ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΕΘΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

ΙΠΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΛΥΨΗΣ
(κάλυψη εντός
Ελλάδος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
STANDARD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FULL

-

8.000 €

52 €

69,60 €

0-20 HP

8.000 €

33,70 €

44,90 €

21-30 HP

8.000 €

38 €

50 €

31 ΗΡ και άνω

8.000 €

43 €

56,90 €

ΦΟΡΤΗΓΑ άνω των 4
τόνων με
ρυμουλκούμενα (μικτό
βάρος), εσωτερικού

-

8.000 €

52 €

69 €

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

-

8.000 €

39 €

-

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ εσωτερικού

-

8.000 €

52 €

69,60 €

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

-

8.000 €

20 €

25 €

ΕΙΔΟΣ

ΤΑΞΙ
ΦΟΡΤΗΓΑ μέχρι 2 τόνους
& 3κυκλα (μικτό βάρος),
εσωτερικού
ΦΟΡΤΗΓΑ μεταξύ 2-4
τόνων (μικτό βάρος),
εσωτερικού
ΦΟΡΤΗΓΑ άνω των 4
τόνων (μικτό βάρος),
εσωτερικού

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STANDARD
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
 Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων
περί αστικής ευθύνης

 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή
τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης
ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στη κυκλοφορία
αυτοκινήτου

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
 Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων
περί αστικής ευθύνης
 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή
τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης
ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στη κυκλοφορία
αυτοκινήτου
 Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή
περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού, ή της άδειας και των πινακίδων
κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους και κίνηση
διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.
 Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την
ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος. Η
σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων
συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της
ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ :
 Ο ιδιοκτήτης του οχήματος - ασφαλισμένος μας - οποιοσδήποτε άλλος
οδηγεί με την άδειά του το όχημα, καθώς και οι συνεπιβαίνοντες
 Επίσης ο ίδιος ο ασφαλισμένος ως οδηγός ξένων οχημάτων για ποινικά
αδικήματα (στο πρόγραμμα standard και full) και τροχαίες παραβάσεις,
αφαίρεση διπλώματος (στο πρόγραμμα full)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 Παρέχεται έκπτωση 25% σε ανέργους για όλα τα προγράμματα
 Έκπτωση 40% στη νομική προστασία Ε.Ι.Χ. και δικύκλου εφόσον υπάρχει
άλλη ασφάλιση (ατομική, οικογενειακή)
 Έκπτωση ομαδικής ασφάλισης οχημάτων
 3-5 οχήματα έκπτωση 10%
 6-15 οχήματα έκπτωση 15%
 16-50 οχήματα έκπτωση 20%
 51 οχήματα και άνω συνεννόηση με την εταιρία
 20% έκπτωση στην ανανέωση ενός συμβολαίου σας (που δεν έχει έκπτωση)
εάν συστήσετε κάποιον για ασφάλιση κι η ασφάλιση αυτή πραγματοποιηθεί
σε όλα μας τα προγράμματα


Όταν συντρέχουν περισσότερες της μιας από τις παραπάνω περιπτώσεις, η
συνολική έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 30%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 Συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης
 Αποστολή διπλώματος ιδιοκτήτη και άδειας του οχήματος
 Έναρξη ασφαλίσεως την επόμενη ημέρα λήψεως της αιτήσεως από τον
ασφαλιστή
 Παρέχεται η δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης επαγγελματικής
νομικής προστασίας
 Η διάρκεια των συμβολαίων συμφωνείται 3μηνη, ή 6μηνη, ή ετήσια
 Τα ρυμουλκούμενα εφόσον σύρονται από ασφαλισμένα στην Mediterrania
οχήματα, καλύπτονται χωρίς επασφάλιστρο

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙ

ΧΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓ. Ν. Π.ΤΑΞΙ

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
40€

Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η νομική προστασία του οχήματος και σαν
επαγγελματικού μέσου, και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος
και ασφαλής.
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
 Για την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που
πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο όχημα μεταφοράς επί
κομίστρω.
 Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου από την
νόμιμη μίσθωση προς τρίτους του ασφαλισμένου οχήματος.
 Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την
εξ’ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων ή διατάξεων ειδικών νόμων που
αφορούν το είδος του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση, όπως:
 Κατηγορίες για άρνηση μισθώσεως
 Διπλή μίσθωση
 Μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων
 Επιλογή πελάτη
 Υπερβολικό κόμιστρο
 Παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης κυκλοφορίας
 Παραβίαση διατάξεων που αφορούν την επαγγελματική άδεια
οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, την ειδική άδεια οδηγού ταξί
 Για την διεκδίκηση αξιώσεων του ασφαλισμένου με την ιδιότητα του
ιδιοκτήτου του ασφαλισμένου οχήματος κατά του οδηγού του
ασφαλισμένου οχήματος που πηγάζουν από την μεταξύ τους εργασιακή
σχέση καθώς και η ποινική του υπεράσπιση όταν κατηγορείται για εξ’
αμελείας αδικήματα εργατικής φύσεως.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Η συγκεκριμένη κάλυψη (επαγγελματική νομική προστασία ταξί) δίνεται εφόσον
υπάρχει συμβόλαιο νομικής προστασίας οχήματος και οδηγού ταξί.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΔΧ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΙΚΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

