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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  
  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : _______________________________________________________________  
  

1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : __________________________________________________ 
2. Πατρώνυμο ______________________________________________________________________________ 
3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: ______________________________________________________________  
4. Α.Φ.Μ. : ________________________________________ Δ.Ο.Υ. : _________________________________  
6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός _______________   Τ.Κ. __________________ πόλη _________________ 
7. Τηλέφωνο : _____________________________________   ΦΑΞ : __________________________________  
8. Ιδιοκτήτης ή Ενοικιαστής του κτιρίου ; ________________________________________________________  

 
________________________________________________________________________________________  
  

I.  ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(α) Πόσους ορόφους έχει η οικοδομή ;_______________________________________ 
(β) Πόσοι ανελκυστήρες λειτουργούν στην οικοδομή και για πόσα άτομα ο καθένας ;  
  

 
(γ) Ποιο είναι το έτος κατασκευής της οικοδομής ; ______________________________________________  
(δ) Σε ποιον ή ποιους ορόφους στεγάζεται η προς ασφάλιση επιχείρηση _____________________________   
 _______________________________________________________________________________________  
(ε) Ποιος είναι περίπου ο μέσος όρος ΤΡΙΤΩΝ (πελατών, επισκεπτών, προμηθευτών        κλπ. εκτός των 
υπαλλήλων) που επισκέπτονται ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ την οικοδομή όπου         βρίσκεται το εργοστάσιο /βιοτεχνία 
;_____ _________________________________________________________________________________ 
(στ) Αριθμός φωτεινών ή μη επιγραφών : _____________________________________________________ 
Οι επιγραφές είναι τοποθετημένες :  

1. στην πρόσοψη του κτιρίου ;                
2. σε μεταλλικούς σκελετούς στη γη ;  
3. σε τοιχοκολώνες ;  
4. στη σκεπή ή στον εξώστη ;  

 (ζ) Λειτουργούν ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκς, γερανοί, κλπ) στην επιχείρηση; 

mailto:Info.Gr@aig.com
http://www.aig.com.gr/


AIG Europe S.A. 
Υποκατάστημα Ελλάδας 
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210 8127600, φαξ 210 8063585  
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,  
τηλ. 2310 474999, φαξ 2310 474980-990 , Email: Info.Gr@aig.com , Url: www.aig.com.gr     

                    
                            
  

 
  
 

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η 
AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει 
διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με 
καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. 

2 
 

Αν ναι, παρακαλούμε δηλώστε τον αριθμό τους ανά είδος 
______________________________________________________________________________________       
_____________________________________________________________________________________  
(η) Λειτουργεί κυλικείο μέσα στην επιχείρηση ; _______________________________________________    
  
(θ) Δηλώστε το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (κτίρια & περιβάλλων χώρος) ___________m2  
          
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών  

Προηγούμενου έτους  Τρέχοντος έτους  Επόμενου έτους  
      

  
  
II.  ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   
  
     (α) Πόσα άτομα απασχολείτε στην επιχείρηση ; _____________________________________________  

     (β) Πόσα άτομα απασχολείτε : 1) στα γραφεία ______________________________________________   

2) στο εργοστάσιο __________________________________________________________________________   
                        

3) σε εξωτερικές εργασίες ____________________________________________________________________  

    (γ) Προϋπολογιζόμενο ετήσιο μισθολόγιο :___________________ _______________________________  

    (δ) Επιβάλλονται από το νόμο ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας / προστασίας των                
          εργαζόμενων στην επιχείρησή σας και ποια είναι αυτά ;  
  
  

 
  
9. Υπάρχουν μέτρα ασφάλειας /προστασίας στην οικοδομή και ποια ;  
  
  

 
  
10. Τι άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχετε σε ισχύ με την Εταιρία μας;   
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11. Σε ποια / ποιες εταιρίες ήσαστε ασφαλισμένος μέχρι σήμερα;  
  
  

 
  
12. Είχατε κάποια ζημιά τα τελευταία 3 χρόνια ;    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε λεπτομέρειες  
  
_______________________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________________  
  

  
  

 
  
_______________________________________________________________________________________  
  
 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

 
13. Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων της.  
Παρακαλούμε περιγράψτε τα προϊόντα που κατασκευάζονται και σχεδιάζονται από το δικό σας προσωπικό και 
δηλώστε κατά προσέγγιση το ποσοστό των ετήσιων πωλήσεων αυτών των προϊόντων.  
  

