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Η καλύτερη

Νομική 

Προστασία

για τους 

καλύτερους 

φίλους μας

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

Απόκρουση Απαιτήσεων & Προσεπίκληση

Από υπαίτιο τρίτο για βασανισμό, τραυματισμό, βλάβη ή θάνατο του
προστατευόμενου κατοικίδιου καθώς επίσης και αποζημίωση από τον
υπαίτιο τρίτο για την στέρηση υπηρεσιών, αν πρόκειται για σκύλο
συνοδείας, περιλαμβανομένου και του τραυματισμού ή θανάτου από
συμβάν της τροχαίας κυκλοφορίας.

Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορηθεί για κάποια εξ αμελείας παράβαση
ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη
κατοικίδιου.

Η ARAG Hellas σας προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Ιδιοκτήτη 
Κατοικίδιου με 30€/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 του 
δεσποζόμενου κατοικίδιου

▪ 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!

Το κατοικίδιό σας αξίζει την προστασία μιας εξειδικευμένης 

ασφαλιστικής εταιρείας. Το ίδιο κι εσείς.  

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.

Διεκδίκηση Αποζημίωσης

Για την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του ασφαλισμένου
καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει
τον ασφαλισμένο ως ιδιοκτήτη του κατοικίδιου, μόνο για τις περιπτώσεις
που από ελαφρά του αμέλεια προκαλούνται υλικές ζημιές ή σωματικές
βλάβες σε τρίτους.

Διαφορές εξ' ιδίων ασφαλιστηρίων 

Για διαφορές που θα προκύψουν με ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν
με ασφαλιστικά προγράμματα το κατοικίδιο του ασφαλισμένου.

Για νομικές συμβουλές στις ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις καθώς 
επίσης και για θέματα που αφορούν αδέσποτα ζώα.

Νομικές Συμβουλές

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

