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Τι ασφαλίζεται;
Το πρόγραμμα «Νομική Προστασία» περιλαμβάνει τις παρακάτω 
καλύψεις:
✓  Νομική Προστασία αποζημίωσης
✓  Ποινική Νομική Προστασία
✓  Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων
✓  Νομική Προστασία για μίσθωση ακίνητης περιουσίας 
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Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση Νομικής προστασίας για οικογενειάρχη και εκμισθωτή ακινήτου. Περιλαμβάνει καλύψεις Νομικής προστασίας 
τόσο για τον οικογενειάρχη όσο και για τον εκμισθωτή ακινήτου και αφορά τον ιδιοκτήτη και τα μέλη της οικογένειας του.

Τι δεν ασφαλίζεται;
✕  Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών προγραμμάτων
    από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς όπως για παράδειγμα
    δεν καλύπτεται η νομική προστασία από την χρήση οχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

!    Κύριοι περιορισμοί στην κάλυψη
!    Εξαιρούνται οι ζημίες που προκαλούνται από:
!    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. 
!    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 Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται
 να γίνει κύριος ή κάτοχος. 
!    Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που βρίσκονται 
 σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.
!    για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση
 με τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία 
 ή ελεύθερο επαγγελματία.
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεων των
 νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων. 
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, 
 εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις επαγγελματικής
 μίσθωσης. 
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων για ακίνητα
 που δεν αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων ή δουλείας 
 επί ακινήτων, εκτός εάν:  

 i.   Πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία 
      του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου.
 ii.  Ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος ως ιδιοκτήτης 
     κατοικίας που βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο εντός της
     Ελληνικής επικράτειας, έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κινδύνου 
     στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εκμισθώνεται σε τρίτο,
     ασκεί δικαστική διαδικασία έξωσης κατά του ενοικιαστή,
     λόγω μη καταβολής των μηναίων μισθωμάτων, πλην των
      δαπανών που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης της 
     Απόφασης ή της Διαταγής της έξωσης που θα έχει εκδοθεί. 
     Ειδικά συμφωνείται ότι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση 
     η κάλυψη περιλαμβάνει μόνο αθέτηση της υποχρέωσης
     καταβολής μισθωμάτων που συνέβη για πρώτη φορά μέσα
     στην ασφαλιστική περίοδο.
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα. 
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής
 ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες,
 κ.λπ.
!    σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το 
 κληρονομικό δίκαιο. 
!    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 διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια 
 και Αρχές. 
!    Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση 
 ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, 
 εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές
 από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο
 ραδιενέργεια.
!    Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή
 ύστερα από έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου 
 που καλύπτει τον κίνδυνο. 
!    Σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική 
 απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων 
 και εμπράγματης δουλείας.

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, 
ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους της. 
Πλήρεις πληροφορίες σε σχέση με το παρόν ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται στην αίτηση ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο, τους Όρους 
Ασφάλισης και σε κάθε σχετικό έγγραφο της Εταιρίας.
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Πού είμαι καλυμμένος;
✓  Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για τις διευθύνσεις των κατοικιών που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. 

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής και ανάλογα με την διάρκεια 
ισχύος της ασφάλισης, μπορεί να συμφωνηθεί εφάπαξ οφειλόμενο ή καταβλητέο σε δόσεις. 
Η καταβολή του μπορεί να γίνει, με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην αίτηση, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία ενδεικτικά με μετρητά ή ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω Τράπεζας, ή ΕΛ.ΤΑ, ή χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, απευθείας
στην Εταιρία ή στους νόμιμους εντολοδόχους είσπραξης. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σας θα πρέπει να έχετε καταβάλει το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, 
ανάλογα με την συχνότητα πληρωμής που επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης (ημερομηνία και ώρα έναρξης – λήξης) αναγράφεται 
στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση μπορεί να ανανεώνεται, με τους ίδιους ή άλλους όρους, καλύψεις, ανώτατα όρια, εφόσον
καταβάλλετε το ασφάλιστρο της επόμενης περιόδου, εντός της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
α) με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην εταιρία, εντός ενός μήνα από την παραλαβή 
του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14) 
ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων της ασφάλισης, β) με άσκηση καταγγελίας 
μετά την επέλευση της ζημίας, γ) σε περίπτωση πτώχευσης, απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή θέσης 
σε αναγκαστική διαχείριση της εταιρείας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να γνωστοποιείτε στην Εταιρία, όλα τα ουσιώδη στοιχεία  για την εκτίμηση του κινδύνου 
- Να δηλώνετε στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, 
 που μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση του κινδύνου
- Να  ειδοποιήσετε την Εταιρία, εγγράφως, άμεσα, to αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τότε που λάβατε γνώση 
 για το ζημιογόνο γεγονός
- Να κάνετε κάθε ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς.
- Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση
 και την εκτίμηση της ζημίας 
- Να μην προβείτε σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό
 του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. 


