ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο κατ’ επάγγελμα αγρότης που ασκεί νομίμως την δραστηριότητα αυτή.
Η προστασία επεκτείνεται στην προς εκμετάλλευση γη προσδιοριζόμενη κατά τόπον και σε στρέμματα, στα
αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητάς του αλλά και στις εγκαταστάσεις
του προς στάθμευση και αποθήκευση αυτών αλλά και του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Καλύπτεται η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για τις προσκληθείσες υλικές ζημίες από ευθύνη τρίτου τόσο
στην καλλιεργήσιμη γη όσο και στα αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί αλλά και στις εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιεί για την διευκόλυνση της εργασίας του. Δεν καλύπτεται η αποζημίωση για υλικές ζημιές των
αυτοδυνάμως κινούμενων αγροτικών μηχανημάτων κατά την τροχαία αυτών κυκλοφορία εκτός αν ασφαλίζονται
χωριστά με τον αριθμό κυκλοφορίας τους. (Τα στρέμματα και τα μηχανήματα προσδιορίζονται στο
ασφαλιστήριο).

ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Καλύπτεται η ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την
εκτέλεση της αγροτικής του δραστηριότητας όπως για παράδειγμα χρήση μεταλλαγμένων σπόρων, επικίνδυνων
ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων, απαγορευμένων καλλιεργητικών μεθόδων κλπ.
Ο ασφαλισμένος προστατεύεται και για τα εξ αμελείας ποινικά αδικήματα για τα οποία παραπέμπεται από
πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που νομίμως απασχολεί, περιλαμβανομένης της σωματικής βλάβης και
της θανάτωσης τρίτου.

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Νομική προστασία παρέχεται για τις διαφορές που θα προκύψουν από την εκτέλεση μισθωτηρίων συμβολαίων
αγροτικής εκμετάλλευσης μεταξύ του ασφαλισμένου ως μισθωτού και τρίτων και θα αφορούν στην διεκδίκηση
των νομίμων αξιώσεων του ασφαλισμένου εξ αυτής της αιτίας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΟΓΑ
Καλύπτεται η διεκδίκηση των νομίμων απαιτήσεων του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστικό του φορέα
(ΟΓΑ) για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Καλύπτονται οι διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει με ασφαλιστήρια
συμβόλαια την ασφαλισμένη στην ARAG δραστηριότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα
Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά
τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι ασφαλιστικές καλύψεις αναφέρονται περιοριστικώς στους παρόντες ειδικούς όρους ασφάλισης και κάθε
άλλη περίπτωση μη αναφερόμενη αποτελεί εξαίρεση και δεν αποτελεί αντικείμενο της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο Όμιλος ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και ένας από τους τρείς μεγαλύτερους παρόχους Νομικής Προστασίας
παγκοσμίως. Πέρασαν πάνω από 80 χρόνια από την ίδρυση της ARAG ως ασφαλιστικής εταιρίας Νομικής Προστασίας και σήμερα προσδιορίζεται διεθνώς ως ένας επιτυχημένος,
καινοτόμος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός της Γερμανίας η ARAG έχει παρουσία σε 14 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών &
holdings. Με πάνω από 3700 απασχολούμενους ο όμιλος επιτυγχάνει έσοδα από ασφάλιστρα πάνω από 1,6 δις Ευρώ. Η ARAG SE είναι υπεύθυνη για το στρατηγικό και λειτουργικό
management του Ομίλου για την Νομική Προστασία, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Η ARAG SE – Υποκατάστημα Ελλάδος, με πρωταγωνιστική παρουσία στην
ασφαλιστική αγορά από το 1972, ασκεί στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα κοστολογείται ενδεικτικώς ως εξής:
Μέχρι 50
Από 51 – 150
Από 151 – 250
Από 251 – 350
Από 351 – 500

στρέμματα
στρέμματα
στρέμματα
στρέμματα
στρέμματα

και μέχρι 2
και από 3– 5
και από 6– 10
και από 10-15
και από 15-20

μηχανήματα
μηχανήματα
μηχανήματα
μηχανήματα
μηχανήματα

210 €
285 €
360 €
570 €
720 €

Για εκμεταλλεύσεις πάνω από 500 στρέμματα και πάνω από 20 μηχανήματα απαιτείται ειδική κοστολόγηση.
Τα παραπάνω ασφάλιστρα ισχύουν σε περιπτώσεις υπαίθριων καλλιεργειών.
Στις περιπτώσεις θερμοσκοπικών καλλιεργειών θα υπάρχει έκπτωση 10% στα παραπάνω ασφάλιστρα.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της κοστολογικής βάσης της ασφάλισης και αναπροσαρμογής του
ασφαλίστρου με βάση τους δείκτες ζημιών και συχνότητας κινδύνου.

Δ) ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Στις καλύψεις του κλασσικού προγράμματος εάν υπάρχει ενδιαφέρον δύναται να προστεθεί:
1. η κάλυψη της διεκδίκησης απαιτήσεων λόγω διαφορών με τον ΕΛΓΑ ως προς τον ύψος των
προσφερομένων αποζημιώσεων και
2. η κάλυψη της διεκδίκησης απαιτήσεων λόγω διαφορών ως προς την αγορά, πώληση ανταλλαγή,
μίσθωση και επισκευή των ασφαλισμένων αγροτικών μηχανημάτων.
Οπότε:





Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με 310€ για απαιτήσεις 1000 – 5000 € κατ’ έτος
Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με 520€ για απαιτήσεις 5001 – 9000 € κατ’ έτος
Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με 780€ για απαιτήσεις 9001 – 18000 € κατ’ έτος
Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με 1300€ για απαιτήσεις 18001 – 25000 € κατ’ έτος

Και περιορίζεται σε δύο (2) μόνον διεκδικήσεις του ασφαλισμένου στη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Για απαιτήσεις πάνω από 25000 € απαιτείται ειδική κοστολόγηση.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της κοστολογικής βάσης της ασφάλισης και αναπροσαρμογής του
ασφαλίστρου με βάση τους δείκτες ζημιών και συχνότητας κινδύνου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης.
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