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CyberEdge 

Αίτηση Ασφάλισης  
 

 Επωνυμία Κωδικός Α.Φ.Μ. Αρ. Ειδικού 
μητρώου 

Στοιχεία Ασφ. 
∆ιαμεσολαβητή 

    

Στοιχεία  
Συντονιστή* 

    

Στοιχεία Ασφ. 
∆ιαμεσολαβητή** 

    

* εάν υφίσταται 
**συμπληρώνεται ο διαμεσολαβητής που διατηρεί σύμβαση με την Εταιρία, αν είναι 
διαφορετικός από αυτόν που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. 

 

1. Πληροφορίες για το Λήπτη της Ασφάλισης  
(για τους σκοπούς της ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης και οποιαδήποτε  θυγατρική 
του είναι η εταιρία) 

 
 
Επωνυμία Λήπτη της Ασφάλισης :                 
 
Α.Φ.Μ.:                                                                                    ∆.Ο.Υ.: 
 
∆ιεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνο :                                                                             Ιστοσελίδα: 
 
Έτος ίδρυσης της εταιρίας: 
 
Περιγραφή εργασιών: 
 
Κύκλος εργασιών εταιρίας :                                               Οικονομικό έτος: 
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2. Πληροφορίες για το CyberEdge 
 

Το CyberEdge παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. 
Έχοντας πρόσβαση σε ανεξάρτητους ειδικούς, συνδυάζει την ασφαλιστική προστασία με τα εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να προστατευτούν ενάντια στις παραβιάσεις 
ευαίσθητων δεδομένων, τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, την απόσπαση και υποκλοπή 
πληροφοριών, τους ηλεκτρονικούς ιούς, τη δολιοφθορά και τα σφάλματα των εργαζόμενων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλύψεις 
(δείτε αναλυτικά τα επιμέρους όρια και τις απαλλαγές στη σελίδα 7-Έντυπο προσφοράς) 

 

Α. ∆ιαχείριση γεγονότων 

Α.1  Πρώτη Αντίδραση 
Α.2  Νομικές Υπηρεσίες 
Α.3  Υπηρεσίες ΙΤ 
Α.4  Επαναφορά ∆εδομένων 
Α.5  Προστασία της Φήμης 
Α.6  Έξοδα Γνωστοποίησης 
Α.7  Παρακολούθηση Πίστωσης και Ταυτότητας 

Β. Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών 
∆εδομένων 

Β.1  Έρευνα Προστασίας ∆εδομένων 
Β.2  Πρόστιμα Προστασίας Προσωπικών  

∆εδομένων 

Γ. Ευθύνη 

Γ.1  Προσωπικές και Εταιρικές Πληροφορίες 
Γ.2  Αστοχία Ασφάλειας 
Γ.3  Παράλειψη Γνωστοποίησης 
Γ.4  Κάτοχος των Πληροφοριών 

∆. Κάλυψη Ψηφιακών Μέσων  

Ε. Κάλυψη ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου 
Ε.1  Ζημία ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου 
Ε.2 Έξοδα ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου και 

Μετριασμού 
ΣΤ. Κάλυψη Εκβιασμού  Αποκάλυψης Προσωπικών 
∆εδομένων στον Κυβερνοχώρο 
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3. Πίνακας ασφαλίστρων* 
(παρακαλούμε σημειώστε το ασφάλιστρο βάση του κύκλου εργασιών της εταιρίας για την τελευταία  
οικονομική χρήση και του ορίου ευθύνης που επιθυμείτε) 
 

 
*Σημείωση: 
Τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι τελικά, συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Εάν 
επιθυμείτε όριο ευθύνης μεγαλύτερο από € 3.000.000 ή εάν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι μεγαλύτερος 
από € 25.000.000 επικοινωνήστε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης ειδικής 
προσφοράς. 
 
 Είναι το αντικείμενο της εταιρίας σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις τηλεφωνικές πωλήσεις, τις 

διαδικτυακές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (Data Processor-
outsourcer) ή είναι η εταιρία Call Center ή διενεργεί η εταιρία πάνω από 70.000 συναλλαγές με κάρτες 
(πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο; 
 

      ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

 

      Εάν ΝΑΙ τα ασφάλιστρα του Πίνακα Ασφαλίστρων θα αυξηθούν κατά 15%. 

