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Δ20 EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Ι.Σ.Α.–
Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, όπως προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο, για
την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρού, που ασκείται στην διεύθυνση που αναφέρεται σ' αυτό και την
οποία ασκεί νομίμως. Η προστασία επεκτείνεται και όταν ο ασφαλισμένος παρέχει της υπηρεσίες του και με
εξαρτημένη σχέση εργασίας.
2. Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των Γενικών Όρων ασφάλισης Νομικής
Προστασίας παρέχεται:
) 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.
) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ στις περιπτώσεις:
• Εξύβρισης
• Χειροδικίας
• Πρόκλησης σωματικών βλαβών
• Δυσφήμισης

) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
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 στα πλαίσια της απόκρουσης
απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.

) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου ιατρού, 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.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
• Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
• Βλαπτικές μεταβολές
• Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο Ασφάλισης
• Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Παρακράτηση μισθού
• Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών κλπ
• Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
• Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-επιστημονικής έρευνας κλπ
• Δυσμενής μετάθεση
• Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, 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.
3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται :
• για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης και
αδικοπραξίας
• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους, και
γενικότερα από ενοχικές συμβάσεις για τα οποία απαιτείται ασφαλιστήριο επαγγελματικής Νομικής
Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων
• στις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί
στο ιατρείο του,
• σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων
• σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων
• σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα
σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κλπ
• σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές
που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά
αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.
• για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές
• σε περιπτώσεις διαφορών απ 'το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο.
• Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με
πολέμους,
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, με ζημιές από
ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες, από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, με επιδημίες/πανδημίες και
γενικότερα με καταστάσεις που συνιστούν ή προσιδιάζουν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και
ανωτέρας βίας.
• για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από 48 μήνες μετά τη λήξη
του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
• αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.
• για την διαδικασία κήρυξης νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού
• σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.

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.

