ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΩΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ
(Ειδικό Πρόγραμμα για ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ-ΠΤΡΟΒΕΣΕ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ-ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ)
ΚΑΛΤΨΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

όπωσ για παράδειγμα:

Αναφορζσ υπθρεςιακζσ ι μθ
Ε.Δ.Ε
Θζματα προαγωγϊν - κρίςεων
Δικαιϊματα άδειασ, νυχτερινϊνΑποηθμίωςθ από ατφχθμα κατά τθν εκτζλεςθ
εξαιρζςιμων αργιϊν και αςκιςεων
διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ
Θζματα ςυνυπθρζτθςθσ
Μετακζςεισ, μετατάξεισ
Ακφρωςθ πεικαρχικϊν ποινϊν
Αναιτιολόγθτθ απόλυςθ, απόλυςθ με αργία
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ αλλά και ςε κάθε άλλη περίπτωςη, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιϊματα των
αςφαλιςμζνων ωσ υπαλλήλων από παράνομεσ πράξεισ ή παραλείψεισ του εργοδότη τουσ, η ARAG είναι ςτο πλευρό τουσ
αναλαμβάνοντασ τα ζξοδα για την εξϊδικη ή δικαςτική ικανοποίηςη των αξιϊςεων τουσ ςτα πολιτικά και διοικητικά
δικαςτήρια.
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
ακφρωςησ κτλ.).

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Η αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ, αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςμζνων ενϊπιον ποινικϊν δικαςτηρίων και
πειθαρχικϊν ςυμβουλίων όταν κατθγοροφνται για εξ' αμελείασ ι από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικιματα που ζχουν
ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Η κάλυψθ ιςχφει και για ποινικά αδικιματα τθσ τροχαίασ κυκλοφορίασ
κακϊσ και τθν διεκδίκθςθ ςωματικισ βλάβθσ από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιςτοφν ωσ οδθγοί υπθρεςιακοφ οχιματοσ.
Ποινική υπεράςπιςη, θ οποία περιλαμβάνει τόςο τθν προανάκριςη, την κυρία ανάκριςη και την δίκη ςε όλουσ τουσ
βαθμοφσ. Πειθαρχική υπεράςπιςη, θ οποία περιλαμβάνει τθν υπεράςπιςη ςε κάθε ςτάδιο τησ πειθαρχικήσ διαδικαςίασ /
δίωξησ και την προςφυγή ςτα αρμόδια Διοικητικά Δικαςτήρια (ενδικοφανισ προςφυγι, διοικθτικι προςφυγι, αίτθςθ
ακφρωςθσ κτλ.)

ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΤΗ
Η αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο μασ για υποβολή μήνυςησ ςτισ περιπτϊςεισ
χειροδικίασ, εξφβριςησ, δυςφήμιςησ και ψευδοφσ καταμήνυςησ, που ζχουν ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του
δραςτθριότθτα. Περιλαμβάνει τθν μελζτθ των ςτοιχείων / δικογραφίασ, που τίκενται υπ' όψιν του Δικθγόρου και
ςυντάςςεται θ μινυςθ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν.
Επί πλζον καλφπτεται η παράςταςη πολιτικήσ αγωγήσ.
.

ΝΟΜΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ
Νομικζσ υμβουλζσ για τισ ανωτζρω καλφψεισ παρζχονται άμεςα. Για ερωτήματα που δεν ςυνδζονται άμεςα με
αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ, παρζχονται μετά τριμήνου από την ζναρξη τησ αςφάλιςησ.

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ Η αςφαλιςτικι κάλυψθ ιςχφει ςτθν Ελλάδα και εφόςον ςυντρζχει αρμοδιότθτα Ελλθνικϊν
δικαςτθρίων και παρζχεται για αςφαλιςτικζσ περιπτϊςεισ που γεννικθκαν μετά τθν ζναρξθ και κατά τθ διάρκεια
τθσ αςφάλιςθσ.
ΟΡΙΟ ΚΑΛΤΨΗ
Αςφαλιςτικό ποςό 26.000 € ανά περίπτωςθ.
ΕΣΗΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ

