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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΜΕ  42€ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!

ΕΜΕΙΣ…  
ΟΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΤΑξΙδΙώΤΕΣ!
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Nίκος Κεχαγιάογλου 
Διευθυνων ΣυμβουλοΣ Κ2

1.	ΥπεΡάσπΙση σε πΟΙνΙΚά  
ΔΙΚάστηΡΙά

 εάν ο ασφαλισμένος ή τα καλυπτό-
μενα μέλη της οικογένειάς του μη-
νυθούν από τρίτους ή την αστυνομία 
(πχ για διατάραξη κοινής ησυχίας, για 
εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλά-
βης,  στην κυκλοφορία, στο σπίτι, στην 
εργασία κλπ)

2. νΟμΙΚη πΡΟστάσΙά ΔΙάφΟΡών 
άπΟ εΡΓάσΙάΚη σχεση

 οι διαφορές από εργασιακή σχέση 
είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συ-
χνά, για:

• παρακράτηση μισθού
• λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών
• μη καταβολή επιδομάτων ή δώρων
• απόλυση χωρίς αποζημίωση ή κατα-

χρηστική απόλυση
• ανασφάλιστη εργασία
• λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων
• δυσμενής μετάθεση

3. νΟμΙΚη πΡΟστάσΙά ΓΙά ΔΙάφΟΡεσ 
με άσφάΛΙστΙΚά τάμεΙά

 νομική Προστασία παρέχεται για 
απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον 
των ασφαλιστικών ταμείων για συντα-
ξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύ-
νταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, 
εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για 
εργασία κ.λ.π.

4. ΔΙεΚΔΙΚησεΙσ ΚάΙ άπΟΚΡΟΥσεΙσ 
άπΟ ενΟχΙΚεσ σΥμβάσεΙσ  
(Προστασία Καταναλωτή)

 Σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λο-
γαριασμών, λανθασμένης ή άδικης 
τραπεζικής συναλλαγής, αγοράς ακα-
τάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή 
ελαττωματικών καταναλωτικών αγα-
θών, αθέτησης συμβατικής υποχρέω-
σης (όπως από γραφεία ταξιδιών, συμ-
βόλαιο συντήρησης/επισκευής, κινητή 
τηλεφωνία κλπ)

5. νΟμΙΚη πΡΟστάσΙά ΓΙά ΔΙάφΟΡεσ 
άπΟ την ΚάτΟΙΚΙά

 Παρέχεται για διαφορές που προ-
κύπτουν από την κύρια κατοικία του 
ασφαλισμένου μεταξύ των οποίων 
κυρίαρχη θέση κατέχουν οι διαφορές 
ενοικίου.

6. νΟμΙΚη πΡΟστάσΙά ΓΙά ΔΙάφΟΡεσ 
με την άσφάΛΙστΙΚη ετάΙΡεΙά

 Παρέχεται για διαφορές που θα προ-
κύψουν με την ασφαλιστική εταιρία 
του ασφαλισμένου και απορρέουν από 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφο-
ρούν την κατοικία ή τα ασφαλισμέ-
να πρόσωπα (συμβόλαια κατοικίας, 
ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης κλπ). 

Η Aσφάλιση Nομικής προστασίας αποτελεί ένα πολύ έξυπνο, οικονομικό και αποτελεσματικό εργαλείο 
για κάθε οικογενειάρχη, εργαζόμενο ή επαγγελματία. Απαλλάσσει από το άγχος της διεκδίκησης αποζη-
μίωσης  ή της απόκρουσης απαίτησης τον ασφαλισμένο, κυρίως όμως του παρέχει την κατάλληλη πηγή 
γνώσης του ειδικού αντικειμένου, την κρίσιμη στιγμή  που αυτή θα χρειαστεί. 

Όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία. Καθημερινά μπορούν να προκύψουν προβλήματα ή αξιώσεις αποζημίωσης από την κίνησή 
μας, την εργασία μας, την διαμονή μας, την γειτνίασή μας, τις συναλλαγές μας, τις επισκέψεις στον γιατρό, την ασφαλιστική 
μας εταιρεία, τις διακοπές μας κλπ. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ειδικευμένων συμβουλών αλλά και έγκυρης δικονο-
μικής συνδρομής την ώρα που θα χρειαστεί, εξασφαλίζει ηρεμία πνεύματος, ψυχραιμία και σιγουριά για την καλύτερη 
δυνατή αντιμετώπιση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαμάχης.