150€

150€

ΕΠΑΓΓ.Ν.Π.ΦΔΧ ΚΑΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ(ΕΘΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η νομική προστασία του οχήματος και σαν
επαγγελματικού μέσου, και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος
και ασφαλής.
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
 Για την διεκδίκηση οφειλόμενων ναύλων, σταλιών και εν γένει διαφυγόντων
κερδών
 Για την διεκδίκηση αξιώσεων του ασφαλισμένου με την ιδιότητα του
ιδιοκτήτου του ασφαλισμένου οχήματος κατά του οδηγού του, που
πηγάζουν από την μεταξύ τους εργασιακή σχέση, καθώς και η ποινική του
υπεράσπιση όταν κατηγορείται για εξ΄ αμελείας αδικήματα εργατικής
φύσεως
 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, αλλά και ενώπιον δημοσίων
αρχών, λόγω παράβασης διατάξεων ειδικών νόμων, που αφορούν το είδος
του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση, όπως υπέρβαρο, λειτουργία
ταχογράφου, έλλειψη συνοδευτικών του οχήματος βιβλίων και στοιχείων,
ωράριο απασχόλησης οδηγού, παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης
κυκλοφορίας φορτηγών, παραβίαση διατάξεων, που αφορούν την
επαγγελματική άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, την ειδική άδεια
εκτέλεσης μεταφοράς κ.ο.κ.
 Όσον αφορά ειδικά τα λεωφορεία, επιπλέον των ανωτέρω, αντίκρουση
κατηγοριών και διοικητικών προστίμων, μέτρων και περιορισμών, λόγω μη
τήρησης βιβλίου δρομολογίων και προσωπικού, για μεταφορά υπεράριθμων
επιβατών, για είσπραξη ανεξόφλητων εισιτηρίων και γενικά κομίστρων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
 Η συγκεκριμένη κάλυψη (επαγγελματική νομική προστασία ΦΔΧ ΚΑΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) δίνεται εφόσον υπάρχει συμβόλαιο νομικής προστασίας
οχήματος και οδηγού.
 Η ασφαλιστική προστασία ισχύει εντός Ελλάδος.

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΦΔΧ-ΤΑΞΙ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)
Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Δνση Επικοιν.

Αριθμός

T.K./Περιοχή

Πόλη/Νομός

Επάγγελμα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρον.Δνση

Κινητό

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Γ. Επιλογή προγράμματος (σημειώστε με ένα ): STANDARD………… FULL…………..
Δ.

Διάρκεια Ασφάλισης

Έναρξη ασφάλισης:……………

(Έναρξη ασφαλίσεως την επόμενη ημέρα λήψεως

ΕΠΑΓΓ.ΚΑΛΥΨΗ: ΝΑΙ….…. ΟΧΙ………… της αιτήσεως από τον ασφαλιστή)

Ε. Τρόπος πληρωμής (σημειώστε με ένα ) : Ετήσιος….. Εξάμηνος…… Τρίμηνος …….
ΣΤ. Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα:………..€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..
Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθινά, ακριβή και πλήρη και συμφωνώ ότι οποιαδήποτε απόκρυψη σημαντικών πληρφοφοριών απαλλάσσει
την Εταιρεία από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης. Η παρούσα αίτηση δεν συνιστά αποδοχή του κινδύνου από την εταιρεία η οποία διατηρεί το απόλυτο
δικαίωμα άρνησης παροχής ασφαλιστικής κάλυψης. Αποδέχομαι να προκαταβάλω τα ασφάλιστρα για την κάλυψη που αιτούμαι. Η αποδοχή
ασφάλισης πραγματοποιείται μόνο με την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης γίνεται μόνο με την έγκαιρη
εξόφλησή του. Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τα ακόλουθα: Η ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΑΕΖ τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με
προσωπικά δεδομένα των ασφαλιζομένων της, στα οποία περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, με σκοπό την καλή λειτουργία και
εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε ασφαλισμένου της, εκτός
από τα ευαίσθητα, για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή τρίτων αλλά ο ασφαλισμένος μπορεί με γραπτή δήλωσή του στην ασφαλιστική εταιρεία να
καταργήσει οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μπορεί να είναι τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν
για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες Αρχές, τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι συνεργαζόμενοι αποκλειστικά με την εταιρεία, οι οποίοι είναι
συμβατικά υποχρεωμένοι για την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων (γιατροί, νοσηλεύτρια, διαγνωστικά κέντρα, πραγματογνώμονες, δικηγόροι κ.α.).
Τέλος,
βεβαιώνω
ότι
ενημερώθηκα
προσυμβατικά
σχετικά
με
το
εφαρμοστέο
δίκαιο
στην
ασφαλιστική
σύμβαση.
I hereby declare that all statements, answers and information given above are true accurate and complete and i understand that if i provide false or
fraudulent information on this application no insurane coverage will be provided by the insurance company. I also agree that any concealment
information exempts the Company from any liability or any claim indemnity. This application does not constitute acceptance of risk by the insurance
company which maintains the absolute right to refuse to provide insurance coverage. I agree to pay on advance the current premium for this insurance.
The acceptance of insurance i proven only by the issuing of the relevant insurance contract/policy and the commencement of cover only the early
settlement (insurance coverage is in force strictly after the prompt paymente of the premium due). I also declare that i hereby acknowledge and accept
the following: Mediterrania maintains and processes personal data of its insured clients, including sensitive personal data, for the purpose of the
proper operation and performance of the insurane policy. The insurance company has the right to use the personal data of each insured person for
promotional activities, its own or third parties. The insured person, may be written declaration to the insurance company, abolish any such right. The
recipients of person data of insured persons may be the intermediaries for the taking out of insurance funds, or those cooperating exclusively with the
company, who are contractually obliged to provide insurance cover (doctors, murning homes, diagnostic centers, experts, lawyers etc). Finally, i certify
that i was informed in advance of the law applicable to the insurance contract.

ΠΟΛΗ .................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ....................................

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

………………………………….

………………………………….

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
…………………………………….