4. Συνολικό ασφάλιστρο/ Έναρξη ασφάλισης 
 

 Το συνολικό ασφάλιστρο θα είναι το ασφάλιστρο του Πίνακα Ασφαλίστρων, αυξημένο κατά 15% σε 
περίπτωση που το αντικείμενο της εταιρίας είναι σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις τηλεφωνικές  
πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (Data 
Processor-outsourcer) ή εάν η εταιρία είναι Call Center ή εάν η εταιρία διενεργεί πάνω από 70.000 
συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο. 

 

 
Όριο ευθύνης 
(αθροιστικά και 
ανά γεγονός 

Ετήσιος κύκλος εργασιών   

Έως 
€1.000.000 

 €  1.000.001 –    
€ 5.000.000 

 €  5.000.001 – 
€ 10.000.000 

 
€ 10.000.001 – 
€ 25.000.000 

Γενική 
Απαλλαγή 

(ανά γεγονός) 

€ 100.000     €580  €1.100 - - € 2.500 

€ 250.000     €950  €1.500  €2.180  €3.050 
 

€ 5.000 

€ 500.000   €1.380  €1.950  €2.550  €3.550 
 

€ 5.000 

€ 1.000.000   €2.110  €2.850  €3.420  €4.650 
 

€ 5.000 

€ 2.000.000 -  €4.220  €4.800  €6.320 € 7.500 

€ 3.000.000 -  €6.040  €7.560 
 

      € 7.500 
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Αναγράψτε το συνολικό ασφάλιστρο: €…………….. 
 

 Τρόπος πληρωμής:    Εφάπαξ                                                  ∆ύο δόσεις         
 

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης :  ………………                                        
(Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μπορεί να είναι από την ημερομηνία αποστολής της 
παρούσας αίτησης ασφάλισης στην AIG έως και 15 ημέρες μεταγενέστερα.) 

5. Προϋποθέσεις ισχύος του προγράμματος 
 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία : 
 

-     έχει έδρα στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από την ύπαρξη θυγατρικών εταιριών σε άλλες χώρες)  
-     δε διατηρεί θυγατρική εταιρία στη Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α, Καναδάς) 
-     λειτουργεί συνεχόμενα πάνω από 2 έτη 
-     έχει κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα € 25.000.000 
-   ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α, Καναδάς) δεν ξεπερνά το 15%     

του συνολικού κύκλου εργασιών της   
-  δεν είναι χρηματοοικονομικός οργανισμός, δημόσιος οργανισμός, μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) 
 
 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία : 

 
- για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών ακολουθεί πολιτική 

που είναι σύμφωνη με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων 
- εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. antivirus, 

firewalls) σε όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις κινητές συσκευές και τις ιστοσελίδες της 
- έχει ελεγχόμενη πρόσβαση για τους εργαζόμενους σε χώρους και συστήματα με ευαίσθητα δεδομένα 
- εφαρμόζει διαδικασίες backup και ανάκτησης δεδομένων για όλα τα σημαντικά εταιρικά συστήματα και 

προσωπικά δεδομένα  
- εάν αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων(outsourcing) επιλέγει 

συνεργάτες που δηλώνουν ότι παρέχουν επαρκείς τεχνικές μεθόδους για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων 

 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 
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 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία: 

 
- δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας ή ελέγχου σχετικά με θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων από την «Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ή 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή  

- δεν έχει επιβληθεί ποτέ στην εταιρία οποιαδήποτε ποινή, πρόστιμο ή άλλη κύρωση από την 
«Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή για θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 

- δε γνωρίζει η εταιρία κάποιο περιστατικό ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση για θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 

                                            

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει  σημειωθεί ΝΑΙ σε όλα τα παραπάνω 
πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η 
δυνατότητα έκδοσης ειδικής προσφοράς. 

 

 Μόνο σε περίπτωση που το αντικείμενο της εταιρίας είναι σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, 
τις τηλεφωνικές  πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για 
λογαριασμό τρίτων (Data Processor-outsourcer) ή εάν η εταιρία είναι Call Center ή εάν η εταιρία 
διενεργεί πάνω από 70.000 συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο, παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε επιπλέον ότι η εταιρία: 
 

- έχει διαδικασίες για να εντοπίζει και να ανιχνεύει αδυναμίες στην ασφάλεια των δικτύων της         
- έχει μέτρα προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των έντυπων αρχείων της από κλοπές                                        
- σε περίπτωση που συλλέγει ή αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών ακολουθεί το PCI (Payment Card 

Industry Data Security Standards)                             
- χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σε φορητά μέσα (π.χ. φορητούς υπολογιστές, DVDs, δίσκους, USB κλπ)  
- απαιτεί από απομακρυσμένους χρήστες να ταυτοποιούνται πριν τους επιτραπεί να εισαχθούν σε εσωτερικά 

δίκτυα και συστήματα 
                                                                                                                       

 ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 
 
Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει  σημειωθεί ΝΑΙ στο παραπάνω πεδίο. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
έκδοσης ειδικής προσφοράς. 