 
  
  

 
  
  
14. Λειτουργεί Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην επιχείρησή σας ;  
ΝΑΙ                        ΟΧΙ      
Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας του και των προσόντων του προσωπικού που 
απασχολείται σ’ αυτό, περιλαμβανομένης και της ομάδας σχεδιασμού.  
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15.Συνολικός Ετήσιος Κύκλος Εργασιών   

€ __________________________ για το οικονομικό έτος από ________________ μέχρι ________________  

  
Αναλυτικότερα :   

α) Πωλήσεις εντός Ελλάδος : € ______________________________________________________________   

β) Πωλήσεις εκτός Ελλάδος, πλην ΗΠΑ, Καναδά & Αυστραλία : € ____________________   

γ) Πωλήσεις σε ΗΠΑ : € ___________________________   

                 ΚΑΝΑΔΑ :  € __________________________   

            ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ :  € __________________________  

  
16. Κατάλογος των προϊόντων που παράγονται :  
   

 Είδος προϊόντος  Ετήσιες πωλήσεις  
κατά προσέγγιση  

ΕΥΡΩ   

Πότε μπήκε για πρώτη 
φορά το προϊόν   

στην αγορά ;  
1.  
  

     

2.  
  

     

3.  
  

     

4.  
  

     

5.   
  

     

   
  
  
17. Λεπτομέρειες των μεγαλύτερων συμβάσεων πώλησης που συνήψε η επιχείρησή 
σας τα τελευταία 3 χρόνια και μέσο μέγεθος σύμβασης ή παραγγελίας :  
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18. Ποιο είναι το ποσοστό αποτυχίας των τεχνικών προδιαγραφών του / των προϊόντος / των μετά την 
είσοδο του / τους στην αγορά ; (Σημειώστε σε κάθε περίπτωση αν αυτό είναι βασισμένο σε πραγματική 
εκτίμηση).  
  
  

 
  

 
  
  

 
  
  
  
  
19. Σχεδιάζετε να ‘’τοποθετήσετε’’ στην αγορά κάποιο νέο προϊόν μέσα στους 
επόμενους    
     12 μήνες ;        ΝΑΙ                       ΟΧΙ                Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες.  
  
  

 
  
  

 
  
  

 
20. Δώστε πληροφορίες για απαιτήσεις που εγέρθηκαν κατά της επιχείρησής σας τα τελευταία 3 - 5 
χρόνια και που θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο αποζημίωσης με βάση το συμβόλαιο αυτό :  
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21 1 Γνωρίζει η επιχείρησή σας αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις –εκτός απ’ ό,τι     αναφέρετε στην ερώτηση 
12– από τις οποίες θα μπορούσε να γεννηθεί αξίωση για αποζημίωση σύμφωνα με το συμβόλαιο αυτό ;  
  
   

 
  
  

 
  
  

 
  
22. Επισυνάψτε τα ακόλουθα :  

     (α) Ενημερωτικά φυλλάδια που περιγράφουν τα διάφορα προϊόντα  

     (β) Τον ισολογισμό της τελευταίας χρονιάς  

     (γ) Το κείμενο οποιασδήποτε συμφωνίας έχετε κάνει και βάσει της οποίας παραιτήστε αναγωγικών ή άλλων 

δικαιωμάτων σας.  

  
23. Αγορές εξωτερικού στις οποίες εξάγετε τα προϊόντα πλην των Η.Π.Α. και ΚΑΝΑΔΑ.  
  
       

Προϊόν  
  

Ετήσια 
Προϋπολογιζόμενη 

Αξία Εξαγωγών   

Χώρα ή 
Περιοχή   

Αντιπροσώπευση2  

                                             
1 Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να δοθεί με ιδιαίτερη προσοχή. 

Το συμβόλαιο θα καλύπτει αξιώσεις κατά της επιχείρησης που γεννήθηκαν στη διάρκεια της ισχύος του.  

 ΕΥΡΩ     
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1.  
  

      

2.  
  

      

3.  
  

      

4.  
  

      

5.   
  

