
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΑΤΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STANDARD 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 

 Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

αστικής ευθύνης 

 

 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, προς απόκρουση κατηγορίας 

συνεπεία εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων 

 

 Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις και 

διεκδίκηση συναφών αξιώσεων έναντι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και 

αξιώσεων κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης. 

 

 Για διαφορές από ενοχικές συμβάσεις 

 

 Για διαφορές από ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 

 Για διαφορές του ασφαλισμένου (και των συνασφαλισμένων του) με την 

ιδιότητά του ως κυρίου, κατόχου, οδηγού, ή επιβαίνοντος στο αναφερόμενο 

στο ασφαλιστήριο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα 

 

 Για διαφορές που σχετίζονται με την κύρια κατοικία 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ (κάλυψη 

εντός Ελλάδος) 

STANDARD 40 € 50 € 10.000 € 

FULL 50 € 60 € 10.000 € 



 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται, επιπλέον των άνω περιπτώσεων : 

 Για τα έξοδα εμπεριστατωμένης Ιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, όταν, μετά 

από ασθένεια ή ατύχημα, η πραγματογνωμοσύνη είναι απαραίτητη για τη 

στοιχειοθέτηση και θεμελίωση των απαιτήσεων σωματικών βλαβών του 

ασφαλισμένου 

 

 Για όλες τις συνδεόμενες με την εξοχική κατοικία του ασφαλισμένου 

διαφορές (επιπλέον της κύριας κατοικίας του) 

 

 Για τα έξοδα προσεπίκλησης της ασφαλιστικής εταιρείας του ασφαλισμένου, 

όταν η αγωγή στρέφεται μόνον εναντίον του ίδιου ασφαλισμένου, ώστε να 

αναλάβει αυτή αποζημίωση 

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Στο ατομικό πρόγραμμα καλύπτεται μόνον το πρόσωπο που αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως ασφαλισμένος. 

 Στο οικογενειακό πρόγραμμα καλύπτονται ο ασφαλισμένος, η σύζυγός του και τα 

ανήλικα τέκνα τους, στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς και στην επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. 

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 Παρέχεται έκπτωση 25%  σε όλα τα προγράμματα, για ανέργους 

 Έκπτωση 40% στη νομική προστασία Ε.Ι.Χ. και δικύκλου εφόσον υπάρχει άλλη 

ασφάλιση (ατομική ή 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 

 Αστυνομική ταυτότητα ασφαλισμένου/ων 

  Έναρξη ασφάλισης την επόμενη ημέρα της λήψης της αίτησης από τον ασφαλιστή 

 Η διάρκεια των συμβολαίων παρέχεται σε 3μηνη, 6μηνη, ή ετήσια 

 



Α.Φ.Μ.

Δνση Επικοιν.

T.K./Περιοχή

Επάγγελμα

Β.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σημειώστε με ένα ): STANDARD…………  FULL…………..

          ΠΟΛΗ .................................................                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  .................................... 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ   Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

………………………………….         …………………………………….

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.  

Δ.  Τρόπος πληρωμής (σημειώστε με ένα ) : Ετήσιος…..   Εξάμηνος…… Τρίμηνος ………..

………………………………….

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

Ε.  Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα:………..€

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

Ηλεκτρον.Δνση Κινητό

(Έναρξη ασφαλίσεως την επόμενη ημέρα λήψεως 

της αιτήσεως από τον ασφαλιστή)

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

Γ.    Διάρκεια Ασφάλισης 

Έναρξη ασφάλισης:……………………………….. 

ΟΝΟΜΑ

Ημ/νία γεννήσεως

Αριθμός

Πόλη/Νομός

Τηλέφωνο

Α.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

Α.Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 



Α.Φ.Μ.

Δνση Επικοιν.

T.K./Περιοχή

Επάγγελμα

          ΠΟΛΗ .................................................                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  .................................... 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ   Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 

………………………………….         …………………………………….

(Έναρξη ασφαλίσεως την επόμενη ημέρα λήψεως 

της αιτήσεως από τον ασφαλιστή)

Γ.    Διάρκεια Ασφάλισης

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

Έναρξη ασφάλισης:……………………………….……….  

Ηλεκτρον.Δνση

ΟΝΟΜΑ

Ημ/νία γεννήσεως

Αριθμός

Πόλη/Νομός

Τηλέφωνο

Κινητό

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, 

Δ.  Τρόπος πληρωμής (σημειώστε με ένα ) : Ετήσιος…..   Εξάμηνος…… Τρίμηνος …….

………………………………….

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

Ε.  Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα:………..€

Α.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 

Α.Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
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