ARAG SE
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γ37 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική
δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητα του ως Εθελοντής Πυροσβέστης.

1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
β) Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
γ) Ε.Δ.Ε
δ) ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω αποκλειστικά περιπτώσεις, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων, η ARAG
είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.
Επίσης περιλαμβάνει για τις ανωτέρω αποκλειστικά περιπτώσεις την υπεράσπιση σε κάθε είδους
πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια
Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)

2. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές συμβουλές για τις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχονται άμεσα, για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με
ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο από την έναρξη της ασφάλισης.
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
 Για περιπτώσεις που αφορούν θέματα προαγωγών – κρίσεων, μετάθεσης, μετάταξης, αναιτιολόγητης απόλυσης,
απόλυσης με αργία, συνυπηρέτησης.
 Για περιπτώσεις που αφορούν δικαιώματα αδειών, νυχτερινών – εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
 Για περιπτώσεις που αφορούν την 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 δεν ισχύει για ποινικά αδικήματα της τροχαίας
κυκλοφορίας καθώς και για την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως
οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος, εκτός αν πρόκειται για την παράγραφο 1β.

για υποβολή μήνυσης.
 Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,
 που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς
και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με την διεκδίκηση υλικών ζημιών και συναφών απαιτήσεων
 που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και
της κατοικίας του ασφαλισμένου,
 που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
 που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
 που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες.
 Σε περιπτώσεις διαφορών
 από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,
 από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
 από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
 από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
 από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
 φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως,
 Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του
ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
 Για την διαδικασία κήρυξης του νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού
 Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις
κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ
προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της
τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών. .
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για
ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

