ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του Υπαλλήλου.
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:






Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Θέματα προαγωγών - κρίσεων
Αποζημίωση από ατύχημα κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
Μεταθέσεις, μετατάξεις
Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με
αργία






Ε.Δ.Ε
Δικαιώματα άδειας, νυχτερινώνεξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
Θέματα συνυπηρέτησης
Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα
δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του
εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή
δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.
ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον
ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ αμελείας ή από
ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα .
Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση
σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης
στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση
με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις
εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο. από την έναρξη της ασφάλισης.
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.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:
26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση.
Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:








τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
τα δικαστικά έξοδα,
τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,
τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

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.
ARAG HELLAS - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Email: info@arag.gr http://www.ARAG.gr
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