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BusinessGuard Directors & Officers Liability 
Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης 

Proposal Form 
Πρόταση Ασφάλισης 

 
Agency – Πρακτορείο   

 
   Company Details – Στοιχεία Εταιρίας 

 
1. Name of Company:            

 
Επωνυμία Εταιρίας :   

  
       Tax No - Α.Φ.Μ-: Tax Office - Δ.Ο.Υ.:   
 

Internet Address-Ιστοσελίδα           
 

2. Country of Registration:            
 
Χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας:     

 
3. Principal Business Address: Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων: 

 
 

 

 
 
Telephone No.: Τηλέφωνο:      Facsimile No.: Fax:      

 
Date of foundation: Έτος ίδρυσης της Εταιρίας:                                          
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5. Annual turnover: Ετήσιος κύκλος εργασιών: 
  Previous year – Προηγούμενο έτος                                
  Current year – Τρέχον έτος                                            
  Next year (estimate) – Επόμενο έτος (πρόβλεψη)       

   
 

6. How long has the Company continually carried on business? Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της 
Εταιρίας 

 
 

 
7. During the last five years has: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει: 

 

(a) The name of the Parent Company changed? 
Αλλάξει το όνομα της Μητρικής Εταιρίας; 

 
   Yes / Ναι 

 
  No / Όχι 

(b) Any acquisition or merger taken place?   
 Γίνει εξαγορά εταιρίας ή έχει πραγματοποιηθεί 

συγχώνευση με άλλη εταιρία; 
 

  Yes / Ναι 
 
  No / Όχι 

(c) Any subsidiary company been sold or ceased trading?   
 Πουληθεί κάποια θυγατρική εταιρία ή έχει 

παύσει τις εργασίες της; 
 

  Yes / Ναι 
 
  No / Όχι 

(d) The capital structure of the Parent Company changed?   
 Αλλάξει η μετοχική δομή της Μητρικής Εταιρίας;   Yes / Ναι   No / Όχι 

 
If ‘’yes’’, please give details: Αν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά 

 
 

 
 
 
8. 

 
 

(a) 
 
Has the Company any acquisition, tender offer or merger 
pending or under consideration? Εξετάζετε από την Εταιρία 

 

  κάποια προσφορά εξαγοράς ή συγχώνευσής της;   Yes / Ναι   No / Όχι 
 (b) Is the Company aware of any proposal relating to its   
  acquisition by another company? Γνωρίζει η Εταιρία εάν υπάρχει 

κάποια προσφορά εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρία; 
 

  Yes / Ναι 
 
  No / Όχι 

 (c) Is the Company intending a new public offering of securities   
  within the next year? Προτίθεται η Εταιρία να προχωρήσει σε 

δημόσια διάθεση κινητών αξιών εντός του επομένου έτους; 
 

  Yes / Ναι 
 

  No / Όχι 
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Listed in the Greek stock exchange? 

Εισηγμένη στο Χ.Α.Α.  Yes / Ναι  No / Όχι 
 Listed on foreign stock exchanges? 
 Εισηγμένη σε κάποιο άλλο Χρηματιστήριο;  Yes / Ναι  No / Όχι 

If “Yes”, please specify. Αν “Ναι”, παρακαλούμε διευκρινίστε: 
 

 

 
 
 

 Traded in any other way? 
Ανταλλάσσονται οι κινητές αξίες της με άλλο τρόπο;  Yes / Ναι  No / Όχι 

If “Yes”, please specify. Αν “Ναι”, παρακαλούμε διευκρινίστε: 
 

 

 
 

 
10. Please list: Παρακαλούμε για τις εξής πληροφορίες: 

(a) Total number of shareholders. Συνολικός αριθμός μετόχων 
 

(b) Total number of shares issued. Συνολικός αριθμός μετοχών 
 

(c) Total number of shares held by Directors and Officers 
Συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Στελέχη: 

 
 

 

 
 

 
(d) All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company giving the 

holder and the percentage held by each. Παρακαλούμε καταγράψτε τους μετόχους που κατέχουν 
πάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και το ποσοστό τους. 
Name Όνομα % Ποσοστό 
      
      
 

11. Please give details of any change to the list of Directors and Officers given in the Company’s last Report 
and Accounts. Παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην 
κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών της Εταιρίας σε σχέση με τον 
τελευταίο ετήσιο Πληροφοριακό Δελτίο που εκδόθηκε. 

