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Mάθε περισσότερα:

Η εξειδικευμένη

προστασία σου

24ώρες / 7
ημέρες

δίπλα στον επαγγελματία

Γιατί να έχω
ασφαλιστήριο
Νομικής
Προστασίας; 

Η Νομική Προστασία σκοπό έχει 

να διευκολύνει την πρόσβαση 

στην δικαιοσύνη, απαλλάσσοντας 

τον ασφαλισμένο από την

πληρωμή όλων των δικαστικών 

δαπανημάτων.

Μόνο η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει 
την δυνατότητα να προωθεί ασφα-
λιστικά προγράμματα «κομμένα και 

ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες 
των κέντρων εστίασης.

Με τη δύναμη της ARAG

Νομική
Προστασία 
Η αξία που
υπηρετούμε

H Nομική Προστασία 24 προσφέρει τα ασφαλιστικά προϊόντα της ΑRAG SE.

Του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη.

Πρωταγωνιστής στην Ελλάδα από το 1972, στη Νομική Προστασία.



Aσφαλιστικό ποσό
26.000€
ανά ασφαλιστική
περίπτωση

Γεωγραφική κάλυψη
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συ-
ντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων.

 � Τις αμοιβές των δικηγόρων

 � Τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών

 � Τα δικαστικά έξοδα

 � Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων 

μαρτύρων

 � Τις αμοιβές πραγματογνωμόνων

 � Τα έξοδα, τέλη, ή παράβολα προσφυγών ενώπιον 

διοικητικών αρχών και δικαστηρίων

 � Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Η Nομική Προστασία
πληρώνει για εσάς:

Δίπλα σας

24 ώρες την ημέρα

7 ημέρες την εβδομάδα

Tι καλύπτει; 
 � ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ από τρίτους για τυχόν προκληθείσες ζημιές 

(σε εμπορεύματα, μηχανήματα & εγκαταστάσεις ή εν γένει στην επιχείρηση)
 � ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ενώπιον ποινικών δικαστηρίων 

(για ατυχήματα που έγιναν στην επιχείρηση και ενέχουν τραυματισμό/θάνατο υπαλλήλου ή πελάτη)
 � ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ σε περίπτωση αγορανομικών, υγειονομικών ή αστυνομικών παραβάσεων 

(ακατάλληλα ή επικίνδυνα προϊόντα, λάθη ή παραλείψεις)
 � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ σε διαφορές με τις διοικητικές αρχές που επο-

πτεύουν την ασφαλισμένη επιχείρηση.
 � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στις διαφορές με το απασχολούμενο προσωπικό 

(π.χ. Υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ)
 � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στις διαφορές με τα σωματεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
 � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στις διαφορές σχετικές με την επαγγελματική στέγη 

(π.χ. με τον ιδιοκτήτη του οικήματος, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκλη-
θείσες ζημιές κλπ)

 � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στις διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία και με τις ασφαλιστικές εταιρίες από 
ασφαλιστήρια της επιχείρησης, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.

 � ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης. Καλύπτεται η προσεπίκληση 
της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν 
από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας και αφορά την ασφαλισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητα.

 � ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ σε σχέση με την ασφαλισμένη δραστηριότητα

Ασφαλιζόμενα
πρόσωπα
Ο επιτηδευματίας ή επαγγελματίας
και οι απασχολούμενοι στηνεπιχείρηση.

περισσότερα στο:


