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Αυτό το έγγραφο πληροφοριών είναι μια σύντομη περιγραφή. Συνεπώς, δεν είναι πλήρης. Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα συνοδευτικά έντυπα (αίτηση ασφάλισης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όροι ασφάλισης). Για να είστε πλήρως 
ενημερωμένοι, διαβάστε όλα τα έγγραφα. 
 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Σας προσφέρουμε ασφάλεια Νομικής Προστασίας. Με την ασφάλιση αυτή,  μπορείτε να ασκήσετε τα έννομα συμφέροντά σας στους διαφο-
ρετικούς τομείς της ζωής σας ή για το αντικείμενο που έχετε επιλέξει, αναλαμβάνοντας εμείς τα σχετικά έξοδα. 
 

 
Τι ασφαλίζεται; 
 

 Με την ασφάλιση νομικής προστασίας, 
σας προσφέρουμε κάλυψη εξόδων που 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας επιλέγετε και 
αφορούν την επαγγελματική δραστηριότη-
τα.  

 Ασφαλίζεστε μεταξύ άλλων για την υπε-
ράσπιση σας ενώπιον των ποινικών δικα-
στηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για 
εξ αμελείας ποινικά αδικήματα όπως εν-
δεικτικά: εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμ-
βαση ή ζημιογόνος αναισθησία, εσφαλμέ-
νη ή επικίνδυνη θεραπεία,                           
επικίνδυνη φαρμακευτική ή θεραπευτική 
αγωγή στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή 
πρωτοποριακών τεχνικών,                                  
αισθητική παραμόρφωση ,ανθρωποκτονία 
από αμέλεια,κατηγορία για ψευδείς πι-
στοποιήσεις, επαγγελματική εχεμύθεια ή 
παραβίαση ιατρικού απορρήτου, εσφαλ-
μένη διάγνωση, συμβάντα κατά την κύηση 
και τον τοκετό 

 Την υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις 
Εξύβρισης, Χειροδικίας, Πρόκλησης σω-
ματικών βλαβών, δυσφήμησης.                                                            

 Την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους 
για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξο-
πλισμό του ιατρείου σας, καθώς και για 
την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων 
του ιατρείου σας.  

 Τις εργασιακές ή μισθωτικές διαφορές 
σας, τις διαφορές σας με ασφαλιστικά τα-
μεία, τις διαφορές σας από την εξαρτημένη 
σχέση εργασίας και τις διαφορές σας από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
                                                      

Ποια έξοδα αναλαμβάνουμε; 
 

 Την αμοιβή δικηγόρου της επιλογής σας 

 Τα δικαστικά έξοδα (ένσημα-παράβολα) 

 Τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

 Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύ-
ρων και διορισθέντων πραγματογνωμό-
νων 

 Την δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εάν 
έτσι ορίσει το δικαστήριο 

Πόσο είναι το ασφαλιστικό ποσό; 
 

Το ύψος του ασφαλιστικού ποσού, δηλαδή το 
ανώτατο όριο εξόδων που ανά ασφαλιστική 
περίπτωση αναλαμβάνουμε, κυμαίνεται ανάλο-
γα με το είδος της ασφάλισης, την γεωγραφική 
έκταση της κάλυψης και αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

x Δεν ασφαλίζονται περιπτώσεις που προϋπάρ-
χουν της ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης. 

x Για όσα συμβόλαια προβλέπεται ανώτατο όριο 
απαλλαγής, η δικαστική διεκδίκηση των απαιτή-

σεών σας γίνεται για ποσά πάνω από το όριο 
αυτό. 

x Οι περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στις κα-
λύψεις των όρων ασφάλισης. 
 

    

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

! Φυσικά δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε όλες τις 
πιθανές διαφορές που μπορεί να προκύψουν. 
Διαφορετικά το ασφάλιστρο θα έπρεπε να είναι 

πολύ υψηλό. Συνεπώς, η νομική προστασία για 
παράδειγμα δεν καλύπτει:  

! Περιπτώσεις που αναγγέλλονται μετά από 
δώδεκα μήνες από την ακύρωση του συμβο-
λαίου 

! Εάν ο ασφαλισμένος παραπέμπεται για εκ 
δόλου αδίκημα 

! Περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυή-
σεως, εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους και γε-
νικότερα από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία 
απαιτείται ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομι-
κής Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων 

! Περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως 
ή δουλείας επί ακινήτων εκτός αν πρόκειται για 
την επαγγελματική του στέγη που αναφέρεται 
στο ασφαλιστήριο.                                                               

! Περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλή-
ψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προ-
σώπων                                                            

! Περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κλπ                          

! Περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμο-
λογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι δια-
φορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 
δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και 
τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβά-
σεις. 

! Η διαδικασία κήρυξης νόμου κλπ ως αντισυ-
νταγματικού     
 



     

 
Που είμαι καλυμμένος 
Εκτός των περιπτώσεων που η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, είστε καλυμμένος για διεκδίκηση ή υπεράσπιση των 
συμφερόντων σας στις ευρωπαϊκές και παραμεσόγειες χώρες. 

 

 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Υπάρχουν για παράδειγμα οι παρακάτω υποχρεώσεις από εσάς: 
 
- Πρέπει να δηλώσετε με ειλικρίνεια τα πλήρη στοιχεία σας για τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης. 
- Επικοινωνήστε μαζί μας εάν τα προσωπικά σας στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή στο ασφα-

λιστήριο συμβόλαιο έχουν αλλάξει. 
- Σε περίπτωση που θέλετε να ενεργοποιήσετε τη Νομική Προστασία, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 8 

ημερών πλήρως και ειλικρινά για τα γεγονότα και να προσκομίσετε τα αναγκαία έγγραφα, αποδεικτικά μέσα και 
δικαιολογητικά. 

- Θα πρέπει να μας ενημερώνετε για κάθε περιστατικό ή στοιχείο που επιφέρει αύξηση του κινδύνου εντός 14 
ημερών, από την ημέρα που το πληροφορηθήκατε 

- Θα πρέπει να πάρετε τη σύμφωνη γνώμη μας πριν λάβετε μέτρα που δημιουργούν δαπάνες και να αποφεύγετε 
κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα τις δαπάνες αυτές. 

 

 
Πότε και πως πληρώνω; 
 

Πρέπει να καταβάλετε την πρώτη δόση ή ολόκληρο το ποσό των ασφαλίστρων το αργότερο εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Πότε πρέπει να πληρώσετε την ανανέωση του συμβολαίου σας, αναφέρε-
ται στο ανανεωτήριο συμβόλαιο. Μπορείτε είτε να καταβάλλετε/ εμβάσετε τα ασφάλιστρα σε εμάς είτε να πληρώσε-
τε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ο οποίος έχει πάρει από εμάς την εξουσιοδότηση για να εισπράττει ασφάλι-
στρα. 

 

 
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό την προ-
ϋπόθεση να έχετε εξοφλήσει τα ασφάλιστρα. 
Η ασφάλιση νομικής προστασίας μπορεί να συνάπτεται για περίοδο τριμήνου, εξαμήνου, έτους, μέχρι και πενταετί-
ας. 
Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται σιωπηρά για ίδιο χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρξει αντίρρηση. 

 

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση σε συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας με έγγραφη δήλωση τρεις μήνες πριν τη λήξη 
του. Για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, στο τέλος της περιόδου ασφάλισης ισχύουν οι προϋποθέσεις για την ενα-
ντίωση και την υπαναχώρηση. 

 


