
Τo πρόγραμμα παρέχει 

Ποινική Υπεράσπιση 
Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, Πχ. πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο drone 

από ευθύνη τρίτου 

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια  
Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου , 

παράβασης κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας, ειδικών νόμων και 

κανονισμών της Υ.Π.Α. κλπ. 

Επιπλέον  το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη: 
Για την ακρόαση, την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπομνημάτων στην 

Υ.Π.Α.  

Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στην περίπτωση αφαίρεσης της άδειας 

χειριστή, της ειδικής άδειας πτήσης, ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας  

Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του 

ιδιοκτήτη / χειριστή / εκμεταλλευόμενου drones και αφορά την επισκευή, την συντήρηση ή την 

εγγύησή του.   

Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου 

drone  

Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής 

εταιρίας. 

 

Νομική Προστασία  

ΣμηΕΑ και του Χειριστή αυτών 

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και υφίσταται 

αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων. 

Όριο ασφαλιστικής κάλυψης     26.000 €  

                                                          ανά ασφαλιστική περίπτωση 

 
                                                           

 
Ο Όμιλος ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και ένας από τους τρείς μεγαλύτερους παρόχους Νομικής Προστασίας 
παγκοσμίως. Πέρασαν πάνω από 80 χρόνια από την ίδρυση της ARAG ως ασφαλιστικής εταιρίας Νομικής Προστασίας και σήμερα προσδιορίζεται διεθνώς ως ένας επιτυχημένος, 
καινοτόμος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός της Γερμανίας η ARAG έχει παρουσία σε 14 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών & 
holdings. Με πάνω από 3700 απασχολούμενους ο όμιλος επιτυγχάνει έσοδα από ασφάλιστρα πάνω από 1,6 δις Ευρώ. Η ARAG SE είναι υπεύθυνη για το στρατηγικό και λειτουργικό 
management του Ομίλου για την Νομική Προστασία, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Η ARAG SE – Υποκατάστημα Ελλάδος, με  πρωταγωνιστική παρουσία στην 
ασφαλιστική αγορά από το 1972, ασκεί στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας      
 ή       κατευθείαν στα τηλέφωνα της εταιρίας 
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