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Ε99. EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται στον ασφαλισμένο είτε ως φυσικό, είτε ως νομικό πρόσωπο, με την
ιδιότητά του σαν επιτηδευματία και ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση, για την επαγγελματική δραστηριότητα που
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, στην διεύθυνση που προσδιορίζεται σ’ αυτό και την οποία ασκεί νομίμως.
2. Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των Γενικών Όρων ασφαλίσεως Νομικής Προστασίας
παρέχεται:
α) για την διεκδίκηση αξιώσεων του ασφαλισμένου, από ενοχικές συμβάσεις, συνολικού ύψους το οποίο αθροιστικά
δεν θα υπερβαίνει το συμφωνημένο plafond απαιτήσεων όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η
διεκδίκηση αυτή περιλαμβάνει την διενέργεια εξωδικαστικών και δικαστικών πράξεων ήτοι, άσκηση και εκδίκαση
αγωγής ή έκδοση διαταγής πληρωμής ή άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και τα τυχόν ένδικα μέσα και ανακοπές
που σχετίζονται με τις ανωτέρω πράξεις, περιλαμβανομένων και των διοικητικών δικαστηρίων εφόσον η διεκδίκηση
της απαίτησης του ασφαλισμένου υπόκειται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών. Για απαιτήσεις από ενοχικές
συμβάσεις μέχρι το ποσό που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου καλύπτονται μόνον εξώδικες
ενέργειες από τη Νομική Υπηρεσία του ασφαλιστή.
Σε περίπτωση εξάντλησης του συμφωνηθέντος plafond, ο ασφαλιστής δύναται να εξετάσει το αίτημα για αγορά
επιπλέον plafond απαιτήσεων και να αποφασίσει ανάλογα εκτιμώντας τον κίνδυνο, εφόσον όμως το αίτημα υποβληθεί
πριν την παρέλευση της ασφαλιστικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η απαίτηση.
β) για την υποβολή έγκλησης κατά του εκδότη ακάλυπτης επιταγής, εφόσον η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην πρώτη
σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον η ονομαστική αξία της επιταγής υπερβαίνει το ποσό που
αναφέρεται εκεί.
γ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην Ελλάδα, εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια είναι κατά τόπον
αρμόδια.
3. Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, δεν επιτρέπεται στον ασφαλισμένο ο απευθείας διακανονισμός ή ο
εξώδικος συμβιβασμός της απαίτησής του με τον αντίδικο, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση του ασφαλισμένου με τον
ασφαλιστή και τον δικηγόρο στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση, διότι ο δικηγόρος αυτός θα έχει λάβει από τον
ασφαλιστή τα έξοδα και τις αμοιβές του, τις οποίες και θα εισέπραττε από τον αντίδικο, ώστε να τις αποδώσει στον
ασφαλιστή, στον οποίο και ανήκουν κατά το άρθρο 14 του ν.2496/97. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο
ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα και τις αμοιβές αυτές στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση μη καταβολής
των εξόδων και των αμοιβών αυτών από τον ασφαλισμένο, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 των παρόντων
όρων.
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την επιστροφή υποθέσεών του, ενώ έχει ήδη κινηθεί εξώδικη ή
δικαστική διαδικασία ή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ., υποχρεούται στην προηγούμενη καταβολή
των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, που θα έχουν καταβληθεί σ' αυτούς από τον
ασφαλιστή, τις οποίες θα εισέπρατταν από τον αντίδικο.Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων και των αμοιβών,
ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 των παρόντων όρων.
5. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητήσει την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ενώ δεν έχει
αναγγείλει καμία ασφαλιστική περίπτωση και έχει παρέλθει ένας μήνας από την έναρξη της ασφάλισης, η ακύρωση
γίνεται με χρέωση των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
6. Σε περίπτωση ανάλωσης του αναγραφόμενου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικού ποσού, ο ασφαλιστής
απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής ασφαλιστικής προστασίας. Αν προκύψει ανάγκη χρηματοδότησης
ενεργειών προς κατοχύρωση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου που δημιουργούν όμως υπέρβαση του
ασφαλιστικού ποσού, ο ασφαλιστής δύναται να τις χρηματοδοτήσει και ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή
του υπερβάλλοντος ποσού στον ασφαλιστή. Σε περίπτωση μη καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού από τον
ασφαλισμένο, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 των παρόντων όρων.

7. Σε περίπτωση εξόφλησης απαίτησης του ασφαλισμένου από αντίδικο, ενώ έχει ήδη ασκηθεί αγωγή σε βάρος του
τελευταίου αλλά δεν έχει ακόμη εκδικασθεί, τα μέχρι τότε έξοδα και αμοιβές αφαιρούνται από το εισπραχθέν ποσό και
αποδίδονται στον ασφαλιστή.
8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής του ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα, κατά
την κρίση του, είτε παρακράτησης οποιουδήποτε εις χείρας του χρηματικού ποσού, το οποίο προέρχεται από
ικανοποίηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου έναντι τρίτων, οι διεκδικήσεις των οποίων έγιναν με χρηματοδότηση του
ασφαλιστή για λογαριασμό του ασφαλισμένου, είτε διεκδίκησής της με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
9. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή, επί κινητών πραγμάτων εν
γένει ή ακινήτων επί των οποίων ο οφειλέτης δεν είναι αποκλειστικός κύριος ή επί αγροτεμαχίων στα οποία ο
οφειλέτης είναι μεν αποκλειστικός κύριος αλλά αυτά δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις ή όταν τα ακίνητα αυτά φέρουν εμπράγματα βάρη το ύψος των οποίων συναθροιζόμενο με την απαίτηση
υπερβαίνει την αντικειμενική τους αξία καθώς και για την εκτέλεση της προσωπικής κράτησης των άρθρων 1047
επ. ΚΠολ.Δ.
β) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή
οδηγού οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων
γ) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση ή τη
μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει
κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται η μετατροπή εκείνη, για την οποία
χρειάζεται άδεια των αρχών
δ) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους, εκτός αν άλλως ήθελε
συμφωνηθεί
ε) σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, καθώς και σε περιπτώσεις
αμφισβητήσεως
στ) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων
ζ) σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, τις
ευρεσιτεχνίες, κ.λπ. εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία διαχείρισης πνευματικών
δικαιωμάτων για μη καταβολή εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μη μαζικής εστίασης,
η) 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
θ) για διαδικασίες σε Ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια και αρχές
ι) σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο
ια) 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.
ιβ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη του
ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο
ιγ) για προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες και συμβιβασμούς εν γένει, οι οποίες προβλέπονται και
ρυθμίζονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.
ιδ) σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων
και εμπράγματη δουλεία
ιε) σε περιπτώσεις επιδόσεων δικογράφων στην αλλοδαπή καθώς και σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής,
ιστ) σε περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων στην αλλοδαπή
ιζ) σε περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχουν ήδη γίνει δικαστικές πράξεις από τον ασφαλισμένο πριν την
αναγγελία τους στον ασφαλιστή
ιη) σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.

