
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία εκμισθώνουν (νοικιάζουν) σε τρίτους. Τα ακίνητα 
μπορεί να είναι κατοικίες (διαμερίσματα) ή επαγγελματικά ακίνητα (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.). 
 
 
Ασφαλιζόμενο πρόσωπο  
 
Ο ασφαλισμένος ως εκμισθωτής ακινήτου και για περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδιότητά 
του αυτή. 
 
 
Καλύψεις 
 

✓ Παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων του εκμισθωτή από μισθωτική σύμβαση όπως π.χ. :  

 

• διεκδίκηση μη καταβληθέντων μισθωμάτων από τον ενοικιαστή. 

 

• διεκδίκηση εξόδων αποκατάστασης ζημιών. 

 

✓ Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια προς απόκρουση κατηγορίας, η οποία έχει απαγγελθεί για 

διάπραξη αδικήματος εξ αμελείας. 

 

✓ Για  τη  διεκδίκηση  ή  απόκρουση  απαιτήσεων  σχετικών  με  συνεργεία  ελαιοχρωματισμών,  

ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων σε επισκευές του εκμισθούμενου 

ακινήτου όπως π.χ. : 

 

• πλημμελείς εργασίες από το πρόσωπο που έχει αναλάβει να εκτελέσει υδραυλικές επισκευές 

στο εκμισθούμενο ακίνητο. 

 

• Μη ολοκλήρωση του ελαιοχρωματισμού στο εκμισθούμενο ακίνητο από το πρόσωπο που 

ανέλαβε το έργο. 

 

✓  Για διαφορές από την ασφαλιστική σύμβαση που  κ α λ ύ π τ ε ι  το εκμισθούμενο ακίνητο  κατά  

κινδύνων περιουσίας  όπως π.χ. :   

 

•  διαφορά στην προτεινόμενη αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία σε 

περίπτωση ζημίας στο εκμισθούμενο ακίνητο από  φωτιά.  

 

•  μη αναγνώριση ζημίας ή εξόδων αποκατάστασής της από την ασφαλιστική 

εταιρεία.  

 

•  διαφορά στην προτεινόμενη αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία σε 

περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο εκμισθούμενο ακίνητο από σεισμό.   

 

✓ Οι καλύψεις παρέχονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. 

 

(Όλες οι καλύψεις παρέχονται για ασφαλιστικές περιπτώσεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

την  ιδιότητα του ασφαλισμένου ως εκμισθωτή του ακινήτου  που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο) 

 

 
 
 



 
 
Τιμολόγιο 

 

Νομική Προστασία 

Εκμισθωτή Ακινήτου 

 

Κατηγορία 

Μικτά ετήσια 

ασφάλιστρα 

 

Ασφαλιστικό ποσό 

Διαμερίσματα Έως    85 τ.μ. 95 € 8.000 € ανά γεγονός 

& 30.000 € κατ’ έτος      

 Άνω των 85 τ.μ.  (*) 125 € 8.000 € ανά γεγονός 

& 30.000 € κατ’ έτος 

Επαγγελματικά ακίνητα Ενοίκιο  έως  1.000 € 120 € 8.000 € ανά γεγονός 

& 30.000 € κατ’ έτος 

 Ενοίκιο 1.001 – 1.500 € 155 € 8.000 € ανά γεγονός 

& 30.000 € κατ’ έτος 

 Ενοίκιο 1.501 €  & άνω Συνεννόηση με 

την εταιρεία 

8.000 € ανά γεγονός 

& 30.000 € κατ’ έτος 

 

(*) Στην περίπτωση εκμίσθωσης διαμερίσματος / κατοικίας το μηνιαίο μίσθωμα (ενοίκιο) δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό     των 1.500 € 

 
Εκπτώσεις 
 

➢ Παρέχεται έκπτωση 20% στην ασφάλιση κάθε επιπλέον εκμισθούμενου ακινήτου (διαμερίσματος ή 

επαγγελματικού χώρου). 

 

➢ Παρέχεται έκπτωση 10% στο πρόγραμμα Εκμισθωτή Ακινήτου, αν προϋπάρχει ασφάλιση Νομικής 

Προστασίας Ατομικής ή Οικογένειας. 

 

➢ Παρέχεται έκπτωση 30% για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας Οχήματος ή Ατομικής ή Οικογενειακής. 

 

 

 

 
 
 


