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016

4. Τα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης 1 και 2 που αναφέρονται σύμφωνα με τον Ν. 2496/1997

          Ημερομηνία ..... / ..... / ..........                                              Ο/Η Δηλών/ούσα



η ασφάλεια ...αλλιώς

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

ΚΡΗΤΗ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

και στα Social Media:
E-mail: info@interlife.gr

www.interlife.gr