9. Is the Company: Η Εταιρία είναι:  
 (a)   Private? Ιδιωτική;   Yes / Ναι   No / Όχι 
 (b)   Public? Δημόσια;   Yes / Ναι   No / Όχι 
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12. Give complete list of all subsidiary companies including country of registration, their activity and 
percentage owned by Parent Company. Παρακαλούμε δώστε κατάσταση θυγατρικών εταιριών 
αναφέροντας τη χώρα της έδρας τους, το αντικείμενό τους καθώς και το ποσοστό που ανήκει στη 
Μητρική Εταιρία. 

 
Company Name Country Object of Business % of Property 
Όνομα Εταιρίας Έδρα Αντικείμενο % Ιδιοκτησίας 

 
 

 
 

13. Does the Company or any Director or Officer have “Directors & Officers Liability Insurance” currently in 
force? Η Εταιρία ή τα Στελέχη της έχουν κάποια Ασφαλιστική Κάλυψη «Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης»; 

    Yes / Ναι           No / Όχι 
If ‘‘Yes’’, please state: Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε 
(a) Insurer - Ασφαλιστική Εταιρία   
(b) Indemnity Limit - Όριο ευθύνης   
(c) Expiry Date – Ημερομηνία λήξης της κάλυψης  

 
14. As far as “Directors and Officers Liability Insurance” is concerned, has any insurer ever: Σχετικά με την 

κάλυψη της Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης έχει στο παρελθόν: 
(a) Declined to offer insurance 

(b) Απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση  Yes / Ναι No / Όχι 
(c) Cancelled any insurance 

(d) Ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύμβαση  Yes / Ναι  No / Όχι 
If “Yes” -either to question (a) or (b)- please provide details:  Αν “Ναι”, είτε στην ερώτηση (a) ή (b), 
δώστε σχετικές λεπτομέρειες: 

 
 

 
 

 

Employment Practices Liability – Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής 
 

 
15. Does the Company have a Human Resources Department? Έχει η Εταιρία Διεύθυνση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού; 
        Yes / Ναι     No / Όχι 
If “Yes”, how many employees are in this department? 
Αν “Ναι”, πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σε αυτό το τμήμα;    
If “No”, how is the function handled? 
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Αν ” Όχι”, πως εφαρμόζεται η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας; 

 
 

 
 

 
16. Please list how many employees, workers the Company employs? Παρακαλώ αναφέρετε το πλήθος 

υπαλλήλων / εργατών της Εταιρίας. 
a)   Parent Company:           b) Subsidiaries:  
α)  Μητρική Εταιρία:       β) Θυγατρικές:      
 

17. How many officers and employees have resigned, been terminated (with or without cause) or have 
taken early retirement within the last 24 months? Πόσα Στελέχη και υπάλληλοι έχουν αποχωρίσει ή 
έχουν απολυθεί (με ή χωρίς λόγο) ή έχουν πάρει πρόωρη σύνταξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 
μηνών; 

 Employees – Υπάλληλοι:   Officers – Διευθυντές:    
 

18. a)   Does the Company have a written Human Resources manual or equivalent written management 
guidelines? Έχει η Εταιρία γραπτό εγχειρίδιο ή οδηγό «Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού»; 

    Yes / Ναι       No / Όχι 

 
b) Please tick box if the manual / guidelines indicate a policy procedure with respect to the following 

events. Παρακαλούμε σημειώστε εάν το εγχειρίδιο ή ο οδηγός περιέχει κάποια εταιρική διαδικασία 
σχετικά με τα πιο κάτω γεγονότα 

 
 

1 Written application for employment 
Γραπτή αίτηση απασχόλησης 

 
 

2 Legally prohibited discriminations 
Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις 

 

3 Compliance with statutes  
 Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας  
4 Redundancies, termination of employment and early retirement  

 Οικειοθελείς αποχωρήσεις, Καταγγελία σύμβασης εργασίας  
 ή πρόωρη συνταξιοδότηση  
5 Employee appraisals / reviews 

