
              

ΘΕΛΕΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΑΝΣΑ ΔΙΠΛΑ Ε ΕΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α ΜΕ ΣΟ ΕΛΑΥΙΣΟ ΚΟΣΟ; 

 

Με ην αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην λνκηθήο πξνζηαζίαο νηθνγέλεηαο κπνξείηε λα δηεθδηθήζεηε: 

1. Εξγαζηαθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κε ηνλ εξγνδόηε ζαο, είηε είλαη ηδησηηθόο θνξέαο, είηε είλαη ην 

δεκόζην, εθόζνλ έρεηε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο. 

(π.ρ απόιπζε, δηθαηώκαηα αδείαο, δπζκελήο κεηάζεζε, ΕΔΕ γηα ιάζε ή παξαιείςεηο, απνδεκίσζε 

από αηύρεκα θιπ.) 

 2. Γηαθνξέο κε ην ελνηθηνζηάζην ηεο θπξίαο θαηνηθίαο ζαο (όηαλ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο κεηαμύ 

ηδηνθηήηνπ θαη ελνηθηαζηνύ ζύκθσλα κε ην ππάξρνλ ζπκβόιαην). 

3. Γηαθνξέο κε ην αζθαιηζηηθό Σακείν ζαο (ΙΚΑ ή Γεκόζην). 

4. Όηαλ ζέιεηε λα δηεθδηθήζεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο γηα αγνξέο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ 

θαζεκεξηλόηεηαο, είηε γηα εζάο, είηε γηα ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. 

5. Η ARAG δηεθδηθεί γηα ινγαξηαζκό ζαο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από άιια αζθαιηζηήξηα 

ζπκβόιαηά ζαο, π.ρ. δσήο, λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, απνηακηεπηηθά, αζηηθήο επζύλεο, ππξόο, 

θινπήο θ.ι.π.  

6. Η ARAG δηεθδηθεί γηα ινγαξηαζκό ζαο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από Οξγαληζκνύο ΓΔΚΟ (Γ.Δ.Η., 

Ο.Σ.Δ., Σξάπεδεο θ.ι.π.) 

7. Καιύπηεζζε όηαλ ζέιεηε λα δηεθδηθήζεηε απνδεκηώζεηο από ηξίηνπο όηαλ θαηαζηξέθνληαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θπξίαο θαηνηθίαο ζαο ή ηξαπκαηίδεζζε ν ίδηνο ή ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ζαο.  

Αμηώζεηο απνδεκίσζεο κπνξεί λα πξνθύςνπλ γηα ηνλ παηέξα, ηελ κεηέξα  ή ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ζαλ πεδνύ, νδεγνύ πνδειάηνπ ή θαηά ηελ ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Καηά ηελ επίζθεςε ζε 

γλσζηνύο, θίινπο ή ζε δεκόζηα νηθήκαηα, θαηά ηελ επίζθεςε ζηνλ γηαηξό, ζηνλ ηόπν εξγαζίαο καο ή ζηηο 

δηαθνπέο. 

8. Πνηληθή Ννκηθή Πξνζηαζία. ε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο εζείο ή ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ζαο 

θαηεγνξνύληαη γηα εμ ακειείαο πνηληθέο παξαβάζεηο & αδηθήκαηα  πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηνλ 

δξόκν, ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία. 

' όιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ε ARAG πιεξώλεη: 

- ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγόξνπ, 
- ηα δηθαζηηθά έμνδα, 
- ηηο απνδεκηώζεηο ησλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 
- ηηο απνδεκηώζεηο θιεηεπζέλησλ καξηύξσλ, 
- ηηο ακνηβέο ησλ δηνξηδνκέλσλ από ην δηθαζηήξην  
πξαγκαηνγλσκόλσλ, 
- ηα έμνδα θαη ηέιε γηα πξνζθπγέο ελώπηνλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ θαη δηθαζηεξίσλ, 
- ηελ επηδηθαζζείζα ζηνλ αληίδηθν δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

 

 

Αζθαιηζηηθό πνζό: 23.000 € αλά πεξίπησζε 

Σα εηήζηα κηθηά αζθάιηζηξα είλαη 84 € 

 

 
Αζθαιηζηηθόο ύκβνπινο 

Μνλεκβάζηα Λαθσλίαο Σ.Κ. 23070 
Σει: 27320 61603 - Κηλ: 6974564741 - Φαμ: 27322 00000 
email: info@dm-ins.gr - www.facebook.com/dminsurance 
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