IOYΛIOΣ /ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Σ Υ ΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙ Α Χ ΕΙΡΙΣΗΣ

NEWSLETTER

Α ΣΦΑ Λ ΙΣ ΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥ ΝΩΝ

01
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
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Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
συμβάλλει στην… ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Nίκος Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Όσο πιο σύνθετες γίνονται οι εποχές τόσο πιο ασύμμετρες γίνονται οι απειλές. Συνήθειες από το παρελθόν αποδομούνται, νέες
υπηρεσίες γίνονται όλο και πιο απαραίτητες. Η ασφάλεια νομικής προστασίας είναι μία από αυτές. Εκφράζει την απάντηση στην
ατάκα ‘’δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει’’. Επειδή οι κίνδυνοι είναι πολλοί και απροσδιόριστοι, η ασφάλιση αυτή μπορεί να δώσει
ξεκάθαρες απαντήσεις και να ανακουφίσει τον από παντού βαλλόμενο πολίτη του 2020.
Η ασφάλιση για νομική προστασία διακρίνεται από ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν συναντούμε σε καμία άλλης μορφής ασφάλιση:
Σε αντίθετη περίπτωση απ’ ότι συμβαίνει στις συνηθισμένες ασφαλίσεις, η ασφαλιστική περίπτωση επέρχεται, όταν κρίνει ο
λήπτης της ασφάλισης (ασφαλιζόμενος) - και εγκρίνει ο ασφαλιστής (ασφαλιστική εταιρεία)- ότι συντρέχουν 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 ασφαλισμένου- από:
• Δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες αστικού ή ποινικού δικαίου
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 παρακολούθηση
υποθέσεων
• Tις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών και των κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο
πραγματογνωμόνων.

Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας δικονομικής διαφοράς 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 προβλημάτων απαιτεί δαπάνη χρόνου, χρήματος και υποστήριξη από ειδικούς, οπλοστάσιο που παρέχει πλήρως η ασφάλιση νομικής προστασίας.
Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΠΑΡΈΧΕΙ ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ; ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΈΣ;
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 και αναζητεί προστασία. Η ασφάλεια αστικής ευθύνης δεν μπορεί να
καλύψει αυτή την διάσταση.

Η ασφάλεια νομικής προστασίας εξισώνει τον κάθε
ασφαλισμένο ακόμα και με τον πιο ισχυρό αντίδικο.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
& ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι παροχές της ασφάλισης αστικής ευθύνης συνίστανται και από τμήμα νομικής προστασίας. Πρέπει όμως να προσέξουμε
την διαφορά: Στην ουσία η ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει αστική ευθύνη, προστατεύει 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 παράπλευρες παροχές ασφάλισης αστικής ευθύνης και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν σα να πρόκειται
για αμιγή και αυτοτελή ασφαλιστική υπηρεσία. 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 οχημάτων 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, από τον ασφαλισμένο κάτοχο του αυτοκινήτου, 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 ασφαλιστική εταιρεία κρίνει ότι πρέπει να πληρώσει, ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη για το ποσό της αποζημίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος κρίνει ότι
δεν έχει ευθύνη, μπορεί να ζητήσει προστασία 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 αν έχει αντιμετωπιστεί σωστά και δίκαια ή, σε άλλη περίπτωση, ότι οι απαιτήσεις από αυτόν –αν
κατηγορείται- δεν είναι βάσιμες και καλεί για το λόγο αυτό τον ασφαλιστή 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 ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Σημαντική διάκριση / αποσαφήνιση
Θα πρέπει όμως να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ παροχής δικηγορικών υπηρεσιών και παροχής της ασφάλισης νομικής προστασίας. Οι δικηγορικές υπηρεσίες επιτρέπεται, σύμφωνα με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, να ασκούνται μόνο από μέλη
των Δικηγορικών Συλλόγων. Συνεπώς η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει δικηγορικής φύσης νομικές συμβουλές,
αλλά μόνο να πληρώνει τις δαπάνες που συνεπάγονται οι νομικές συμβουλές αυτού του είδους, δηλαδή να πληρώνει τους
δικηγόρους. Έτσι ο ασφαλιστής νομικής προστασίας δεν μπορεί να αναθέσει για δικό του λογαριασμό νομικές υποθέσεις των
ασφαλισμένων του σε δικηγόρους, παρά μόνο να υποδεικνύει δικηγόρους αν το ζητήσει ο ασφαλισμένος, οι οποίοι δικηγόροι
υπ’ ευθύνη τους και όχι υπ’ ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά μόνο με δαπάνη της, παρέχουν νομικές υπηρεσίες δικηγορικής φύσης.
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ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Ας ρίξουμε μια ματιά για το ποια προϊόντα υπάρχουν στην αγορά:
• Νομική προστασία αυτοκινήτου και οδηγού

