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Ένα ιδιαίτερο τεύχος για κτηνιάτρους αλλά και για όλους εμάς
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όποιος που προξενεί μια ζημία σε συνάνθρωπό του (υλική ζημία ή σωματική βλάβη) είναι υποχρεωμένος,
ηθικά και νομικά, να τον
αποζημιώσει. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή
ως αστική ευθύνη έναντι
τρίτων. Τις ζημίες αυτές
μπορεί να τις προκαλέσουμε οι ίδιοι ή και μέλη
της οικογένειάς μας ή το
κατοικίδιο μας. Καλύπτεται λοιπόν η αστική ευθύνη του οικογενειάρχη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους
από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου, της συζύγου, των παιδιών του
ή και λοιπών συγγενών του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με
αυτόν, για τις παρακάτω περιπτώσεις που έχουν σχέση αποκλειστικά με την ιδιωτική τους ζωή. Μερικά παραδείγματα::
από την κυριότητα ή κατοχή γάτας ή σκύλου (εκτός από τις ράτσες
rottwailer, doberman και pitbull),
από την οδήγηση ποδηλάτου,

που αγαπάμε τους ξεχωριστούς τετράποδους φίλους μας

Στα συμβόλαια αυτοκινήτου της ERGO Ideal & Supreme
Μεταξύ άλλων καλύψεων ενδιαφέρον έχει το Ατύχημα Κατοικίδιου Ζώου
Η κάλυψη αφορά τραυματισμό ή θάνατο κατοικίδιου ζώου από οδικό
ατύχημα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού!

Νομική Υποστήριξη από την D.A.S. για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ποινικό δικαστήριο.

κατά την κίνησή τους ως πεζοί,

Πυρασφάλεια
Κτηνιατρείου 50€

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και
λεπτομέρειες για όλα όσα σας ενδιαφέρουν.
Τηλεφωνικά στο 2551023655
«Ο πιο Πιστός Φίλος». Το νέο μοναδικό και εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης, που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκυλάκι που τους κρατάει συντροφιά και είναι διαθέσιμο. Στο πρόγραμμα «Ο πιο
Πιστός Φίλος», γίνονται δεκτά όλα τα σκυλάκια συντροφιάς, ανεξαρτήτως
ράτσας, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 6 ετών, με δυνατότητα συνέχισης της
ασφάλισης και πέραν του ορίου των 6 ετών.

Με email στο nassimsyrios@gmail.com
Η επισκεφτείτε το γραφείο μας στη Λ. Δημοκρατίας 282
στον 3ο όροφο
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