70 €

63€

Για τουσ χρήςτεσ του policenet.gr η ARAG προςφζρει 10% ζκπτωςη

ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΗΝ 2Η ΕΛΙΔΑ ή
ΠΑΣΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΕΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ
Ο Όμιλοσ ARAG είναι θ μεγαλφτερθ οικογενειακι επιχείρθςθ ςτθ γερμανικι αςφαλιςτικι βιομθχανία και ζνασ από τουσ τρείσ μεγαλφτερουσ παρόχουσ Νομικισ Προςταςίασ παγκοςμίωσ.
Πζραςαν πάνω από 80 χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ ARAG ωσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ Νομικισ Προςταςίασ και ςιμερα προςδιορίηεται διεκνϊσ ωσ ζνασ επιτυχθμζνοσ, καινοτόμοσ αςφαλιςτισ
ποιότθτασ. Εκτόσ τθσ Γερμανίασ θ ARAG ζχει παρουςία ςε 14 ακόμα Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τισ ΗΠΑ και τον Καναδά μζςω υποκαταςτθμάτων, κυγατρικϊν & holdings. Με πάνω από 3700
απαςχολοφμενουσ ο όμιλοσ επιτυγχάνει ζςοδα από αςφάλιςτρα πάνω από 1,6 δισ Ευρϊ. Η ARAG SE είναι υπεφκυνθ για το ςτρατθγικό και λειτουργικό management του Ομίλου για τθν Νομικι
Προςταςία, τόςο ςτθ Γερμανία όςο και ςτο εξωτερικό. Η ARAG SE – Τποκατάςτθμα Ελλάδοσ, με πρωταγωνιςτικι παρουςία ςτθν αςφαλιςτικι αγορά από το 1972, αςκεί ςτθν Ελλάδα
αποκλειςτικά και μόνο τον κλάδο τθσ Νομικισ Προςταςίασ.
ARAG HELLAS - ΑΦΑΛΕΙΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Email: info@arag.gr http://www.ARAG.gr
ΑΘΗΝΑ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΤ 2, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ 93A, 54627 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 106-108, 26221 ΠΑΣΡΑ
Σθλ. 210-7490800 - Fax. 210-7710807
Σθλ. 2310-520720 - Fax. 2310-552117
Σθλ. 2610-275211 - Fax. 2610-222265

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΩΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ
(Ειδικό Πρόγραμμα για ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ-ΠΤΡΟΒΕΣΕ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ-ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ)

ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ policenet.gr
ΕΣΗΙΑ ΜΙΚΣΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ: 70€ – 10% = 63€

ΠΡΟ ΣΗΝ ARAG SE - Σμήμα ζκδοςησ ςυμβολαίων ΚΩΔ:ΓΔ 031/033
Fax. 210 77 10 807 & 210 77 70 368 - email: ekdosis@arag.gr

Ονοματεπϊνυμο

Οδόσ – Αριθμόσ

Πόλη – ΣΚ

Σηλζφωνα

Email

Α.Φ.Μ.
Με τθν παροφςα, αιτοφμαι τθν ζκδοςθ αςφαλιςτθρίου Νομικισ Προςταςίασ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα τιμολόγια.

ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ
ΠΤΡΟΒΕΣΗ

* παρακαλοφμε ςημειϊςτε ςτο αντίςτοιχο κουτάκι

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ

Ο Όμιλοσ ARAG είναι θ μεγαλφτερθ οικογενειακι επιχείρθςθ ςτθ γερμανικι αςφαλιςτικι βιομθχανία και ζνασ από τουσ τρείσ μεγαλφτερουσ παρόχουσ Νομικισ Προςταςίασ
παγκοςμίωσ. Πζραςαν πάνω από 80 χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ ARAG ωσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ Νομικισ Προςταςίασ και ςιμερα προςδιορίηεται διεκνϊσ ωσ ζνασ επιτυχθμζνοσ,
καινοτόμοσ αςφαλιςτισ ποιότθτασ. Εκτόσ τθσ Γερμανίασ θ ARAG ζχει παρουςία ςε 14 ακόμα Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τισ ΗΠΑ και τον Καναδά μζςω υποκαταςτθμάτων, κυγατρικϊν &
holdings. Με πάνω από 3700 απαςχολοφμενουσ ο όμιλοσ επιτυγχάνει ζςοδα από αςφάλιςτρα πάνω από 1,6 δισ Ευρϊ. Η ARAG SE είναι υπεφκυνθ για το ςτρατθγικό και
λειτουργικό management του Ομίλου για τθν Νομικι Προςταςία, τόςο ςτθ Γερμανία όςο και ςτο εξωτερικό. Η ARAG SE – Τποκατάςτθμα Ελλάδοσ, με πρωταγωνιςτικι παρουςία
ςτθν αςφαλιςτικι αγορά από το 1972, αςκεί ςτθν Ελλάδα αποκλειςτικά και μόνο τον κλάδο τθσ Νομικισ Προςταςίασ.
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