
 

 

 
  Τι ασφαλίζεται; 

 
 Αμοιβές νομικού συμβούλου.  

 Αμοιβές ενός ανταποκριτή δικηγόρου 

 Φόρους δικαστηρίου 

 Έξοδα έρευνας για τη διερεύνηση και συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων υπεράσπισης 

 Αμοιβές Πραγματογνώμονα Δικαστηρίου 

 Έξοδα που χρεώνονται στον Ασφαλιζόμενο υπέρ 
του αντιδίκου του 

 Έξοδα καταχώρησης δικαστικών πράξεων 

 Αποζημιώσεις που επιβάλλονται στον 
Ασφαλιζόμενο και οφείλονται σε ιδιωτικά και 
δημόσια σώματα διαμεσολάβησης 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Χρεώσεις φόρου, πρόστιμα, διοικητικές ή ποινικές 
κυρώσεις.  

 Έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση φυλάκισης ή 
σύλληψης, ή είναι οφειλόμενα για την κράτηση 
προϊόντων. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

 

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι € 3.000,00 για  
καθεμία απαίτηση και στο σύνολο για τη διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου. 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 

Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση 
Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το 
καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN 
Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: 
etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την 
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της 
σύμβασης. 

 
 

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία:   ETU Forsikring A/S, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη,  

ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας 

Προϊόν:  Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

 Ο Ασφαλιστής - σύμφωνα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και τα όρια ασφαλιστικής ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί 
και απεικονίζονται στο παράρτημα - αναλαμβάνει τις αμοιβές δικηγόρων και πραγματογνωμόνων και σχετικά έξοδα 
που είναι απαραίτητα για την προστασία των συμφερόντων του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Απαιτήσεων που 
καλύπτονται.  