 

Σημαντικές Σημειώσεις: 
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 Η ασφαλιστική κάλυψη θα έχει έναρξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο στοιχείο 5 της αίτησης 
ασφάλισης, εφόσον η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όχι πριν από 30 ημέρες από 
την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της κάλυψης και η διάρκεια της θα είναι ετήσια. 

 Η πλήρης περιγραφή – έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία. 

 Το παρόν έντυπο θα έχει ισχύ έως 30/04/2019. 
 
 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι α) τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθινά, ακριβή και πλήρη και συμφωνώ ότι 
οποιαδήποτε απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε υποχρέωση 
αποζημίωσης και β) έχω λάβει γνώση των προσυμβατικών πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, το περιεχόμενο των οποίων έχω κατανοήσει πλήρως. Η παρούσα αίτηση ασφάλισης θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου, το οποίο η Εταιρία θα εκδώσει εφόσον την 
αποδεχθεί.  

 

 

Υπογραφή …………………………… Ονοματεπώνυμο………………… 

Θέση……………………………….…  Ημερομηνία……………………… 

(Παρακαλούμε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο ή ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο ή 

Οικονομικό ∆ιευθυντή ή Risk Manager ή IT Manager ή Υπεύθυνο Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης ή ομότιμο) 

 

   Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες  

Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των 
αιτούντων 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 Πολιτική 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 Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης 
μας με εσάς.  
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Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς: 
 

 Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και πληρωμές 

 ∆ιεξαγωγή 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 

 ∆ιαχείριση 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. 
 
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 αποτρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να 
διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε 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. 

 
∆ιεθνής 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 Μεξικού, 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 νομοθεσίας 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 (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να συλλέξει Προσωπικές 
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Πληροφορίες για λογαριασμό μας, το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας. 
 
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 δεδομένων, 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 συγκατάθεσής σας και το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων 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 Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή μπορείτε να ζητήσετε ένα 
αντίγραφο με επιστολή στη διεύθυνση: AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος), Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124  Μαρούσι, 
Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο: dataprotectionofficer.el@aig.com   
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται προαιρετικά προς διευκόλυνση του Λήπτη της Ασφάλισης) 

 
CyberEdge 2.0 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για Ηλεκτρονικούς και ∆ιαδικτυακούς 
Κινδύνους 

 
 

1.  Λήπτης της 
Ασφάλισης 

 

2.  ∆ιάρκεια    
ασφαλιστηρίου 

12 μήνες από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί 

3.   Όριο Ευθύνης  Συνολικό όριο ευθύνης ανά ασφαλιστική περίοδο για όλες τις ζημίες όλων των ασφαλισμένων 
σύμφωνα με τις ασφαλιστικές καλύψεις (Α, Β, Γ) και κάθε Παράρτημα Πρόσθετης Κάλυψης 
(∆, Ε, ΣΤ): €…………. 

4.    Καλύψεις και 
επιμέρους όρια 

(Τα επιμέρους όρια 
περιλαμβάνονται στο 
Όριο Ευθύνης και σε 
καμία περίπτωση δεν το 
αυξάνουν.) 

Α. ∆ιαχείριση Γεγονότων 

 A.1 Πρώτη Αντίδραση 

  

€ 500.000 *  

Αριθμός έκτακτης Ανάγκης: 

 

+44 (0) 1273 729225 

 Α.2 Νομικές Υπηρεσίες Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Α.3 Υπηρεσίες ΙΤ Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Α.4 Επαναφορά ∆εδομένων Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Α.5  Προστασία της Φήμης € 500.000 *  
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 Α.6  Έξοδα Γνωστοποίησης € 500.000 *  

 Α.7 Παρακολούθηση Πίστωσης 
και Ταυτότητας 

€ 500.000 *  

 Β. Υποχρεώσεις 
Προστασίας Προσωπικών 
∆εδομένων 

  

