
Εξειδικευμένο

Πρόγραμμα 

Νομικής 

Προστασίας

ΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το καλοκαίρι οι μισθώσεις ακινήτων 

βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξάνονται 

κατακόρυφα.

Το ίδιο και οι Νομικές Διαφορές που 

προκύπτουν.



ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μισθώστε το 

ακίνητό σας με 

τη σιγουριά της

Νομικής 

Προστασίας

Ακινήτου

Βραχυχρόνιας 

Μίσθωσης

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

Προσεπίκληση 

Καλύπτεται η νομική αντιμετώπιση διοικητικών διαφορών που θα
προκύψουν από την εξ αμελείας μη τήρηση των κειμένων διατάξεων για
την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, όπως για παράδειγμα σχετικά με το
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, σχετικά με το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας κ.λπ.

Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορηθεί για κάποια εξ αμελείας παράβαση
ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο και
αφορούν στη βραχυχρόνια μίσθωσή του.

Η ARAG Hellas σας προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής 
Προστασίας Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης με 34€/χρόνο.

Το καλοκαίρι έφτασε ! Μην αργείτε. 
Ασφαλιστείτε σήμερα και ξεγνοιάστε 365 μέρες το χρόνο.

Η ARAG Hellas, με 50 χρόνια 

παρουσίας στην Ελλάδα, 

προσφέρει εξειδικευμένα 

προγράμματα Νομικής 

Προστασίας

Ρωτήστε τώρα τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας
ή 

συμπληρώστε τη

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος www.ARAG.gr

▪ Είδος προγράμματος 
Ιδιωτικό

▪ Ασφαλιστικό ποσό (όριο 
κάλυψης)
30.000€ ανά ασφαλιστική 
περίπτωση

▪ Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής 
του ακινήτου

▪ Έκταση ασφαλιστικής 
κάλυψης 
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα 
και εφόσον συντρέχει 
αρμοδιότητα Ελληνικών 
Δικαστηρίων

▪ Περίοδος κάλυψης
Ετησίως ανανεούμενο.

▪ Τι πληρώνετε εσείς
Τα ετήσια ασφάλιστρα και 
τίποτε άλλο

▪ Τι πληρώνει η ARAG
Όλα τα δικαστικά και 
δικηγορικά έξοδα, μέχρι το 
ύψος του ασφαλιστικού 
ποσού ανά υπόθεση

ΑΘΗΝΑ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

210 74 90 800 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α

2310 520 720

ΠΑΤΡΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 69

2610 275 211

Η Νομική σας Προστασία είναι δική μας υπόθεση.

Διοικητικές Διαφορές

Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής
ευθύνης (εφόσον τέτοια υπάρχει) στα πλαίσια της απόκρουσης
απαιτήσεων τρίτων εναντίον του ασφαλισμένου.

Διαφορές εξ' ιδίων ασφαλιστηρίων 

Από ασφαλιστήρια (πυρός, σεισμού κ.λπ.) που καλύπτουν το
ασφαλισμένο ακίνητο.

https://www.arag.gr/gr/templates/arag/forms/arag-kostos.html

