
 
 

ΝΟΜ ΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ  Ι Α ΤΡΩΝ  
 
 
Με ένα προνοµιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο (115,00 €), η υψηλή τεχνογνωσία της D.A.S - Hellas., η διεθνής 
εµπειρία της και ο επαγγελµατισµός των Συνεργατών της θα δηµιουργήσουν ένα «κύκλο προστασίας» γύρω σας για να 
µπορείτε να βρείτε πάντα το δίκιο σας! 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ  :  
 
Yπεράσπιση  σε  Ποινικά  ∆ικαστήρια  
Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις , ενέργειες ή παραλήψεις , οι οποίες  σχετίζονται µε το ιατρικό επάγγελµα όπως :  
● Εσφαλµένη διάγνωση ● Εσφαλµένη ή επικίνδυνη επέµβαση ● Εσφαλµένη ή επικίνδυνη θεραπεία ● Εσφαλµένη ή 
επικίνδυνη φαρµακευτική αγωγή ● Αισθητική παραµόρφωση ● Σωµατική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αµέλεια 
● Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση ● Επαγγελµατική εχεµύθεια ● Παραβίαση ιατρικού απορρήτου ● Άρνηση παροχής 
υπηρεσιών 
 
Υποβολή  µηνύσεων  κατά  τρ ίτων   
Για περιπτώσεις όπως ● ∆υσφήµισης ●  Συκοφαντικής δυσφήµισης Ηθικής και επαγγελµατικής ζηµιάς από αβάσιµες αστικές 
διεκδικήσεις - Ψευδούς καταµήνυσης ● Εξύβρισης ● Χειροδικίας ● Πρόκλησης σωµατικών βλαβών 
 
Κατάθεση  αγωγών  κατά  τρ ίτων   
Για τις ίδιες περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παραπάνω κάλυψη 
 
∆ιαφορές  µε  την  Ασφαλιστική  Εταιρία ,  που  καλύπτει  τον  Ιατρό  για  Επαγγελµατική  Αστική  Ευθύνη  
Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζηµίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της ασφαλιστικής σας 
εταιρίας  
 
∆ιαφορές  µε  προµηθευτές  από  αγορά  ελαττωµατικών  µηχανηµάτων  για  το  Ιατρείο  
Άρνηση αντικατάστασης εξαρτήµατος που παρουσιάζει βλάβη, ενώ το µηχάνηµα καλύπτεται µε εγγύηση ● Μη τήρηση όρων 
service-εγγύησης κ.ά  
 
∆ιεκδίκηση  αξ ιώσεων  αποζηµ ίωσης  για  ζηµ ι ές  στο  Ιατρε ίο  
Για περιπτώσεις όπως : ● Bλάβη ιατρικών µηχανηµάτων από συνεχή αυξοµείωση της τάσης του ρεύµατος ● Πληµµύρα από 
διαρροή σωληνώσεων τρίτων ● Μετάδοση πυρκαγιάς από διπλανό κτίσµα κ.ά. 
 
Υπαλληλικές  διαφορές  µε  το  Προσωπικό  του  Ιατρε ίου  
Για περιπτώσεις που ένας εργαζόµενος σας στρέφεται εναντίον σας µε : ● Aγωγή ζητώντας καταχρηστικά αποζηµίωση 
● Καταγγελία για µη ορθή χορήγηση ενσήµων, ή νόµιµης άδειας κ.ά  
 
Μισθωτικές  διαφορές  µε  τον  ιδ ιοκτήτη  της  επαγγελµατ ικής  στέγης  ( Ιατρε ίο )   
Μπορείτε να αντιµετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε µισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως : ●Μη αναγνώριση 
εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ●  ∆ιαφορές σχετικά µε την αναπροσαρµογή ενοικίου κ. ά 
 
∆ιαφορές  µε  Ασφαλιστ ικές  εταιρ ίες  που  καλύπτουν  το  Ιατρείο  κατά  κινδύνων  Περιουσίας  
Για περιπτώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο της επαγγελµατικής σας στέγης όπως : Καταβολής µικρότερης από 
τα προβλεπόµενα αποζηµίωσης σε περίπτωση κλοπής , πληµµύρας , σεισµού κ.ά. 
 
Π ρ ό σ θ ε τ η  Π α ρ ο χ ή  
Νοµικές Συµβουλές για θέµατα που απασχολούν τον Ασφαλισµένο Ιατρό και σχετίζονται µε όσα καλύπτει το πρόγραµµα 
Νοµικής Προστασίας “Ιατρών”. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ !   
Στην περίπτωση υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικού ∆ικαστηρίου, η δικηγορική αµοιβή προσαυξάνεται κατά 100% 
από την προβλεπόµενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης. 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:  21.000,00 €   (ανά ασφαλιστική περίπτωση) 


