
AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,
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Σημαντική Σημείωση: Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προιον παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείρπσπ 
με αριθμό μητρώου εταιρείας Β 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα τπς στπ 
διεύθυνση 3 5 D Aνenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourq, http://www.oiq.lu/.  Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του 
Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourq, GD de Luxembourq, Τπλ.: (+352) 22 69 11 - l , 
caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) είναι εγκατεστημένη επί τπς Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 
147135660001, Α Φ Μ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία 
απολύτως ασφαλιστική κόλuψn. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

Στη σύγχρονη εποχή η ανάγκη για ασφάλιση της κατοικίας έναντι βασικών κινδύνων φωτιάς, κλοπής, νερών 
είναι επιβεβλημένη. Ωστόσο, μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε σήμερα αυτό που 
απασχολεί περισσότερο, είναι η εξεύρεση ενός ασφαλιστικού προγράμματος, απλού, κατανοητού, ευέλικτου 
με οικονομικό κόστος με το οποίο να γνωρίζει εξ’ αρχής ο πελάτης το ποσό για το οποίο δικαιούται να 
αποζημιωθεί, χωρίς «ψιλά γράμματα» και πολύπλοκες διαδικασίες. 

Η AIG με το House care 20!, επιτρέπει στους ασφαλισμένους να αποκτήσουν ένα πρόγραμμα 
προσαρμοσμένο στις ασφαλιστικές και οικονομικές ανάγκες, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους στη 
ζημία έως του ποσού των € 20.000.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ € 
20.000.- ΣΕ Α’ ΚΙΝ∆ΥΝΟ

Ο πελάτης ανεξαρτήτως από την πραγματική αξία 
του κτιρίου και του περιεχομένου του καλύπτεται 
έως ποσού € 20.000 - είτε η ζημιά αφορά σε κτίριο 
ή σε περιεχόμενο χωρίς περιορισμό στο μεταξύ τους 
διαχωρισμό, έως του ποσού των € 20.000. 

Ο πελάτης δε χρειάζεται να μπει  στη διαδικασία 
υπολογισμού της αξίας της κατοικίας του  (κτιρίου 
και περιεχομένου) για τον απλούστατο λόγο ότι 
η αξία είναι προσυμφωνημένη. Αρκετά συχνά 
γίνεται λόγος για τον κανόνα της «υπασφάλισης» ο 
οποίος εφαρμόζεται σε περίπτωση ζημίας, εάν τα 
ασφαλίζονται  είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά. 
Με το ασφαλιζόμενα κεφάλαια που House Care 
20! εξαλείφεται ο κίνδυνος της υπασφάλισης και ο 
πελάτης αποζημιώνεται εξ΄ όλοκλήρου.

Που απευθύνεται το πρόγραµµα;

Σε μόνιμες κατοικίες, διαμερίσματα 
ή μονοκατοικίες σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια έως  200τμ, χωρίς ηλικιακό 
περιορισμό ή περιορισμό στο είδος 
κατασκευής.

Γιατί House Care 20!

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η πλειοψηφία 
των ζημιών στις κατοικίες αυτής της 
κατηγορίας δεν ξεπερνάει το ποσό των 
€ 20.000. 

Για το σύνολο των καλύψεων, 
εξαιρέσεων και προϋποθέσεων 
παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους του 
προγράμματος.

Βασικό Πακέτο Κάλυψης

AIG ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΌΙΚΙΑΣ 
- HOUSE CARE 20!
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟ-ΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ 

ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός, ζημιές από 
καπνό 

€ 20.000.-

€ 20.000.-

€ 45

 Πυρκαγιά από δάσος

Πρόσκρουση οχήματος 

Πτώση αεροσκάφους

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή

Απεργίες στάσεις πολιτικές ταραχές 
τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες 

ενέργειες

Κοινόχρηστοι Χώροι € 4.000.-

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους € 10.000.-

Επίδομα για καταστραμμένα κτίρια 
(χαρακτηρισμένα «κόκκινα») μετά από Σεισμό

€ 1.000.-

Προαιρετικές καλύψεις

Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Διάρρηξη 
Διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης θέρμανσης 

κλιματισμού € 20.000.-
€ 91,59

Κλοπή περιεχομένου € 59,20

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Βασικό πακέτο € 45.000

Βασικό πακέτο + Κλοπή € 104.20

Βασικό πακέτο + πλημμύρα θύελλα
καταιγίδα διάρρηξη διαρροή σωληνώσεων

€ 136.60

Βασικό πακέτο + πλημμύρα θύελλα 
καταιγίδα διάρρηξη διαρροή σωληνώσεων+

Κλοπή περιεχομένου
€ 195.80

Κτίριο & Περιεχόµενο
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ασφάλισης στην AIG.
• Η ευθύνη της AIG  δεν ξεκινά παρά μόνο μετά από αποδοχή αυτής της πρόταση ασφάλισης. 
• Επιφυλασσόμαστε να ζητήσουμε ειδικούς όρους ή να απορρίψουμε αυτή την πρόταση ασφάλισης.
• Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συμβόλαιο κατοικιών για τους πλήρεις όρους και εξαιρέσεις.

Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας εφόσον η ασφάλιση House Care 20! 
συνδυαστεί με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΌΝΌΜΙΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άμεση κάλυψη κτιρίου και περιεχομένου έως € 20.000.-
• Μηδενικές απαλλαγές
• Προσυμφωνημένη αξία 
• Aντικατάσταση κτιρίου και περιεχομένου σε αξίες καινούργιων
• Απλοποιημένες και εύκολες διαδικασίες
• Σε περίπτωση ζημιάς επικοινωνήστε στο 210 8127600

Αντίγραφο των γενικών και ειδικών όρων του συμβολαίου κατοικιών είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση.