H	Νομική	Προστασία	Οικογένειας	και	Κατοικίας παρέχει στον ασφαλισμένο, στην σύζυγό του και στα ανύπαντρα παι-
διά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους αλλά και στους γονείς των συζύγων εφόσον μένουν μόνιμα μαζί τους, τις εξής 
καλύψεις:

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΕ             ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!

- Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥθΥΝΗΣ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ; 

 ΠΟΙΕΣ ΟΙ δΙΑΦΟΡΕΣ;
- ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

& ΕΚΜΙΣθώΣΗΣ
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MAΪΟΣ 2013

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;

Η ασφάλιση για νομική Προστασία διακρίνεται από ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν 
συναντούμε σε καμία άλλης μορφής ασφάλιση:
Η ασφαλιστική περίπτωση επέρχεται, σε αντίθετη περίπτωση απ’ ότι συμβαίνει στις συνηθισμένες ασφαλίσεις, όταν 
κρίνει ο λήπτης της ασφάλισης (ασφαλιζόμενος) -  και εγκρίνει ο ασφαλιστής (ασφαλιστική εταιρεία)- ότι συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις, γιατί πιστεύει ότι έχει αδικηθεί.

επομένως σε αυτού του είδους την ασφάλιση το υποκειμενικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό και καθοδηγεί τις εξελίξεις.

Η ασφάλιση νομικής Προστασίας καλύπτει τους κίνδυνους δημιουργίας εξόδων –μείωσης της περιουσίας του ασφαλι-
σμένου- από:

• δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες αστικού ή ποινικού δι-
καίου για την προστασία των έννομων συμφερόντων του

• δικαστικές δαπάνες που θα επιδικάσει το δικαστήριο 
στον ασφαλισμένο διάδικο

• δικαστικές ή εξωδικαστικές δαπάνες που απαιτούνται 
για την αντίκρουση αβάσιμων απαιτήσεων

• νομικές συμβουλές
• άλλες συμβατικές υπηρεσίες π.χ. νομική παρακολού-

θηση υποθέσεων
• τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών και των 

κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δι-
καστήριο πραγματογνωμόνων 

με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας δικονομικής διαφο-
ράς και έτσι ανενόχλητος προφυλάσσει  τα έννομα συμφέρονται του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. επιπροσθέτως, 
το γεγονός ότι ένας ασφαλιστικός οργανισμός αναλαμβάνει αυτό το οικονομικό βάρος εξισώνει τον κάθε ασφαλισμένο με 
τον πιο ισχυρό αντίδικο, διευκολύνοντάς του έτσι την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Για τους επαγγελματίες ιδιαίτερα αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο αφού η αντιμετώπιση απρόοπτων γεγονότων και προ-
βλημάτων απαιτεί δαπάνη χρόνου, χρήματος και υποστήριξη από ειδικούς, οπλοστάσιο που παρέχει πλήρως η ασφάλιση 
νομικής προστασίας.

ΠΟΙΑ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙλΕξω;
Στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση νομικής Προστασίας ασκείται από την εταιρία που συγχρόνως ασκεί και άλ-
λους κλάδους ασφάλισης, δημιουργούνται πολλά και σοβαρά θέματα, όπως σύγκρουση συμφερόντων σε βάρος 
του ασφαλισμένου. Τέτοια σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει, όταν για παράδειγμα στον κλάδο αυτοκινήτων ο 
τρίτος που προκαλεί ζημιά στο δικό σας όχημα ασφαλίζεται για Αστική ευθύνη στην ίδια εταιρία με τη δική σας 
ή όταν η δική σας εταιρία δεν σας αποζημιώνει όπως θα έπρεπε από ένα συμβόλαιο φωτιάς, μικτής, κλοπής ή 
άλλων κλάδων όπως νοσηλείας, ζωής, συντάξεων κλπ. οι εμπλοκές αυτές αποφεύγονται στην περίπτωση που ο 
ασφαλιστής νομικής Προστασίας ασκεί αποκλειστικά και εξειδικευμένα μόνο αυτόν τον κλάδο.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥθΥΝΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ  
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ; 

