
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους κύριους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για την καλύτερη κατανόηση αυτού. 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: το άτομο του οποίου τα συμφέροντα προστατεύονται από την Ασφάλιση. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: το νομοθετικό διάταγμα 285/1992, όπως τροποποιήθηκε με 

τον χρόνο. 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: το νομικό πρόσωπο που εκτελεί το Ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο. 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: η άδεια οδήγησης ή το πιστοποιητικό που επιτρέπει στον οδηγό να 

οδηγήσει το όχημα. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: το ποσό που οφείλει ο Ασφαλιστής στον Ασφαλιζόμενο στην περίπτωση 

απαίτησης. 

ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον 

Ασφαλιστή στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα του 

Ασφαλιστηρίου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: το έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της Ασφάλισης. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: το ποσό οφειλόμενο στον Ασφαλιστή όπως ορίζεται στο Παράρτημα του 

Ασφαλιστηρίου. 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ: η ανάγκη αποζημίωσης έως του ορίου ασφαλιστικής ευθύνης που ορίζεται.   

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: η εταιρεία που αναλαμβάνει να καλύπτει τους κινδύνους που ασφαλίζονται 

στο παρόν, η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S 

(https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, 

Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις 

απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 

314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: 

etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και για το παρόν θα αναφέρεται ως 

ο «Διαχειριστής». 
 

 

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται 

ότι η εταιρεία, ασφαλίζει τον περιγραφόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τους κατωτέρω 

αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης :  

 



 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

1. Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει το αναφερόμενο στο πιστοποιητικό 

ασφάλισης πρόσωπο υπό την ιδιότητα του κυρίου ή νομίμου κατόχου του επίσης 

αναφερομένου στο πιστοποιητικό ασφάλισης οχήματος με τον αριθμό κυκλοφορίας 

του.  

2. Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδυνάμως κινούμενα οχήματα, που 

χρησιμεύουν στην μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και τα 

ρυμουλκούμενα τους. 

3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή νομικών 

συμβουλών σχετιζομένων με την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στο οποίο 

εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν (οι συμβουλές) σε θέματα 

εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυομένων θεμάτων που σύμφωνα 

με την ασφαλιστική νομοθεσία και την πρακτική του διακανονισμού ζημιών της 

ασφαλιστικής αγοράς θα αφορούν στην εκάστοτε νομική θέση του ασφαλισμένου. 

4. Η παροχή των νομικών συμβουλών θα γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό που 

διαθέτει στα τμήματα ζημιών του ο ασφαλιστής και εν αδυναμία αυτού από τα 

εξειδικευμένα συνεργαζόμενα μαζί του δικηγορικά γραφεία. 

 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 

α. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί 

αστικής ευθύνης. 

β. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού 

προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής 

διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. 

γ. Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού 

της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του 

οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους και την κίνηση των διαδικασιών σε 

δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους. 

δ. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την 

ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος. 

ε. Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του 

ασφαλισμένου. 

στ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από 

έξι μήνες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.  

 

Το όριο κάλυψης εξόδων αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης. 

 

Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή και αντιστρόφως παραγράφονται 

μετά τετραετία από την γέννησή τους και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 