4

AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΌ ΠΑΚΕΤΌ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΌΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

1.ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ  2.ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ+ΚΛΟΠΗ
3.ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ+ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

4. ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ+ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ+ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ........................................................................................................ ΚΩ∆ΙΚΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ....................................

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOUSE CARE 20!

Στοιχεία Λήπτη της Ασφάλισης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...............................................................................................................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΌΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΔΟΣ:........................................................................ΑΡΙΘΜΟΣ:................ΠΟΛΗ...........................................Τ.Κ:..................................
ΤΗΛ./FAX:....................................................................ΚΙΝΗΤΟ:...................................................Α.Φ.Μ.:.................................................
Δ.Ο.Υ:..........................................................................E-MAIL:.................................................................................................................

Στοιχεία Ασφαλιζόµενου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...............................................................................................................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΌΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΔΟΣ:........................................................................ΑΡΙΘΜΟΣ:................ΠΟΛΗ...........................................Τ.Κ:..................................
ΤΗΛ./FAX:....................................................................ΚΙΝΗΤΟ:...................................................Α.Φ.Μ.:.................................................
Δ.Ο.Υ:..........................................................................E-MAIL:.................................................................................................................

Στοιχεία της προς Aσφάλιση Kατοικίας

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ
ΟΔΟΣ:........................................................................ΑΡΙΘΜΟΣ:................ΠΟΛΗ...........................................Τ.Κ:..................................
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΑΠΟ............./............./............. ΕΩΣ............./............./.............

ΤΡOΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜHΣ:  ΕΤΗΣΙΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ (ΑΠΟ € 99.00 ΚΑΙ ΠΑΝΩ)
TΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΟΡΟΦΟΙ...............  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΡΟΦΟΣ...............  ΜΑΙΖΟΝΕΤΑ: ΟΡΟΦΟΙ...............
ΑΛΛΟ.......................................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ:..................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ:..........................................................................................................................................

* Κατονομάστε αντικείμενα άνω των € 1.000 ( εκτός αυτών που εξαιρούνται, ζητήστε το πλήρες σετ των όρων του House Care 20!)
** Η κατοικία σας ασφαλίζεται με άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους ίδιους κινδύνους; Εάν ναι αναφέρετε την ασφ. εταιρία.
*** Εάν ασφαλίζεται το αυτοκίνητό σας στην AIG γράψτε το Νο. του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

1. Χρήση Κατοικίας: Μόνιμη
2. Καθαρό Ιστορικό Ζημιών τα τελευταία 3 έτη
3. Εάν η κατοικία σας ξεπερνάει τα 200τμ ή δεν σας καλύπτει το ποσό των €20.000.-απευθυνθείτε στην εταιρία μας προκειμένου να ενημερωθείτε 
για τα πακέτα ασφάλισης κατοικίας της AIG, προσαρμοσμένα στα δικά σας μέτρα.
4. Κεφάλαιο Ασφάλισης: Έως € 20.000.- για κτίριο και περιεχόμενο.
5. Ηλικιακός περιορισμός για την κάλυψη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, έως 40 έτη και αποχέτευσης έως 20 έτη.

Προϋποθέσεις κάλυψης/∆ιευκρινίσεις
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         Πώς χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτού-
ντων αποζημίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και τρίτων των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.

«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα πρόσωπα (για παράδειγμα, τον/την 
σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός
εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της Ενημέρωσης αυτής και την Πο-
λιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου αυτό είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί 
μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.

Ποιές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς, οι Προσωπικές 
Πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών, πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα σχετικά με πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την υγεία 
ή παθήσεις (που συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληρο-
φορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης μας με εσάς.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

•Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και πληρωμές
•Διεξαγωγή εκτιμήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση αξιώσεων
  αποζημίωσης
•Βοήθεια και συμβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέματα
•Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας μας
•Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
•Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων
•Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εκτός της χώρας
  διαμονής σας)
•Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
•Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της

  και όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.  

Για  να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδρομείου στην AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα 
Ελλάδος) Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα.

Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε άλλες σημαντικές πληροφορίες εμπορικής και 
διοικητικής φύσεως σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, από τις οποίες δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν 
από την AIG Europe S.A.(Υποκατάστημα Ελλάδος) σε εταιρείες  του ομίλου της American Insurance Group Inc. (AIG) και σε τρίτους 
(όπως μεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής 
ικανότητας, επαγγελματίες του τομέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε 
άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών τυχόν τραυματισμών) μπορεί να καταχωρούνται σε καταστάσεις 
δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήματα, 
ενδέχεται να οφείλουμε να τις αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουμε έρευνα σε δημόσια μητρώα για να απο-
τρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιου-
δήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Οι 
Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές της εταιρείας μας και να διαβιβαστούν 
κατά την πώληση της εταιρείας μας ή τη μεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί   
να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξι-
κού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδομένων 
διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαμονής σας). Κατά την πραγματοποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαμβάνουμε μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νο
μοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαμβάνονται στην Πολιτική 
μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για να διατηρούνται οι 
Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες. Όταν παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο μέρος (συμπερι-
λαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό μας, 
το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
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AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων σχετικά με την εκ 
μέρους μας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες 
εξαιρέσεις, περιλαμβάνουν δε το δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωμα για διόρθωση ανακριβών δεδο-
μένων, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή αναστολής χρήσης δεδομένων. Περιλαμβάνουν επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των 
δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να 
ζητήσετε ανθρώπινη συμμετοχή σε ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνουμε, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκα-
τάθεσής σας και το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας καθώς και σχετικά με τον 
τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προ-
στασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο με επι-
στολή στη διεύθυνση: AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: 
dataprotectionofficer.el@aig.com

(υπογραφή) (υπογραφή)
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