Αξιολόγηση υπαλλήλων 
 

 
6 Confidential treatment of medical examinations 

Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων 
 

 
7 Sexual harassment  
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 Σεξουαλική παρενόχληση  
8 Employee disciplinary actions 

Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων 
 

 
9 Employee out-placement services 

Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση προσωπικού 
 

 
 

c) Please tick relevant box (es) if decision regarding the following events are always subject to prior 
review by the Company’s Human Resources Department (HRD), Legal Department (LD) or 
External Legal Advisor (ELA). Παρακαλούμε σημειώστε εάν οι αποφάσεις που αφορούν στα πιο 
κάτω γεγονότα λαμβάνονται πάντα μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), 
της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) ή από Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο (ΕΝΣ). 

 
ndividual decisions are always reviewed by 
Μεμονωμένες αποφάσεις υπόκεινται σε έλεγχο πάντα από 

 
HRD/ΔΑΔ     LD/ΝΥ     ELA/ΕΝΣ 

1. Written application for employment 
Γραπτή αίτηση απασχόλησης  

2. Legally prohibited discriminations 
Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις  

3. Compliance with statutes 
Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας  

4. Redundancies, termination of employment and early 
retirement. Οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελία 
σύμβασης εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότη  

5. Employee appraisals / reviews 
Αξιολόγηση υπαλλήλων 

6. Confidential treatment of medical examinations 
Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων  

7. Sexual harassment 
Σεξουαλική παρενόχληση  

8. Employee disciplinary actions 
Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων 

9. Employee out-placement services 
Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση προσωπικού  
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d) Does the Company have an Employee Handbook or Employment Regulation which is distributed to all 
employees? Έχει η Εταιρία, ένα Eγχειρίδιο ή Κανονισμό Εργασίας για τους υπαλλήλους που 
διανέμεται σε όλους; 
             Yes / Ναι    No / Όχι 

If “Yes”, please attach such handbook to this proposal. 
Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφο στην παρούσα πρόταση ασφάλισης. 

 
 

19. Is the Company currently undergoing, or does the Company contemplate undergoing, during the next 
12 months any employee layoffs or early retirement? Βρίσκεται η Εταιρία, ή πρόκειται να προχωρήσει,  
μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε διαδικασίες απόλυσης ή πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού 

της;          Yes / Ναι   No / Όχι 

 If “Yes”, please attach full details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε περιγράψτε αναλυτικά . 
 

20. Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination, discrimination and 
sexual harassment claims made against the Company or any of its Directors, Officers, Employees 
during the last 5 years including amounts of any judgement or settlement and costs of defence. 
Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες για όλες τις απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά της Εταιρίας 
συνεπεία παράνομης καταγγελίας σύμβασης εργασίας, διάκρισης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 5 ετών μαζί με ποσά αποζημίωσης και έξοδα υπεράσπισης. 
If no such claims, please tick. 
Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σημειώστε  None Καμία 

 
21. Please provide, on a separate attachment, full details of all inquiries, investigations, grievance filings or 

other administrative hearings previously filed with or currently before any local or governmental agency 
governing employer responsibility to employee. Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες για όλες τις 
έρευνες, ανακρίσεις, παράπονα ή άλλες υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν στην Επιθεώρηση 
Εργασίας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. 
If no such claims, please tick. Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σημειώστε  None Καμία 

 
22. Are there now or have there been any employment practices claim (s) against the Company or any of its 

subsidiaries. Έχουν εγερθεί ποτέ απαιτήσεις σχετικά με εργατική πρακτική κατά της Εταιρίας ή κάποιας 
από τις θυγατρικές της; 
         Yes / Ναι            No / Όχι 
If “Yes”, please attach full details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε επισυνάψτε περιγράψτε αναλυτικά. 
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23. Do you require  Entity Employment Practices Liability cover?  Επιθυμείτε κάλυψη της Εταιρίας  για 
ευθύνες από Εργατική Πρακτική; 
     Yes / Ναι            No / Όχι 

 
  Claims Information – Πληροφορίες για Απαιτήσεις 

 

