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Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν   Ασφάλιση Νομικής Προστασίας  

Εταιρεία: ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/8 

Γ.Ε.Μ.Η.: 6097501000 

Έδρα: Ελλάδα     

 
Πρόγραμμα Ασφάλισης: ERGO Legal Advanced Plus 
Αντικείμενο Ασφάλισης: Επιχείρηση 

 
Ρητά δηλώνεται ότι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν του κλάδου ασφάλισης ζημιών παρέχονται στον 
πελάτη σε άλλα έγγραφα. 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας ανήκει στις ασφαλίσεις ζημιών και καλύπτει τις δαπάνες για αμοιβή δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, 
δικαστικά έξοδα ή /και τέλη, αποζημιώσεις μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων, καθώς και τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου εφόσον επιδικασθεί.  

  

 

Τι ασφαλίζεται;  

 

Τι δεν ασφαλίζεται;  

 

 Το ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι 
επιβαίνοντες 

 Καλύπτεται ο ασφαλισμένος κύριος και νόμιμος κάτοχος 
οχήματος, ως οδηγός ξένων κατά κυριότητα οχημάτων 

 Καλύπτονται οι σύζυγοι και τα τέκνα έως την 
ηλικία των 25 ετών για την εξωεπαγγελματική τους 
δραστηριότητα, καθώς και την επαγγελματική μόνον 
όμως με την ιδιότητά τους ως εργαζομένων με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας 

 Καλύπτονται οι γονείς, καθώς και οι γονείς του/ της 
συζύγου, αν κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο, κατά την 
εξωεπαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και την 
επαγγελματική μόνον όμως με 
την ιδιότητά τους ως εργαζομένων με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, εφόσον συνοικούν με τον 
ασφαλισμένο 

 Ο επιτηδευματίας/ ελεύθερος επαγγελματίας και το 
προσωπικό του (4 έως 6 εργαζόμενοι) για την 
επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο 

 Διεκδίκηση αποζημίωσης εξωδικαστικά/ δικαστικά 
 Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια  
 Διαφορές από ενοχικές συμβάσεις  
 Διαφορές από εργατικές σχέσεις 
 Μισθωτικές διαφορές οικογενειακής κατοικίας 
 Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλισμένου 

οχήματος, οικογενειακής κατοικίας, ζωής και υγείας 
μελών της οικογένειας, ασφαλισμένης επιχείρησης 

 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης μετά από ζημία στην 
οικογενειακή κατοικία 

 Ασφαλιστικό ποσό €21.000 (ανά ασφαλιστική 
περίπτωση) 

 
 
  

 
 

 Απόκρουση αγωγής αποζημίωσης  
 Υποβολή μήνυσης 
 Φορολογικές – Δασμολογικές διαφορές 
 Διαφορές από το οικογενειακό και κληρονομικό 
δίκαιο 

 Διαφορές από αναδασμό, αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων 
ακινήτων και εμπράγματης δουλείας 

 Διαφορές από μελέτη, οικοδόμηση, μετατροπή, 
αγορά ή εκποίηση ακινήτου 

 Διαφορές από συμβάσεις εγγύησης, εγγυοδοσίας, 
αναδοχής χρέους 

 
 

 

 

 
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

! Κατηγορία για διάπραξη εκ δόλου αξιόποινης πράξης 
! Οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια ικανότητας 

οδηγού 
! Οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ ή 

ουσιών 
! Πόλεμος, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές 

ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμοί, ζημίες από 
ραδιενέργεια, τρομοκρατικές ενέργειες 

! Ζημίες, επιδόσεις και εκτελέσεις αποφάσεων στην 
αλλοδαπή (εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

! Διαφορές από ενοχικές συμβάσεις των οποίων το 
αντικείμενο είναι μικρότερο των 400 ευρώ, στις οποίες 
όμως καλύπτονται μόνον εξώδικες ενέργειες 

! Διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της επιχείρησης 
(εκτός των διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που 
αφορούν στον εξοπλισμό της επιχείρησης) 

! Πραγματογνωμοσύνη στην οικογενειακή κατοικία επί 
ζημιών μικρότερων των 500 ευρώ 

! Διαφορές από ασφαλιστήρια ERGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 

 Η κάλυψη παρέχεται στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  
 

 Να δηλώνετε πριν την ασφάλιση κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την 
εκτίμηση του κινδύνου και τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.  

 Να δηλώνετε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, μέσα σε 14 μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει αύξηση του κινδύνου.  

 Να ειδοποιήσετε την Εταιρεία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από τότε που λάβατε γνώση 
της ζημίας. 

 Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση 
του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 

  

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβληθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ασφαλιστηρίου ή της έναρξης της 
ασφάλισης, όποια είναι μεταγενέστερη, εκτός αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη των 90 ημερών οπότε θα πρέπει να 
καταβληθούν άμεσα με την παράδοση του ασφαλιστηρίου. 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει, με τους τρόπους που αναφέρονται στην πρόταση ασφάλισης, ανάλογα με την 
επιλογή σας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά με ηλεκτρονική συναλλαγή διαμέσου Τράπεζας, ή ΕΛ.ΤΑ. ή με 
μετρητά ή μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόμιμους εντολοδόχους είσπραξης. 
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Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Η διάρκεια του 
συμβολαίου αναφέρεται στο ασφαλιστήριό σας και μετά το πέρας αυτής επέρχεται η λήξη του. 
 

  

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς της ή και με έγγραφη καταγγελία εκ μέρους του λήπτη της 
ασφάλισης (συμβαλλόμενου), στις περιπτώσεις έλλειψης του κινδύνου, σπουδαίου λόγου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 2496/97, περιλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης εκ μέρους του λήπτη της 
ασφάλισης. 
 

 