• Νομική προστασία ακινήτου και εκμίσθωσης

• Νομική προστασία οικογένειας και ακινήτου

• Νομική προστασία επαγγελματιών

ΕΙΔΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ:
•
•
•
•
•
•

Γιατρούς
Λογιστές - φοροτέχνες
Νοσηλευτές
Στρατιωτικούς
Αστυνομικούς
Λιμενικούς

•
•
•
•
•

Πυροσβέστες
Υπαλλήλους
Εξωτερικούς φρουρούς
Υπαλλήλoυς ΝΠΔΔ
Οδηγούς δημοσίων Μέσων
Μεταφοράς

• Καταναλωτές
• Σταθμάρχες – ελεγκτές
• Διασώστες και πληρώματα • Άλλες επαγγελματικές
ιδιότητες
ασθενοφόρων
• Φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις
• Σκάφη αναψυχής

Ας εξετάσουμε τις καλύψεις ενός εξ’αυτών:

ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ & ΑΚΙΝΉΤΟΥ
Η Νομική Προστασία αυτής της μορφής παρέχει στον ασφαλισμένο, στην σύζυγό του και στα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο
έτος της ηλικίας τους αλλά και στους γονείς των συζύγων εφόσον μένουν μόνιμα μαζί τους, τις εξής καλύψεις:
1. ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή σαν πεζοί,
οδηγοί ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ομοίως κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε
δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο
εργασίας ή στις διακοπές κλπ., αλλά και όταν προκληθούν
ζημιές στην κατοικία από υπαιτιότητα τρίτου (π.χ, γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργεία Δήμου ή Εταιρείας
Κοινής Ωφελείας κλπ).
2. ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΆ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ
Εάν ο ασφαλισμένος ή τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειάς
του μηνυθούν από τρίτους ή την αστυνομία (πχ για διατάραξη
κοινής ησυχίας, για εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης,
στην κυκλοφορία, στο σπίτι, στην εργασία κλπ).
3. ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΣΧΈΣΗ
Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, για:
• παρακράτηση μισθού
• λανθασμένο υπολογισμό υπερωριών
• μη καταβολή επιδομάτων ή δώρων
• απόλυση χωρίς αποζημίωση ή καταχρηστική απόλυση
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• ανασφάλιστη εργασία
• λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων
• δυσμενής μετάθεση
4. ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΈΣ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ
Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται
εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση,
έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας,
εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κλπ.
5. ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΟΎΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΟΧΙΚΈΣ
ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ)
Σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής, αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών, αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως
από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής,
κινητή τηλεφωνία κλπ).
6. ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΊΑ
Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση
κατέχουν οι διαφορές ενοικίου.
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Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα για την Αγιά Σοφιά μας από τότε που η Τούρκικη κυβέρνηση αποφάσισε να την μετατρέψει σε τέμενος. Δεν μπορούμε
να προσθέσουμε τίποτα ουσιαστικό παρά μόνο ότι το μνημείο αυτό δεν μπορούν να το βλάψουν ούτε στο ελάχιστο οι άνθρωποι. Διότι ανήκει στο υπέρλογο του Θεού. Δεν είναι ένα συνηθισμένο μνημείο, απλώνεται στο υπερβατικό, στην ποίηση στο φως στο άτρωτο και ασύλληπτο αγγελικό μεγαλείο…
Αντιγράφοντας από ένα άρθρο:
Η Αγία Σοφία είναι μεταφορική εικόνα και ακριβώς γι` αυτό έχει τη δύναμη
να στέκεται πέραν των ανθρώπινων αποφάσεων, των ανθρώπινων μέτρων
και έργων.
Είναι το σπουδαιότερο μνημείο της εποχής της, το ύψιστο και αντιπροσωπευτικότερο μνημείο της τέχνης του Βυζαντίου, είναι ένας από τους αξεπέραστους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς όλου του κόσμου και όλων των
εποχών.

SYCO

Κάνοντας μια εξαίρεση από την περιήγηση μας στις κορυφές της γης σας
αφιερώνουμε το εξαιρετικό έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη ‘’Θα’ ρθεις σαν
αστραπή’’ από την παράσταση που έδωσε το 2013 στο Ηρώδειο, έτσι ώστε
να περιπλανηθούμε για λίγο στις κορυφές της Ελληνικής ψυχής…
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Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΊ
ΑΠΌ ΆΝΘΡΩΠΟ
Σ Τ Έ ΦΑ Ν Ο Σ
ΤΟ Υ Ν Ό Β Γ ΚΟ Ρ Ο Ν Τ

ΡΏΣΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΉΣ
ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΏΝΑ
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