 
24. Have claims ever been made against any past or present Director or Officer of the Company or its 

subsidiaries? Έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον πρώην ή  νυν μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Στελεχών της Εταιρίας ή των θυγατρικών της; 
    Yes / Ναι   No / Όχι 
If ‘‘Yes’’, please give details. Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά 

 
 

 
25. Is the Company aware, after enquiry, of any circumstance or incident which may give rise to claim? 

Μετά από έρευνα  γνωρίζει  η Εταιρία  κάποιο περιστατικό  ή γεγονός  που μπορεί  να  καταλήξει  σε 
απαίτηση; 
          Yes / Ναι  No / Όχι 
 
 
If ‘‘Yes’’, please give details: Αν “Ναι”, παρακαλούμε περιγράψτε λεπτομερώς: 

 
 

 
 

 
 
Indemnity Limit – Όρια Ευθύνης 

 

 
26. Amount of Indemnity required. Όρια ευθύνης που επιθυμείτε 

 

     EURO 3.000.000 EURO 5.000.000  EURO 10.000.000 
 

      Other, please state. Άλλο, παρακαλούμε αναφέρετε 
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North American Cover   

 
Questions 1, 2, 3 and 4 are to be completed only if cover is required for claims made in the United States of  

America or Canada or claims made elsewhere arising out of the Company’s operations in the United States 
of America or Canada. 

 
1. Please give the total gross assets of the Group in North America    

 
2. (a)   Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together with the 

Company’s percentage interest in each. 

 
Company’s name % 

 
 

 

 
 

 
(b)   For each company – Who owns the minority stock? 

Name % 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
3. (a)   Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in North 

America? 
          Yes  No 
If ‘‘Yes’’: 
 
On what date was the last offer / tender / issue made?    

 

(i) Was the offer subject to the United States Securities  
 Act of 1993 and / or The Securities Exchange Act of 1934 and / or any 

amendments thereto? Yes 
 

  No 
(ii) If any stocks or shares are traded in form of ADR’s, pleas advise:  

(a) whether they are sponsored or un-sponsored?   
  

(b) the percentage traded as a total of issued share capital?  
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(c) the number of ADR shareholders?    
 

 
(b)   Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or 

Commercial paper in North America? Yes No 
 

4. Has a 20-f filling been made to the USA regulatory authorities? 
 
                                                             Yes              No 

If not applicable please confirm details:    
 

 

 
 

  SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE COMPANY TO COMPLETE THIS INSURANCE. 
Η  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΔΕΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΝΑ 
ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. 

 

Declaration 
 

 
I declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material facts have been 
mis-stated or suppressed, after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information 
supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform Insurers of 
any material alteration to those facts occurring before completion of the Contract of Insurance. 
A material fact is one which would influence the acceptance or assessment of the risk. 

 
 

Δηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει 
εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνώ ότι αυτή η πρόταση μαζί με οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο υποβάλλω θα αποτελέσει τη βάση της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
ενημερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων. 
Σαν «ουσιώδες στοιχείο» εκλαμβάνεται καθετί το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή αξιολόγηση του 
κινδύνου 
 

 Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες  

Η AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της AIG Europe S.A. (AESA) και η AESA δεσμεύονται 
για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτούντων αποζημίωση και άλλων δυνητικών 
πελατών, αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και τρίτων των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.  
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«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. 
 
Ποιες 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.  
 
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. 
 
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 Η AIG Ελλάς ΑΕ, 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 ΕΛΛΑΣ ή/και από την AESA σε εταιρείες του ομίλου της American Insurance 
Group Inc. (AIG) και σε τρίτους (όπως μεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,  
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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. 
 
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 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 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 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  
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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 
Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο: 
dataprotectionofficer.el@aig.com   
 
 

 How we use Personal Information  

AIG Greece SA as the legal representative in Greece of “AIG EUROPE S.A. (AESA) and AESA committed to 
protecting the privacy of customers, claimants and other business contacts.  
 
“Personal Information” identifies and relates to you or other individuals (e.g. your partner or other members of 
your family). If you provide Personal Information about another individual, you must (unless we agree otherwise) 
inform the individual about the content of this notice and our Privacy Policy and obtain their permission (where 
possible) for sharing of their Personal Information with us. 
 
