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Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νοσοκομειακούς Ιατρούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα τήρησης ιδιωτικών Ιατρείων, Καθηγητές Πανεπιστημίων

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι ΙΑΤΡΟΙ για τις εξής περιπτώσεις:
Α) ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών
συμβουλίων για εξ αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε
περίπτωση:






εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου
αναισθησίας,
εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα
πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών
τεχνικών,
αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού
αποτελέσματος,








ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού
απορρήτου,
άρνησης εκτέλεσης εργασιών
εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια
συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα
την μητέρα & το παιδί.

Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.
Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την
προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις: Εξύβρισης, Χειροδικίας, Πρόκλησης σωματικών βλαβών, Δυσφήμισης.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η
οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Γ) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό
του ιατρείου του, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις
αποζημίωσης από αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών
δικαστηρίων.
Δ) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που
απασχολεί νομίμως, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ. Διαφορές με το
προσωπικό που απασχολεί στο Ιατρείο του (π.χ. υπεράσπισή του ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, διοικητικών αρχών,
Επιθεώρησης Εργασίας όπως επίσης απόκρουση αγωγών των εργαζομένων έναντι του ως εργοδότη).
Ε) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του
ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.
ΣΤ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
περίθαλψης.

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και

Ζ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που
αφορούν το ιατρείο του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων
τρίτων εναντίον του.
Η) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού,
που παρέχει τις υπηρεσίες του με εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας
του σε περίπτωση ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.
Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του εργαζομένου Ιατρού με εξαρτημένη σχέση
εργασίας έναντι του εργοδότη. Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που
ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική
προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.). Στις περιπτώσεις μετάθεσης, κρίσης, προαγωγής, αιτιολογίες, Ε.Δ.Ε., δικαιώματα αδείας,
επιστημονικής έρευνας, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως
μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την
εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Επώνυμο
Όνομα
Ιατρική
Ειδικότητα
Οδός – Αριθμός
Πόλη – Περιοχή
Ταχ. Κώδικας
e-mail:
ΑΦΜ
Τηλέφωνο/Κινητό
Με την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλ. Νομικής Προστασίας για τους κάτωθι σημειωμένους κινδύνους σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια και τους
εγκεκριμένους από το Υπουργείο Εμπορίου Γεν. Όρους Ασφαλίσεως, των οποίων έλαβα γνώση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 1 έτος
Έναρξη Ασφαλίσεως: Την επομένη ημέρα λήψεως της αιτήσεως από τον ασφαλιστή
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