ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας για τις εξής
περιπτώσεις:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Όπως για παράδειγμα:
Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις-Προαγωγές
Απόλυση χωρίς αποζημίωση
Βλαπτικές μεταβολές
Απόλυση χωρίς αιτία
Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων
Απολογίες-Ε.Δ.Ε.- Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Δυσμενής μετάθεση
Παρακράτηση μισθού
Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα
των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο
πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Καλύπτεται η προσεπίκληση του δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή
αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν
σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ' αμελείας ή από
ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η
κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, όταν οδηγούν υπηρεσιακό όχημα.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες μετά από ατύχημα εν υπηρεσία και με
ευθύνη τρίτου..
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.
ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.

Συμπληρώστε την αίτηση ασφάλισης στη πίσω σελίδα

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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Τηλ. 210-7490800 - Fax. 210-7710807
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ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δείτε τις καλύψεις και συμπληρώστε την αίτηση ασφάλισης και Online.
Επισκεφτείτε τη σελίδα της ARAG Hellas (www.arag.gr),
πλοηγηθείτε στο μέσο της αρχικής σελίδας στην ενότητα «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ»
και κάντε κλικ στο «Ν.Π. ΥΠΑΛ.ΥΠ.ΟΙΚ.».

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΛ: 2107490800 2107490945

email: sales@arag.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ FAX ,EMAIL ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ MIKTA ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 74,00€ -30% = 51,80€
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ARAG SE
Fax. 210 77 10 807 & 210 77 70 368

Τμήμα έκδοσης συμβολαίων
email: ekdosis@arag.gr

ΚΩΔ:ΓΔ 032

Ονοματεπώνυμο

Οδός – Αριθμός

Πόλη – ΤΚ

Τηλέφωνα

Email

Α.Φ.Μ.

Με την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστήριου Νομικής Προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια.
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