The types of Personal Information we may collect and why – Depending on our relationship with you, Personal 
Information collected may include: contact information, financial information and account details, credit 
reference and scoring information, sensitive information about health or medical conditions (collected with your 
consent where required by applicable law) as well as other Personal Information provided by you or that we 
obtain in connection with our relationship with you. Personal Information may be used for the following 
purposes: 
 
• Insurance administration, e.g. communications, claims processing and payment 
• Make assessments and decisions about the provision and terms of insurance and settlement of 

claims 
• Assistance and advice on medical and travel matters 
• Management of our business operations and IT infrastructure 
• Prevention, detection and investigation of crime, e.g. fraud and money laundering 
• Establishment and defence of legal rights 
• Legal and regulatory compliance (including compliance with laws and regulations outside your 

country of residence) 
• Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes 
• Marketing, market research and analysis 
 
To opt-out of any marketing communications that we may send you, contact us by e-mail at: customerservice-
GR@aig.com or by writing to: AIG Greece SA Maroussi, Kifissias Avenue 119. If you opt-out we may still send you 
other important service and administration communications relating to the services which we provide to you 
from which you cannot opt-out. 
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Sharing of Personal Information - For the above purposes Personal Information may be shared with our group 
companies and third parties (such as brokers and other insurance distribution parties, insurers and reinsurers,  
credit reference agencies, healthcare professionals and other service providers). Personal Information will be 
shared with other third parties (including government authorities) if required by laws or regulations. Personal  
Information (including details of injuries) may be recorded on claims registers shared with other insurers. We 
are required to register all third party claims for compensation relating to bodily injury to workers’ compensation 
boards. We may search these registers to prevent, detect and investigate fraud or to validate your claims history 
or that of any other person or property likely to be involved in the policy or claim. Personal Information may be 
shared with prospective purchasers and purchasers, and transferred upon a sale of our company or transfer of 
business assets. 
 
International transfer - Due to the global nature of our business, Personal Information may be transferred to 
parties located in other countries (including the United States, China, Mexico Malaysia, Philippines, Bermuda 
and other countries which may have a data protection regime which is different to that in your country of 
residence). When making these transfers, we will take steps to ensure that your Personal Information is 
adequately protected and transferred in accordance with the requirements of data protection law.  Further 
information about international transfers is set out in our Privacy Policy (see below).  
 
Security of Personal Information – Appropriate technical and physical security measures are used to keep your 
Personal Information safe and secure.  When we provide Personal Information to a third party (including our 
service providers) or engage a third party to collect Personal Information on our behalf, the third party will be 
selected carefully and required to use appropriate security measures. 
 
Your rights – You have a number of rights under data protection law in connection with our use of Personal 
Information.   These rights may only apply in certain circumstances and are subject to certain exemptions. These 
rights may include a right to access Personal Information, a right to correct inaccurate data, a right to erase data 
or suspend our use of data.  These rights may also include a right to transfer your data to another organisation, 
a right to object to our use of your Personal Information, a right to request that certain automated decisions we 
make have human involvement, a right to withdraw consent and a right to complain to the data protection 
regulator.   Further information about your rights and how you may exercise them is set out in full in our Privacy 
Policy (see below).  
 
Privacy Policy - More details about your rights and how we collect, use and disclose your Personal Information 
can be found in our full Privacy Policy at: www.aig.com.gr/privacy-policy or by email at: dataprotectionofficer-
el@aig.com 
 

Signed-Υπογραφή…………………………… Company-Εταιρία ……………………… 

Title-Θέση……………………………….… Date-Ημερομηνία ……………………… 

 (to be signed by Chairman/Chief Executive or equivalent) 

(να υπογραφεί από τον Πρόεδρο / Διευθύνων Σύμβουλο ή ομότιμο) 
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   Following documents have to be enclosed with this Proposal Form 

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα 
 

 

 

1. The last two Annual Reports and Accounts for the Company – Δύο τελευταία ετήσια 
Πληροφοριακά Δελτία. 

2. The last two Statements of Cash flow and Income Statements – Τις δύο τελευταίες 
Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Ροής και Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

3. Organization Chart – Οργανόγραμμα. 
4. Any other Document / Listing Particulars published in the last 12 months – Οποιοδήποτε 

άλλο Ενημερωτικό Δελτίο, που δημοσιεύθηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 
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