 ΠΟΙΕΣ ΟΙ δΙΑφΟρΕΣ;

Η ασφάλεια Αστικής ευθύνης καλύπτει το ποσόν που επιδικάζει το 
δικαστήριο εις βάρος του ασφαλισμένου, ενώ η νομική προστασία 
πληρώνει τα δικηγορικά έξοδα.
Όπως προαναφέρθηκε, η ασφαλιστική περίπτωση επέρχεται όταν 
ο ασφαλισμένος κρίνει ότι έχει αδικηθεί. Η Ασφάλεια Αστικής ευ-
θύνης δεν μπορεί να καλύψει αυτή την διάσταση. Οι παροχές της 
ασφάλισης Αστικής Ευθύνης συνίστανται και  σε νομική προστα-
σία. Στην ουσία η ασφαλιστική που παρέχει αστική ευθύνη, προ-
στατεύει τον εαυτό της αμφισβητώντας το βάσιμο της αξίωσης 
τρίτου κατά του ασφαλισμένου πελάτη της και διεξάγει αμυντικό 
αγώνα στο όνομά του. Τα έξοδα καλύπτονται από τις παρεπόμενες 
παροχές ασφάλισης Αστικής ευθύνης και δεν μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν σα να πρόκειται για παροχή μιας συνδυασμένης ασφά-
λισης. επομένως η ασφάλιση Αστικής ευθύνης είναι μερικά και 
ασφάλιση νομικής Προστασίας και έτσι ασκείται από τον κλάδο 
αστικής ευθύνης. 
Ας το δούμε αυτό με παράδειγμα από τον κλάδο ασφάλισης οχημά-
των όπου η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική. 
Η υποχρεωτικότητα συνιστάται στην κάλυψη της αστικής ευθύνης 
για σωματικές βλάβες  και υλικές ζημιές έναντι τρίτων. Όλες οι 
υπόλοιπες καλύψεις (κλοπή, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, ίδιες 
ζημιές, θραύση κρυστάλλων κλπ) είναι προαιρετικές και εφόσον 
υπάρξει νομική διεκδίκηση για αυτές θα γίνει επίκληση κατά της 
ίδιας της ασφαλιστικής εταιρείας η οποία παρέχει τις καλύψεις. 
είναι φανερό ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι δυνατόν να 
στραφεί κατά του εαυτού της για λογαριασμό του πελάτη της που 
την ενάγει. 
Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις αστικής ευθύνης όπου η ασφα-
λιστική εταιρεία κρίνει ότι πρέπει να πληρώσει, ο ασφαλισμένος 
μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Σε αυτή την περίπτωση, όπου ο 
ασφαλισμένος κρίνει ότι δεν έχει ευθύνη, μπορεί να ζητήσει προ-
στασία από την ‘’ειδική’’ ασφάλιση που μόνο το συμβόλαιο νομικής 
προστασίας μπορεί να του παρέχει και όχι το συμβόλαιο αστικής 
ευθύνης. είναι φανερό ότι το υποκειμενικό στοιχείο είναι πολύ 
ισχυρό, γιατί είναι ο ασφαλισμένος που κρίνει ότι οι απαιτήσεις 
κατ΄αυτού δεν είναι βάσιμες και καλεί για το λόγο αυτό τον ασφα-
λιστή νομικής προστασίας να αναλάβει το κόστος της άμυνάς του, 
κόστος το οποίο δεν καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Τέλος, η ασφάλιση νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα 
για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, ενώ  η ασφάλι-
ση Αστικής ευθύνης δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία.

ΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

& ΕΚΜΙΣθώΣΗΣ

Αφορά τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, καταστη-
μάτων και οικοπέδων για την επίλυση διαφορών, 
με τους ενοικιαστές τους, για αναπροσαρμογή 
ενοικίου, μη καταβολή ενοικίου, ζημιές στο δια-
μέρισμα ή στο κατάστημα, αγωγή εξώσεως κ.λ.π. 
ή για προβλήματα που προκύπτουν με τους γείτο-
νες ή τα συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες 
στα κτίρια (υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, συ-
ντηρητές κλπ)

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
• για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί 
αστικής ευθύνης 

• για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια 
λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην πα-
ράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που 
έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο (πχ 
τραυματισμός περαστικού από δομικά υλικά)

• στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών 
• για εξώδικες ή/και δικαστικές διαδικασίες 

όταν ο ενοικιαστής δεν καταβάλλει ή καθυ-
στερεί την πληρωμή του ενοικίου ή έχει προ-
ξενήσει φθορές στο ακίνητοι κλπ.

• σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμ-
βάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς 
υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που κατα-
βάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύ-
πτουν από το ασφαλισμένο ακίνητο. 

• σε περίπτωση διαφορών με την ασφαλιστική 
εταιρεία όταν  διεκδικείτε, σύμφωνα με τους 
όρους σχετικού συμβολαίου, αποζημίωση 
που δικαιούστε για το εκμισθωμένο ακίνητο 
σε περιπτώσεις ζημιάς από φωτιά, πλημμύ-
ρα, σεισμό κ.λπ.
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μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΑΠΟΣΠΑΣμΑ ημΕρΟλΟΓΙΟυ
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εμείς…  
οι πάντοτε ταξιδιώτες!
Ήταν όλοι εκεί… τους αποχαιρετήσαμε έναν-έναν και μπήκαμε στο αερόπλανο. Δώ-
δεκα ημέρες μετά… παγωμένοι και φανερά αδυνατισμένοι απ’ τη προσπάθεια, δεν 
μπορούμε ακόμα να πιστέψουμε πως καταφέραμε τελικά να φτάσουμε στη βάση του 
Κ2. Από ένα σημείο κι έπειτα βρήκαμε πολύ χιόνι. Καθώς ήταν αρκετά φρέσκο,  πολ-
λές φορές βυθιζόμασταν ακόμη και πάνω απ’ τα γόνατα. ο αέρας μας χαστούκιζε 
συνέχεια κι η θερμοκρασία ήταν σταθερά χαμηλότερη από -15 Cº. Τα βράδια μέσα 
στη σκηνή, φοράγαμε ότι πιο στεγνό είχαμε και αφού κουκουλωνόμασταν με τους 
υπνόσακους, ξαναλέγαμε τις ίδιες ιστορίες πίνοντας καυτό τσάι. Αναλύαμε τα καθέ-
καστα της ημέρας και ανταλλάσσαμε προσδοκίες για την επόμενη, ενώ καταλήγαμε 
κάθε φορά να γελάμε από καρδιάς, αφηγούμενοι αστείες ιστορίες απ’ τα κοινά μας 
ταξίδια. Και να τώρα που αποχαιρετάμε το αδάμαστο βουνό. Το τελευταίο βράδυ που 
θα κοιμηθούμε στη σκιά του είναι μια ξάστερη νύχτα με πανσέληνο! είναι απ’ αυτές 
τις νύχτες που δυσκολεύεσαι ν’ αποφασίσεις που ακριβώς θέλεις να βρίσκεσαι. θες 
να μοιράσεις τη ψυχή σου εδώ… εκεί… και πίσω στη πατρίδα! είναι κάποια κατά-
ρα άραγε;… όπου κι αν βρίσκεσαι να είσαι 
εν τούτοις πάντοτε αλλού… να σχεδιάζεις 
στο μυαλό σου το επόμενο μετέωρο βήμα 
σου… να είσαι ο πάντοτε ταξιδιώτης! Στην 
επιστροφή μας θα είναι και πάλι όλοι 
εκεί… θα μας χαιρετήσουν ένας - 
ένας με αγκαλιές και πειράγματα… 

λοιπόν;… Πώς ήταν το φοβερό βουνό; 
Ήταν τόσο δύσκολα εκεί όσο λένε; είχε 
πολύ κρύο? μπαμπά τι μας έφερες; 

Α ναι! θα είναι όλοι τους εκεί αγαπητέ μου… 
κι όσο θα στέκονται αντίκρυ μ’ ένα πλατύ 
χαμόγελο, εμείς θα κλείνουμε το μάτι στο 
επόμενο ταξίδι! Αυτή τη νύχτα όμως φίλε… 
καθώς το φεγγάρι θα κατρακυλά σε λίγο στο 
βουνό, εμείς οι πάντοτε ταξιδιώτες ας μεί-
νουμε για λίγο εδώ… κι ας κάνουμε πατρίδα 
μας ετούτη τη στιγμή! εμείς… οι πάντοτε 
ταξιδιώτες!

http://www.mypassport.gr/