 Β.1 Έρευνα Προστασίας 
∆εδομένων 

€ 500.000 *   

 Β.2 Πρόστιμα Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδομένων 

€ 500.000 *   

 Γ. Ευθύνη   

 Γ.1 Προσωπικές και Εταιρικές 
Πληροφορίες 

Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Γ.2 Αστοχία Ασφάλειας Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Γ.3 Παράλειψη Γνωστοποίησης Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

 Γ.4 Κάτοχος των Πληροφοριών 
(Προσωπικές και Εταιρικές 
Πληροφορίες) 

Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον 
Πίνακα Ασφαλίστρων 

 

   

5.   Πρόσθετες 
Καλύψεις και 
επιμέρους όρια 

 (Τα επιμέρους όρια 
περιλαμβάνονται στο 
Όριο Ευθύνης και σε 
καμία περίπτωση δεν 
το αυξάνουν.) 

   

∆. Κάλυψη Ψηφιακών 
Μέσων 

€ 500.000 *   

Ε. Κάλυψη ∆ιακοπής 
Λειτουργίας ∆ικτύου 

Ε.1 Ζημία ∆ιακοπής Λειτουργίας 
∆ικτύου 

Ε.2 Έξοδα ∆ιακοπής Λειτουργίας 
∆ικτύου και Μετριασμού 

€ 500.000 *   

ΣΤ. Κάλυψη Εκβιασμού  € 500.000 *   
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Αποκάλυψης Προσωπικών 
∆εδομένων στον 
Κυβερνοχώρο 

Σύμβουλος σε θέματα εκβιασμού στον 
κυβερνοχώρο 

Αριθμός επικοινωνίας 

ΝΥΑ Neil Young 
Associates 

+ 44 208 242 6449 

 
 

6. Απαλλαγές** Γενική Απαλλαγή Ασφαλιστηρίου          €……………..     

Α.5 Προστασία της Φήμης Γενική Απαλλαγή 

Α.6 Έξοδα Γνωστοποίησης Γενική Απαλλαγή 

B.2 Πρόστιμα Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων Γενική Απαλλαγή 

Γ.  Ευθύνη Γενική Απαλλαγή 

∆. Κάλυψη Ψηφιακών Μέσων Γενική Απαλλαγή 

Ε.1 Ζημία ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου 8 ώρες αναμονή 

Ε.2 Έξοδα ∆ιακοπής Λειτουργίας ∆ικτύου και Μετριασμού 4 ώρες αναμονή 

ΣΤ. Κάλυψη Εκβιασμού  Αποκάλυψης Προσωπικών ∆εδομένων στον 
Κυβερνοχώρο 

Γενική Απαλλαγή 

 Λοιπές καλύψεις Καμία απαλλαγή 

7.    Συνολικό Ετήσιο      
Ασφάλιστρο 

€…………… 

8.   Τρόπος πληρωμής  

 9.    Ημερομηνία 
Αναδρομικής 
Ισχύος 

Έναρξη ασφαλιστηρίου 

10.  Γεωγραφικά όρια/  
∆ωσιδικία 

Παγκόσμια 

11.   Όροι Σύμφωνα με το ασφαλιστήριο CyberEdge 2.0 της AIG στην ελληνική γλώσσα 

12.  Ασφαλιστής 
AIG Europe  S.A. 

Λεωφόρος Κηφισίας 119 
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15124, Μαρούσι-Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 2108127600 

13. Ισχύς της 
παρούσας 
προσφοράς 

Η παρούσα προσφορά είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και εκδόθηκε με βάση τις 
πληροφορίες που γνωρίστηκαν στον Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει ή / και αποσύρει την παρούσα προσφορά σε περίπτωση επίτασης του 
κινδύνου. Η παρούσα προσφορά ∆ΕΝ αποτελεί ασφαλιστική κάλυψη και θα παραμείνει σε 
ισχύ για ένα μήνα. 

 

Σημείωσεις: 

*Σε περίπτωση που το Όριο Ευθύνης που έχει επιλεγεί στον Πίνακα Ασφαλίστρων είναι μικρότερο από € 500.000, τότε το επιμέρους 
όριο της κάλυψης θα ισούται με το Όριο Ευθύνης . 

**Για περιστατικά που θα ενεργοποιήσουν περισσότερες από μία καλύψεις θα εφαρμοστεί μία φορά η Γενική Απαλλαγή σε 
συνδυασμό με τις απαλλαγές των ωρών αναμονής για τις καλύψεις Ε1 και Ε2. 
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