
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που διαθέτουν μέχρι δέκα (10) άτομα 
προσωπικό και αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
 
 
Ασφαλιζόμενο πρόσωπο  
 
Ο ασφαλισμένος με την ιδιότητά του σαν επιτηδευματία και ελεύθερου επαγγελματία, για την επαγγελματική 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στους 
εργατοϋπαλλήλους του, εφ’ όσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την επαγγελματική αυτή 
δραστηριότητα τους. 
 
 
Καλύψεις 
 

✓ Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης όπως π.χ. : 

 

• διεκδίκηση αποζημίωσης για ζημία στα εμπορεύματα που διαθέτει η επιχείρηση από υπαιτιότητα τρίτου. 

 

• Διεκδίκηση αποζημίωσης για ζημίες στο κτήριο από πλημμύρα που υπέστη η επιχείρηση και για την οποία 

ευθύνεται κάποιος τρίτος. 

 

✓ Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση 

ποινικών διατάξεων όπως π.χ. : 

 

• Υποβολή μήνυσης σε βάρος της επιχείρησης ή του επιχειρηματία από πελάτη, λόγω τραυματισμού που 

υπέστη κατά τον χρόνο παραμονής της σε αυτή.  

 

✓ Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις. 

 

✓ Διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες που απορρέουν εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, άρρηκτα  

συνδεδεμένων με την επαγγελματική δραστηριότητα που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο με την 

επωνυμία και την ταχυδρομική της διεύθυνση όπως π.χ. : 

 

• Διαφορά στην προτεινόμενη αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία μετά από ζημία που προκλήθηκε από 

φωτιά στην επιχείρηση. 

• Μη αναγνώριση δαπανών για αποκατάσταση ζημιών που υπέστη η επιχείρηση, για τις οποίες είναι 

ασφαλισμένη.  

 

✓ Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει με συμβόλαιο αστικής ευθύνης τον λήπτη της 

ασφάλισης για την επαγγελματική δραστηριότητα που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο με την 

επωνυμία και την ταχυδρομική της διεύθυνση όπως π.χ. : 

 

• Επιχείρηση, που διαθέτει συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης δέχεται σε βάρος της αγωγή 

αξίωσης αποζημίωσης από πελάτης που υπέστη από παράλειψή της τραυματισμό στο χώρο της. 

 

✓ Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην Ελλάδα, εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια είναι κατά 

τόπων αρμόδια. 

 

(Όλες οι καλύψεις παρέχονται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 

ιδιότητα του ασφαλισμένου ως επιτηδευματία και ελεύθερου επαγγελματία για την επαγγελματική 

δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο).  

 

 

 

 



 
 

 
 
Τιμολόγιο 
 

Επαγγελματική 
Νομική Προστασία 

1η Επαγγελματική 
κατηγορία 

2η Επαγγελματική 
κατηγορία 

3η Επαγγελματική 
κατηγορία 

 

Αριθμός 
εργαζομένων 

Μικτά ετήσια 
ασφάλιστρα 

Μικτά ετήσια 
ασφάλιστρα 

Μικτά ετήσια 
ασφάλιστρα 

Ασφαλιστικό 
ποσό (ανά 
γεγονός) 

0 - 3 110,00 145,00 190,00 8.000 € 

4 - 6 140,00 165,00 230,00 8.000 € 

7 - 10 165,00 195,00 285,00 8.000 € 

 
 
Εκπτώσεις 
 

➢ Έκπτωση 25% στην ασφάλιση κάθε επιπλέον επαγγελματικής στέγης (στο ίδιο Α.Φ.Μ.) που διαθέτει ο 

ασφαλισμένο. 

➢ Έκπτωση 30% στην ασφάλιση Νομικής Προστασίας Οχήματος, Ατομικής ή Οικογένειας. 


