ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

Ελλάδα

*85,00€

30.000,00€
(ανά γεγονός)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Για όλες τις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με την ιδιότητα του μέλους
της ΕΑΣΕ ως μέλος Δ.Σ. ή Διευθυντικού
Στελέχους Επιχείρησης



Για τις λοιπές ασφαλιστικές περιπτώσεις που
καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλισης
και αφορούν το μέλος της ΕΑΣΕ καθώς
και τα μέλη της Οικογένειάς του (και δεν
συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους ως
Διευθυντικό Στέλεχος ή/και μέλος του Δ.Σ.)



Λοιπές Χώρες
Ευρωπαϊκής Ένωσης



200%
(για την απόκρουση ποινικών
κατηγοριών που βαρύνουν μόνο
το ασφαλισμένο μέλος της ΕΑΣΕ
και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με την ιδιότητά του ως μέλος
Δ.Σ. ή Διευθυντικού Στελέχους
Επιχείρησης)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΑΣΕ
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Ε-mail:
Επάγγελμα:
Στοιχεία μελών Οικογενείας:
Ονοματ/νυμο:

Ημ/νία Γέννησης:

/

/

Ονοματ/νυμο:

Ημ/νία Γέννησης:

/

/

Ονοματ/νυμο:

Ημ/νία Γέννησης:

/

/

Έναρξη ασφάλισης:

/

/20

( Ώρα 24:00)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:

.……………………………………………… /……....................... /.………………………………………………
Τόπος

Ημ/νία

Υπογραφή

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

EUROBANK

0026.0207.66.0200088122
IBAN: GR92 0260 2070 0006 0088 122

ALPHA BANK

226 00 2002 000489
IBAN: GR52 0140 2260 2260 0200 0200 489

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

017 032 5032 000437 970
IBAN: GR91 0172 0320 0050 3200 0437 970

Σας γνωρίζουμε ότι:
• Για απαιτήσεις μέχρι 400,00€ γίνονται μόνον εξώδικες ενέργειες.

Τις αμοιβές του δικηγόρου που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος
για το χειρισμό της υπόθεσής του
Τις αμοιβές των Δικαστικών επιμελητών

Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (εκτός από τις δαπάνες εκείνες που από τη φύση τους
δεν είναι δικαστικές)
Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων ή Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί
από το δικαστήριο
Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων
Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων των ασφαλισμένων από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς
που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό
Εξωδικαστικό Συμβιβασμό των ζημιών των ασφαλισμένων, όπου απαιτείται
Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ
ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο Νομικής Προστασίας

