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Η σύγχρονη ασφάλιση
νομικής προστασίας. 
Εξειδικευµένα προγράµµατα
για να βρίσκετε το δίκιο σας.

Είμαστε πάντα δίπλα σας!
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Είµαστε πάντα δίπλα σας!
Σχεδιάστε µε σιγουριά το µέλλον σας, γιατί εµείς στην ERGO
θα είµαστε πάντα στο πλευρό σας, να σας προσφέρουµε ασφάλεια.
Όποια ερώτηση ή απορία έχετε σχετική µε τα προγράµµατά µας,
µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας.

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός σας σύµβουλος
δεν είναι διαθέσιµος, παρακαλούµε καλέστε στο:

Ο Ασφαλιστικός σας Σύµβουλος
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Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι
να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της 
και να τους προσφέρει ολοκληρωμένες 
ασφαλιστικές λύσεις με τρόπο απλό και κατανοητό. 
Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς 
Ομίλους της Ευρώπης προσφέρει ακριβώς αυτό 
που ζητάτε από μια ασφαλιστική εταιρεία: 
εμπιστοσύνη, διαφάνεια, ε�ύτητα.

Με την ε�ύηση και την τεχνογνωσία
της ERGO.

Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα
19 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Όμιλος ERGO είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους 
στην Ευρώπη. Εκπροσωπείται παγκοσμίως
σε περισσότερες από 30 χώρες, επικεντρώνοντας 
σ΄αυτές της Ευρώπης και της Ασίας. Περισσότερα 
από 40.000 άτομα  εργάζονται  αποκλειστικά για 
τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO, είτε ως εργαζόμενοι
είτε ως αντιπρόσωποι πωλήσεων. 
Σήμερα, πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες 
δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στην εξειδίκευση 
και ασφάλεια που παρέχει ο Όμιλος ERGO και
οι εταιρίες του. Ο κύριος μέτοχος του Ομίλου  είναι 
η εταιρεία Munich Re, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παγκοσμίως στην αντασφάλιση και
την ανάληψη κινδύνων. 

Εστιάζουμε στον πελάτη και
τις ανάγκες του, γι’ αυτό εμείς 
στην ERGO πρώτα κατανοούμε
και μετά ασφαλίζουμε.

Το παρόν συνιστά ενηµερωτικό υλικό και παρατίθεται αποκλειστικά
και µόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Κάθε πληροφορία του µπορεί
να µεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.



Ποιες κατηγορίες καλύπτουν τα προγράμματα
της Νομικής Προστασίας

•    Αυτοκίνητο
•    Κατοικία
•    Επιχείρηση
•    Σκάφος Αναψυχής
•    Πρόσωπο & Οικογένεια
•    Επαγγελματίας

Ποιες δαπάνες πληρώνει η Νομική Προστασία

•    Τις αμοιβές του δικηγόρου που έχει δικαίωμα να επιλέξει 
      ελεύθερα ο ασφαλισμένος
•    Δικαστικά έξοδα και τέλη για τη διεξαγωγή της δίκης
•    Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων 
      που έχουν κλητευθεί από το δικαστήριο 
•    Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
•    Τα έξοδα πολιτικής αγωγής (σε όσα προϊόντα προβλέπεται)
•    Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί
      σε βάρος του ασφαλισμένου

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο πλευρό
των ασφαλισμένων

•    Οργανωμένο πανελλαδικά δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων 
•    Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση σε όλες τις χώρες
     της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν προβλέπονται οι αντίστοιχες  
      καλύψεις από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασφαλισμένου
•    Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων
     των ασφαλισμένων από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς
     που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό
•    Εξωδικαστικό διακανονισμό των ζημιών των ασφαλισμένων, 
      όπου απαιτείται 

Ποιοι είναι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Τα ασφαλιστικά προγράμματα ERGO Legal παρέχουν, κατά 
περίπτωση, έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω 
καλυπτόμενους κινδύνους.

•   Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης
•   Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
•   Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις
•   Διαφορές που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια σε άλλες  
     ασφαλιστικές εταιρείες
•   Διοικητικές προσφυγές
•   Κάλυψη εξόδων μετάβασης και επιστροφής
•   Εργατικές διαφορές
•   Μισθωτικές διαφορές
•   Προσεπίκληση
•   Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
•   Απόκρουση αγωγής
•   Υποβολή μήνυσης
•   Πραγματογνωμοσύνη
•   Γεωγραφικής κάλυψη στην Ε.Ε.

Όλοι, ανεξάρτητα από την ιδιότητά μας, οικογενειάρχες, 
ιδιώτες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά 
μας ολοένα και περισσότερα θέματα, για τα οποία η 
λύση, τις περισσότερες φορές, δίνεται στις αίθουσες των 
δικαστηρίων. Απαιτούνται χρήματα, δαπάνη πολύτιμου 
χρόνου και αρκετές φορές την εμπλοκή μας σε 
διαδικασίες με αβέβαιο αποτέλεσμα, όσον αφορά στην 
κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Σ’ αυτό, 
λοιπόν, το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με 
πολύπλοκους νόμους και διαδικασίες συχνά απρόοπτες, 
η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι πλέον αναγκαία.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας της 
ERGO αποτελεί την καλύτερη θωράκιση απέναντι στο 
συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τη προάσπιση των 
ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Επικεντρωνόμαστε στον άνθρωπο και τα δικαιώματά 
του.  Πάντα στο πλευρό των ασφαλισμένων μας, με τα 
καινοτόμα προϊόντα ERGO Legal και τη δέσμευση να 
βρίσκουμε πάντα την κατάλληλη λύση, όταν παραστεί η 
ανάγκη για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Τα ευέλικτα και εξειδικευμένα προγράμματα
Νομικής Προστασίας της ERGO, αποτελούν
την καλύτερη επιλογή, παρέχοντας πολύπλευρη κάλυψη.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site μας
www.ergohellas.gr/pages/products/legal-protection

Υπεύθυνα δίπλα σας
για την προάσπιση των δικαιωµάτων σας


