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Νομική
Προστασία 
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων

Νομική
Προστασία 
Η αξία που υπηρετούμε

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.

www.nomikiprostasia24.gr
Mάθε περισσότερα:

η εξειδικευμένη
προστασία σου!

Με τη δύναμη της ARAG

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.

η 24ωρη Νομική Προστασία



Η ΝOMIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
πληρώνει για εσάς:

 � Τις αμοιβές των δικηγόρων

 � Τα δικαστικά έξοδα

 � Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων 
μαρτύρων

 � Αμοιβές πραγματογνωμόνων

 � Τα έξοδα των δικαστικών 
επιμελητών

 � Τις αναγκαίες προκαταβολές 
δικαστικών εξόδων

 � Την επιδικασθείσα στον αντίδικο 
δικαστική δαπάνη

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

Aσφαλιστικό ποσό
26.000€
Ανά ασφαλιστική
περίπτωση

με 74€ το χρόνο! * * βάση τιμοκαλόγου 2016

Δίπλα σας
24 ώρες την ημέρα

7 ημέρες την εβδομάδα

Ποινική Νομική Προστασία

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση 
των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστη-
ρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ’ αμελείας ή 
από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως 
υπαλλήλων.

Υποβολή μήνυσης
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις 
ψευδούς καταμήνυσης και χειροδικίας που έχουν 
σχέση με την επαγγελματικής τους δραστηριότητα.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφί-
ας, που τίθενται υπ’ όψιν του δικηγόρου και συντάσ-
σεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια 
Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η πα-
ράσταση πολιτικής αγωγής.

Noμικές Συμβουλές
Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την μοναδική δυνα-
τότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά, οποιαδήπο-
τε στιγμή, όλο το 24ωρο, με τα νομικά τμήματα της 
εταιρίας. Να αναφέρουν θέματα που τους απασχο-
λούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακο-
λούθηση. Να λαμβάνουν τις απαραίτητες νομικές 
συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις. Ακολούθως δρο-
μολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες 
οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν 
πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Νομική προστασία
εργασιακών διαφορών

 � 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
 � Απόλυση χωρίς αποζημίωση
 � Απόλυση χωρίς αιτία
 � Δικαιώματα αδείας - αναπαύσεων - μεταθέσεων
 � Δυσμενής μετάθεση
 � Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη 
περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώ-
ματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παρά-
νομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η 
Νομική Προστασία είναι στο πλευρό τους αναλαμ-
βάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικα-
νοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοι-
κητικά δικαστήρια.
Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πει-
θαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον 
του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Δι-
οικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική 
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

www.nomikiprostasia24.gr
περισσότερα στο:


