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Ασφαλίστε τις 

συναλλαγές σας 

με τη

Νομική 

Προστασία

Καταναλωτή

Καλύπτονται οι καταναλωτικές διαφορές :

1 Στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Πχ: 
• Αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή 

ακατάλληλες πρώτες ύλες.
• Διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση υπόσχεσης για 

δόσεις ή εκπτώσεις ή προσφορές.

Η ARAG Hellas σας προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας 
Καταναλωτή από 27€/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 ασφαλισμένος μας - Ατομικό 
πακέτο.
Επίσης, η σύζυγος και τα 
παιδιά του ασφαλισμένου (έως 
25 ετών). – Οικογενειακό 
πακέτο

▪ 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.

2 Που αφορούν ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους. Πχ: 
• Μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή της στην κακή 

χρήση του καταναλωτή.
• Άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης του 

ελαττωματικού προϊόντος.

3 Που αφορούν τραπεζικές υπηρεσίες (διαφορές με τράπεζες) Πχ: 
• Από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων.
• Από χρήση πιστωτικών καρτών. 

4 Με ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες άθλησης, υπερχρεώσεις ΔΕΚΟ, 
ΟΤΑ, τηλεφωνίας κ.λπ.

5 Από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα ασφαλισμένα 
πρόσωπα ή την δηλωθείσα κατοικία τους.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διαμόρφωση μιας

υγιούς καταναλωτικής συνείδησης ήταν και είναι βασικό μας όραμα .

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

