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ARAG ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  (Σ.ΕΚ.Ε.) 
 

   
 

 

 

ΘΕΜΑ:   Νομική Προστασία Ελευθέρων Επαγγελματιών 

 
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με τη συνεργάτιδα μας κα 

Καλαντώνη, 

σας απευθύνουμε τη παρούσα Προσφορά που αφορά την 

ασφάλιση Νομικής Προστασίας, με τη βεβαιότητα ότι οι εκ 

μέρους μας προσφερόμενες υπηρεσίες θα σας ενδιαφέρουν 

άμεσα. 

       

Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική 

βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός 

από την εξειδίκευση στη Νομική Προστασία, η ARAG προσφέρει επίσης στους 

πελάτες της ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες τους, 

δραστηριοποιείται δε στη Γερμανία στις γενικές ασφαλίσεις, στην υγεία και στη 

σύνταξη. 

Με παρουσία σε 19 χώρες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά και 

Αυστραλία- η ARAG εκπροσωπείται επίσης από διεθνή υποκαταστήματα, 

θυγατρικές και Holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει 

ηγετική θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών.  

 

Με περισσότερους από 4.400 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα 

και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,9 δισ. Ευρώ. 

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην 

ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και 

συνεχίζει με επιτυχία. 

 

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά, πέραν των κλασσικών προγραμμάτων για το 

Όχημα, την Οικογένεια , τους Ελεύθερους Επαγγελματίες , τους Μισθωτές / 

Εκμισθωτές Ακινήτων, τους Διαχειριστές Πολυκατοικίας κλπ. έχει δημιουργήσει 

ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα καθώς και 

για Σώματα Ασφαλείας και Στρατιωτικούς.  

 

Τέλος, έχουμε διαμορφώσει στοχευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε 

ομάδα ανθρώπων με κοινά ασφαλιστικά συμφέροντα όπως πχ Μεταφορείς, 

Διαμεταφορείς, Ιατροί , Νοσηλευτές, Μηχανικοί, Λογιστές κλπ. 

 

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, έχουν εκδοθεί πάνω από 2 εκατομμύρια 

συμβόλαια Νομικής Προστασίας ARAG  και ευχαριστούμε πελάτες και 

συνεργάτες για την εμπιστοσύνη τους. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
(ΚΑΛΥΨΗ ΔΠ 146) 

 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 

α) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται  στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα. 

 

β) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές  αρχές που εποπτεύουν 

την ασφαλισμένη επιχείρηση                 

             

γ) για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο επαγγελματικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας 

του ασφαλισμένου στα πλαίσια της απόκρουσης απαιτήσεων τρίτων εναντίον του. 

  

δ) για μισθωτικές διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του 

οικήματος. Επί μισθωτικών διαφορών η ασφάλιση ενεργοποιείται για πρώτη φορά για γεγονότα που θα 

γεννηθούν μετά τρίμηνο από την έναρξή της. 

 

ε) για διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της 

επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων 

 

στ) για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα   

 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται :                                       

α) για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης                                                             

β) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργασιακές σχέσεις ως και με φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

και περίθαλψης                                  

γ) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, 

κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και ρυμουλκούμενων                                        

δ) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα απ' 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      

ε) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους  

στ) σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για την 

επαγγελματική στέγη της ασφαλισμένης επιχείρησης. 

ζ) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων                                                             

η) σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, τις 

ευρεσιτεχνίες κλπ                           

θ) 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                                                          

ι) για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές                           
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ια) σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο   

ιβ) 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. 

ιγ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη του 

ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο        

ιδ) για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως                                                      

ιε) σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση υποχρεωτική διευθέτηση ορίων 

ακινήτων και εμπράγματη δουλεία. 

ιστ) σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG. 

 

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης:    

• Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.  

• Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη 
διάρκεια της ασφάλισης. 

• Επί μισθωτικών διαφορών η κάλυψη ξεκινάει μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης. 

 

Ασφαλιστικό Ποσό:  26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση. 

 

Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: 

 

 τις αμοιβές του δικηγόρου, 

 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. 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 
 

 
 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 
ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΔΠ 146 91.00 € 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

2  5% 

3 - 10  10% 

11 – 20 15% 

21 – 50 20% 

51 – 99 25% 

100 και άνω Κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρία 
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Αρμόδια Επικοινωνίας κυρία Θεονύμφη Καλαντώνη 

Τηλέφωνο 697 2324 726 

Email fkalantoni@gmail.com 

 
 
 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος 

 

Διευθυντής Πωλήσεων 
ARAG SE 
Φειδιππίδου 2, 11526 Αθήνα 
Τηλ. 210-7490800, 210-7490945 Fax. 210-7710807, 210-7770368 

 kontogeorgos@arag.gr         LinkedIn   Arag Hellas            www.ARAG.gr 
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