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Γ30 ΔΗΓIKOI ΟΡΟΗ Ν. Π. ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ
Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλεη ν/ε αζθαιηζκέλνο/ε, όπσο αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην, γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Υπαιιήινπ.
Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
1. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ
Όπσο γηα παξάδεηγκα:
- Απόζπαζε-Μεηάζεζε-Μεηάηαμε-Κξίζεηο
- Λαλζαζκέλνο ππνινγηζκόο ππεξσξηώλ
- Βιαπηηθέο κεηαβνιέο
- Γηνηθεηηθά πξόζηηκα
- Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κε ην Τακείν Αζθάιηζεο
- Γηθαηώκαηα αδείαο-αλαπαύζεσλ-κεηαζέζεσλ
- Απνινγίεο- Δ.Γ.Δ.
- Γπζκελήο κεηάζεζε θαηά παξάβαζε ηεο ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο πεξί κεηαζέζεσλ
- Αλαθνξέο ππεξεζηαθέο ή κε
- Απνδεκίσζε από εξγαηηθό αηύρεκα
- Παξαθξάηεζε κηζζνύ
Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, αιιά θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ παξαβιάπηνληαη ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ σο
κηζζσηώλ από παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγνδόηε ηνπο, ε ARAG είλαη ζην πιεπξό ηνπο αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα ηελ
εμώδηθε ε δηθαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αμηώζεσλ ηνπο, ενώπιον πολιηικών και διοικηηικών δικαζηηπίυν.
Πεπιλαμβάνει ηην ςπεπάζπιζη ζε κάθε είδοςρ πειθαπσικήρ διαδικαζίαρ/ δίυξηρ πος αζκείηαι ενανηίον ηος καθώρ και ηην
πποζθςγή ηος ζηα απμόδια Γιοικηηικά Γικαζηήπια (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, δηνηθεηηθή πξνζθπγή, αίηεζε αθύξσζεο θηι.).

2. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΚΖ ΜΔ ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ
Καιύπηεηαη ε πξνζεπίθιεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δερζεί αγσγή απνδεκίσζεο θαη έρεη
ζρέζε κε ηελ αζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηόηεηα.
3. ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΖΝΤΖ
Καιύπηεηαη ε ππνβνιή κήλπζεο ζηιρ πεπιπηώζειρ σειποδικίαρ και τεςδούρ καηαμήνςζηρ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ/ δηθνγξαθίαο, πνπ ηίζεληαη ππ' όςηλ ηνπ Γηθεγόξνπ θαη ζπληάζζεηαη ε
κήλπζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ. Δπί πιένλ θαιύπηεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο.

4. ΠΟΗΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Η αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε, αθνξά ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ελώπηνλ ηυν ποινικών δικαζηηπίυν και πειθαπσικών
ζςμβοςλίυν, γηα θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμ' ακειείαο ή από ελδερόκελν δόιν πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. Η θάιπςε ηζρύεη θαη γηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο ηξνραίαο θπθινθνξίαο, όηαλ νδεγνύλ
ππεξεζηαθό όρεκα. Πνηληθή ππεξάζπηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ πποανάκπιζη, ηην κςπία ανάκπιζη και ηην δίκη ζε όλοςρ
ηοςρ βαθμούρ.
Πειθαπσική ςπεπάζπιζη, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε ζε θάζε ζηάδην ηεο πειθαπσικήρ διαδικαζίαρ/ δίυξηρ και ηην
πποζθςγή ζηα απμόδια Γιοικηηικά Γικαζηήπια (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, δηνηθεηηθή πξνζθπγή, αίηεζε αθύξσζεο θηι.).

5. ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ
Καιύπηεηαη ε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο κεηά από αηύρεκα ελ ππεξεζία θαη κε επζύλε ηξίηνπ.
Η αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνθιείεηαη:
 Γηα ηελ παξαθύιαμε έλλνκσλ ζπκθεξόλησλ,
 πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, θπξίνπ, θαηόρνπ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη απηνδύλακα θαζώο
θαη ησλ ξπκνπιθνύκελσλ, αλαθνξηθά κε ηε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο από νπνηαδήπνηε αηηία,
 πνπ απνξξένπλ από αμηώζεηο απνδεκίσζεο γηα πιηθέο δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ,
 πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ απόθηεζε ή ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ,
 πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζθαιηζκέλν ζαλ επηηεδεπκαηία ή ειεύζεξν επαγγεικαηία,
 πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε πνιέκνπο, ερζξνπξαμίεο, εμεγέξζεηο, ζεηζκνύο, δεκηέο από
ξαδηελέξγεηα ή γελεηηθέο αλσκαιίεο από αθηηλνβόιν ξαδηελέξγεηα.
 Σε πεξηπηώζεηο δηαθνξώλ
 από ελνρηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν αζθαιηζκέλνο,
 από ζπκβάζεηο πξνζιήςεσο λνκίκσλ εθπξνζώπσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ,.
 από ζπκβάζεηο εγγπήζεσο, εγγπνδνζίαο, αλαδνρήο ρξένπο θαη αζθαιηζηεξίσλ θάζε είδνπο,
 από ζρέζεηο κηζζώζεσο ή δνπιείαο επί αθηλήησλ,
 από ηπρεξά παηρλίδηα ή ζηνηρήκαηα,
 από ην νηθνγελεηαθό θαη ην θιεξνλνκηθό δίθαην,
 θνξνινγηθήο ή δαζκνινγηθήο θύζεσο,
 Γηα ηελ δηαδηθαζία θεξύμεσο λόκνπ θιπ σο αληηζπληαγκαηηθνύ.
 Γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαγγέιινληαη ζηνλ αζθαιηζηή, ύζηεξα από έμη κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ θίλδπλν.
 Αλ βεβαησζεί ηειεζίδηθα, όηη ν αζθαιηζκέλνο δηέπξαμε εθ δόινπ ηελ αμηόπνηλε πξάμε ή παξαπέκπεηαη γηα
πξάμεηο θαηά ηνπ πνιηηεύκαηνο, ησλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη
γηα ηα εθ πξνζέζεσο αδηθήκαηα πεξί ηελ ππεξεζία, θαηά ηεο δσήο, ηεο πξνζσπηθήο θαη γελεηήζηαο ειεπζεξίαο,
θαηά ηεο ηηκήο, ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ πεξηνπζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη πεξί λαξθσηηθώλ.
ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΨΖ: Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη ζηελ Διιάδα θαη εθόζνλ ζπληξέρεη αξκνδηόηεηα Διιεληθώλ
δηθαζηεξίσλ θαη παξέρεηαη γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.