      

  
  
24. Πληροφορίες που χρειάζονται όσον αφορά στις εξαγωγές σε Η.Π.Α., Καναδά & 
Αυστραλία  
  
     (α) Πλήρης περιγραφή όλων των εξαγόμενων προϊόντων και ποσοστό επί του συνόλου             
για το κάθε προϊόν ξεχωριστά.    
   

 
  
  

 
  
     (β) Από πότε παράγετε το κάθε προϊόν ; ___________________________________________________  
  
     (γ) Πόσο καιρό εξάγει η εταιρία σας αυτά τα προϊόντα στις ΗΠΑ,  στον Καναδά και την  Αυστραλία ;  
_______________________________________________________________________________________     

          Ειδικότερα, σε ποιες πολιτείες των ΗΠΑ ; ________________________________________________           
_______________________________________________________________________________________  

     (ε) Τρόποι εξαγωγής στις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία, δηλαδή :  
  
ε.1. Μέσω υποκαταστήματος σας   θυγατρικής εταιρίας σας στις Η.Π.Α. / Καναδά /Αυστραλία ; 
ε.2. Μέσω αντιπροσώπου ;             

ε.3. Μήπως το προϊόν σας ενσωματώνεται σε άλλο προϊόν  που κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. / Καναδά / Αυστραλία ;  

ε.4. Διαθέτει η επιχείρησή σας πάγια στοιχεία στις Η.Π.Α. / Καναδά / Αυστραλία;  
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2 π.χ. υποκατάστημα, πρακτορείο κλπ. στην κάθε χώρα  
  
  

 
  
  

  ε.5. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους συμβατικούς όρους και εγγυήσεις, περιλαμβανομένων όλων 
 των προφορικών ή γραπτών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν ή που δόθηκαν σε πωλητές ή προμηθευτές 
 στις Η.Π.Α. / Καναδά ;  

   
 

 
 

  
 

  
  
ε.6. Είναι ο πωλητής ή ο προμηθευτής στις Η.Π.Α. / Καναδά / Αυστραλία ασφαλισμένος για αστική ευθύνη 
προϊόντος ;  Αναφέρατε το όριο ευθύνης του, αν  είναι γνωστό.  
   

 
  
    
ε.7. Λεπτομερείς πληροφορίες για πληρωθείσες ή εκκρεμείς ζημίες και λεπτομέρειες για διαμαρτυρίες που δεν 
έχουν εξελιχθεί ακόμα σε αξιώσεις.  
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ε.8. Έχετε ασφαλισθεί άλλη φορά για εξαγωγές στις ΗΠΑ/Καναδά/Αυστραλία ;   
   

 
  

 
  

 
  

  
Όρια   Ευθύνης  
  
(α) Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων  

 Σωματικές Βλάβες / Θάνατος μέχρι   €_________________ κατ’ άτομο  

                                €_________________ ομαδικό ατύχημα     

 Υλικές Ζημίες μέχρι                           €_________________ κατ’ ατύχημα         

 Συνολική ευθύνη της Εταιρίας μέχρι  €_________________ αθροιστικά για όλη την     
                                             ασφαλιστική διάρκεια.  
  
(β) Αστική Ευθύνη Εργοδότη  
Ψυχική Οδύνη, Ηθική Βλάβη μέχρι              €_________________ κατ’ άτομο      

                                 €_________________ ομαδικό ατύχημα  

Συνολική ευθύνη της Εταιρίας μέχρι            €________________ αθροιστικά για όλη                                                                                                         

ασφαλιστική διάρκεια   

  
(γ) Αστική Ευθύνη Προϊόντος   
  
Όρια  Ευθύνης  

  
 Τι ποσό αποζημίωσης θέλετε :  
   
(α) για κάθε ζημιά                                              €_____________________________  
   
(β) σωρευτικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο    €_____________________________  
 
Διάρκεια ασφάλισης : Από :___________________ Μέχρι : ____________________  
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        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.  
 
«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, 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 
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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 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   

 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : __________         ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ____________________ 
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AIG Europe S.A. 
Υποκατάστημα Ελλάδας 
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210 8127600, φαξ 210 8063585  
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,  
τηλ. 2310 474999, φαξ 2310 474980-990 , Email: Info.Gr@aig.com , Url: www.aig.com.gr     

                    
                            
  

 
  
 

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η 
AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει 
διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με 
καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. 
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