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Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί περίληψη των κύριων παρεχόμενων και μη καλύψεων για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό 
προϊόν. Λεπτομερής αναφορά στις παρεχόμενες καλύψεις παρέχεται μέσω των γενικών και ειδικών όρων του συμβολαίου σας. Πλήρεις 
προσωποποιημένες προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Νομική Προστασία οικογένειας που καλύπτει τις δαπάνες για τη διεκδίκηση απαιτήσεων αποζημίωσης από τρίτους 

Τι ασφαλίζεται;

Διεκδίκηση απαιτήσεων 
αποζημίωσης από άδικη 
και παράνομη πράξη 
τρίτου

Υπεράσπιση σε ποινικά 
διακαστήρια 

Διεκδίκηση νόμιμων 
απαιτήσεων από 
εργατικές σχέσεις 

Διαφορές από ενοχικές 
συμβάσεις

Τι δεν ασφαλίζεται;

Διεκδικήσεις που απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, οικοδόμηση και μετατροπή ακινήτων 
ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου 

Διεκδικήσεις που βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον ασφαλισμένο ως επιτηδευματία ή 
ελεύθερο επαγγελματία

Διαφορές από συμβάσεις προσλήψεων νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων

Διαφορές από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα

Διαφορές πνευματικών δικαιωμάτων 

Διαφορές οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου 

Φορολογικές διαφορές 

Περιπτώσεις συναφείς άμεσα ή έμμεσα με πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, 
εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς και λοιπά ακραία φυσικά φαινόμενα

Περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που κάλυπτε τον 
κίνδυνο

Διαφορές από αναδασμό και αναγκαστική απαλλοτρίωση

Περιπτώσεις απαιτήσεων που υπερκαλύπτουν τις δαπάνες διεκδίκησης 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Στη διεκδίκηση των απαιτήσεων αποζημίωσης από άδικη και παράνομη πράξη τρίτου, δεν 
καλύπτονται περιπτώσεις υπαιτιότητας του ασφαλισμένου

Στην κάλυψη των ενοχικών συμβάσεων δεν περιλαμβάνονται διαφορές από συμβάσεις 
εγγύησης, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους

Στην κάλυψη των ενοχικών συμβάσεων δεν περιλαμβάνονται διαφορές από σχέσεις 
μίσθωσης ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του λήπτη ή του 
ασφαλισμένου

Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια δεν καλύπτει την υποβολή μήνυσης και την 
παράσταση πολιτικής αγωγής 

Ασφάλιση Νομικής 
Προστασίας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μον. Α.Ε.Γ.Α. Προϊόν: Νομική Προστασία 
Οικογένειας 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, με Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 322801000.

Πού είμαι καλυμμένος;
Εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Φροντίζω οι πληροφορίες που παρέχω να είναι ακριβείς και έγκυρες 
• Ενημερώνω για κάθε αλλαγή στα στοιχεία μου καθώς και σε πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλισή μου 
• Εξοφλώ τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου εμπρόθεσμα 
• Βεβαιώνω ότι οι όροι του συμβολαίου μου περιλαμβάνουν και περιγράφουν τις ανάγκες που επιθυμώ να καλύψω 
• Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ενημερώνω εγγράφως άμεσα την Εταιρία και παρέχω όλες τις πληροφορίες και τα 

έγγραφα που θα ζητηθούν
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Πότε και πώς πληρώνω;
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής: με μετρητά στις 
συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας καθώς 
και με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας. Στην πάγια εντολή χρέωσης της 
πιστωτικής σας κάρτας παρέχεται έκπτωση και άτοκες δόσεις. Επιπροσθέτως, μπορείτε να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα στον Ασφαλιστικό 
σας Διαμεσολαβητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης σε εσάς του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου σας. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης προκαταβολής των 
ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλισμένος, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασής του, αποστέλλοντας στην Εταιρία, τα στοιχεία της οποίας είναι 
διαθέσιμα στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της, επιστολή είτε με φαξ είτε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ή παραδίδοντας αυτήν ιδιοχείρως.


