ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι αστυνομικοί για τις εξής περιπτώσεις:
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:

Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Θέματα προαγωγών - κρίσεων
Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας
Μεταθέσεις, μετατάξεις
Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία

Ε.Δ.Ε
δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και
ασκήσεων
θέματα συνυπηρέτησης
ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων
από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή
δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών
συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από
τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, ,
ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
δυσφήμισης Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται
μετά τρίμηνο. από την έναρξη της ασφάλισης
ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 69 -25% έκπτωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ.2107490900 FAX2107770368 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ email kontogeorgos@arag.gr

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ARAG SE
Τμήμα έκδοσης συμβολαίων
Fax. 210 77 10 807 & 210 77 70 368 email: ekdosis@arag.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

κωδ.ΓΔ 031/ 1101

51.75 € ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Υ.Σ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ονοματεπώνυμο
Οδός – Αριθμός
Πόλη – ΤΚ
Τηλέφωνα
Email
Α.Φ.Μ.
Με την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστήριο. Νομικής Προστασίας για τους κάτωθι σημειωμένους κινδύνους σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια

ΓΔ031/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Ο Όμιλος ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική, ασφαλιστική βιομηχανία. Ως πολυκλαδικός ασφαλιστής υψηλών προδιαγραφών ποιότητας με έμφαση
στη Νομική Προστασία , η ARAG βασίζεται σε ένα συνδυασμό κλάδων ασφάλισης που ταιριάζει απόλυτα στη προέλευση και τις δυνατότητες του Ομίλου.
Την Βάση αποτελούν οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στους κλάδους Ασφάλισης , Υγείας και Ζωής καθώς επίσης και οι διεθνείς εταιρίες
που έχουν παρουσία σε 12 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ – πολλές εκ των οποίων έχουν ηγετική θέση στην τοπική αγορά της Νομικής Προστασίας. Με σχεδόν 3.500
εργαζόμενους παρουσιάζει ο Όμιλος έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ
ARAG SE - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Email: info@arag.gr http://www.ARAG.gr
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93A, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 106-108, 26221 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 210-7490800 - Fax. 210-7710807
Τηλ. 2310-520720 - Fax. 2310-552117
Τηλ. 2610-275211 - Fax. 2610-222265

