
 

Ο Όμιλοσ ARAG είναι θ μεγαλφτερθ οικογενειακι επιχείρθςθ ςτθ γερμανικι, αςφαλιςτικι βιομθχανία. Ωσ πολυκλαδικόσ αςφαλιςτισ υψθλϊν προδιαγραφϊν ποιότθτασ με 
ζμφαςθ ςτθ Νομικι Προςταςία , θ ARAG βαςίηεται ςε ζνα ςυνδυαςμό κλάδων αςφάλιςθσ που ταιριάηει απόλυτα ςτθ προζλευςθ και τισ δυνατότθτεσ του Ομίλου.  
Σθν Βάςθ αποτελοφν οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που παρουςιάηουν υψθλζσ επιδόςεισ ςτουσ κλάδουσ Αςφάλιςθσ , Τγείασ και Ζωισ κακϊσ επίςθσ και οι διεκνείσ εταιρίεσ 
που ζχουν παρουςία ςε 12 ακόμθ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τισ ΗΠΑ – πολλζσ εκ των οποίων ζχουν θγετικι κζςθ ςτθν τοπικι αγορά τθσ Νομικισ Προςταςίασ. Με  ςχεδόν 3.500  
εργαηόμενουσ παρουςιάηει ο Όμιλοσ ζςοδα από αςφάλιςτρα φψουσ 1,5 διςεκατομμυρίων Ευρϊ ARAG HELLAS - ΑΦΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

 
   
 

EΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΩΣΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

 

 

 

Σην πξόγξακκα απηό αζθαιίδνληαη νη δηαζώζηεο ή ηα πιεξώκαηα αζζελνθόξωλ γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Η αζθαλιζηική αςηή κάλςτη, αναθέπεηαι ζηην ςπεπάζπιζη ηυν αζθαλιζμένυν ενώπιον ηυν ποινικών δικαζηηπίυν, και 

πειθαπσικών ζςμβοςλίυν για εξ' αμελείαρ ή από ενδεσόμενο δόλο ποινικά αδικήμαηα καηά ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ηοςρ 

δπαζηηπιόηηηαρ. Όπυρ για παπάδειγμα:                                                        

 Τξαπκαηηζκόο από ακέιεηα θαηά ηελ νδήγεζε,(επηβαηλόληωλ ηνπ αζζελνθόξνπ ή επηβαηώλ άιιωλ νρεκάηωλ θαη πεδώλ).                                         

 Τξαπκαηηζκόο ή ζάλαηνο αξξώζηνπ ζηελ πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ή ππνζηήξημεο δωήο 

 Λάζνο ζπληνληζκόο ηνπ αζπξκαηηζηή ή ηειεθωλεηή ζηελ θίλεζε ηνπ αζζελνθόξνπ κε απνηέιεζκα ηελ επηπινθή ηεο   πγείαο ηνπ αξξώζηνπ.                         

2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

Όπωο γηα παξάδεηγκα:                                                          

 Ε.Δ.Ε.                                                                       

 Παξαθξάηεζε κηζζνύ                                                           

 Λαλζαζκέλνο ππνινγηζκόο ππεξωξηώλ                                            

 Απόιπζε ρωξίο αηηία                                                          

 Δηθαηώκαηα αδείαο                                                            

 Δπζκελήο κεηάζεζε                                                            

 Απνδεκίωζε από εξγαηηθό αηύρεκα                                              

ηιρ ανυηέπυ πεπιπηώζειρ, αλλά και ζε κάθε άλλη πεπίπηυζη πος παπαβλάπηονηαι ηα νόμιμα δικαιώμαηά ηυν αζθαλζιμένυν υρ 

μιζθυηών από παπάνομερ ππάξειρ ή παπαλείτειρ ηος επγοδόηη, η ARAG είναι ζηο πλεςπό ηοςρ αναλαμβάνονηαρ ηα έξοδα για 

εξώδικη ή δικαζηική ικανοποίηζη ηυν αξιώζευν ηοςρ ζηα πολιηικά και διοικηηικά δικαζηήπια. 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΤΗ  

ηιρ πεπιπηώζειρ τεςδούρ καηαμήνςζηρ πος έσοςν ζσέζη με ηην αζθαλιζμένη επαγγ/κή δπαζηηπιόηηηα. Επιπλέον καλύπηεηαι η 

παπάζηαζη πολιηικήρ αγυγήρ.   

4. ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ 

Καιύπηεηαη ε δηεθδίθεζε απνδεκίωζεο γηα ζωκαηηθέο βιάβεο, κεηά από αηύρεκα κε ην αζζελνθόξν ζε ππεξεζία θαη κε επζύλε ηξίηνπ.          

5. ΑΠΟΚΡΟΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ & ΠΡΟΕΠΙΚΛΙΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Καλύπηεηαι η απόκποςζη απαιηήζευν και η πποζεπίκλιζη ηηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ αζηικήρ εςθύνηρ. 
ΟΡΙΟ ΚΑΛΤΨΗ:   Ασφαλιστικό ποσό 25.000 € ανά περίπτωση 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 72€ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ARAG SE                                          Σμήμα έκδοσης συμβολαίων      κωδ.ΓΔ 032 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΩΣΩΝ&ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ ΑΘΕΝΟΥΟΡΩΝ                     ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΣΡΑ 72€ 

 

 
  

Επώνςμο ▲ Όνομα ▲ 

Διεύθςνζη ► 
 

 Οδόρ – Απιθμόρ ▲ 

  

Πόλη – Πεπιοσή ▲ Σασ.Κώδικαρ ▲ 
Σηλ.: ► 

   

ΑΦΜ: ► 
 

EMAIL► 
 

Με την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστήριο. Νομικής Προστασίας για τους κάτωθι σημειωμένους κινδύνους σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια 

ΓΔ032/.  ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 

ΤΝΕΡΓΑΣΗ ARAG(ΚΩΔΙΚΟ&ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ):  

 

 
ΑΣΦΑΛΘΣΤΕΘΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΘΚΩΣ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΑΖΘ ΜΟΥ Ή ΣΤΕΘΛΤΕ  ΜΕ FAX ,EMAIL ΤΗΝ 

ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ 


