
 

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 

 
   
 

EΗΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 

 

 

 

ην πξόγξακκα απηό αζθαιίδνληαη νη λνζειεπηέο & λνζειεύηξηεο γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

1. ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, αθνξά ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελώπηνλ ησλ πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη πεηζαξρηθώλ 

ζπκβνπιίσλ, γηα εμ' ακειείαο ή από ελδερόκελν δόιν πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο σο λνζειεπηώλ.          

2. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ:                                      

  Όπσο γηα παξάδεηγκα:                                                      

 Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο                                                    

 Δ.Γ.Δ.                                                                   

 Παξαθξάηεζε κηζζνύ                                                       

 Λαλζαζκέλνο ππνινγηζκόο ππεξσξηώλ                                        

 απόιπζε ρσξίο απνδεκίσζε                                                 

 απόιπζε ρσξίο αηηία                                                      

 δηθαηώκαηα αδείαο                                                        

 δπζκελήο κεηάζεζε                                                        

 απνδεκίσζε από εξγαηηθό αηύρεκα                                          

ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ σο 

κηζζσηώλ από παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδόηε ηνπο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξό ηνπο αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα 

εμώδηθε ή δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηώζεώλ ηνπο ζηα πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

3. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ                                                      

Καιύπηεηαη ε ππνβνιή κήλπζεο ζηηο πεξηπηώζεηο ςεπδνύο θαηακήλπζεο, εμύβξηζεο, ρεηξνδηθίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Δπηπιένλ θαιύπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο.   

4. ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ                                                    

Καιύπηεηαη ε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο από εξγαηηθό  αηύρεκα.                                                                  

5. ΑΠΟΚΡΟΤΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ & ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ                                         

Καιύπηεηαη ε απόθξνπζε απαηηήζεσλ θαη ε πξνζεπίθιεζε αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο αζηηθήο επζύλεο ηνπ λνζειεπηή.                                                                 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΤΨΗ:   Ασφαλιστικό ποσό 25.000 € ανά περίπτωση 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 72€ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ARAG SE                                          Σμήμα έκδοσης συμβολαίων      κωδ.ΓΔ 032 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ                          ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΣΡΑ 72€ 

 

 
  

Δπώλπκν ▲ Όλνκα ▲ 

Γηεύζπλζε ► 
 

 Οδόο – Αξηζκόο ▲ 

  

Πόιε – Πεξηνρή ▲ Σαρ.Κώδηθαο ▲ 
Σει.: ► 

   

ΑΦΜ: ► 
 

EMAIL► 
 

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

ΓΓ032/.  ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 

ΤΝΕΡΓΑΣΗ ARAG(ΚΩΔΙΚΟ&ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ):  

 

 
 

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

ΑΗΣΖΖ ΑΦΑΛΗΖ 


