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4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  
Συνεργάτης  ________________________________Κωδικός Συνεργάτη ______________________  

Ασφαλιζόμενος ____________________________________________________________________  

Πατρώνυμο _______________________________   Ημερομηνία Γέννησης ____________________ 

Επάγγελμα ______________________ Α.Φ.Μ. __________________ ΔΟΥ ____________________  

Τηλέφωνο Οικίας_____________  Εργασίας_____________ Κινητό___________ Φαξ____________ Διεύθυνση 

Αλληλογραφίας :   

Οδός ______________ Αριθμός _______ Τ.Κ._______ Περιοχή ________________ Πόλη_________  

Διάρκεια Ασφάλισης                    Τρόπος Πληρωμής   

Από____________ Έως___________________ Ετήσια Δόση □  Εξάμηνες Δόσεις  □  

   

Επιθυμείτε σε κάθε ανανέωση της ασφάλισης να γίνεται αυτόματη αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων  

αξιών της οικοδομής ;  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Αν ναι με τι ποσοστό  3%        □ άλλο______  

  

Τοποθεσία Κινδύνου   

Οδός ______________ Αριθμός _______ Τ.Κ._______ Περιοχή ________________ Πόλη_________ 

Ενδιαφέρεται τράπεζα σαν ενυπόθηκος Δανειστής   ΝΑΙ □ ΟΧΙ □    

Αν ναι ποια: _____________________ μέχρι ποιου ποσού ______________________   

  

 

 

 

Στοιχεία Οικοδομής   

Χρήση :   

Κύρια Κατοικία □   Δευτερεύουσα / Εξοχική κατοικία □    Άλλο _______________________ 

Ιδιοκατοίκηση   □    Ενοικίαση  □     Εκμίσθωση        □  

  

Τετραγωνικά Μέτρα _________ Έτος Κατασκευής ___________ Έτος ανακατασκευής __________  

Ασφαλίζεται ολόκληρη η οικοδομή ;  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □    Αν όχι ποιος όροφος ; __________________  

  

 

 Σε περίπτωση που η οικοδομή δεν εντάσσεται σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες  παρακαλούμε 

περιγράψτε_____________________________________________________________________________________ 

Περιγραφή κατασκευής    
Σκελετός Μπετόν Αρμέ    □     Τοιχοποιία   Τουβλόκτιστη   □    Στέγη  Ταρατσοσκεπής                            □  

    Λιθόκτιστο    □        Αφρομπετόν     □       Ταρατσοσκεπής με κεραμίδια    □ 

   Ξύλινο    □        Λιθόκτιστη      □       Κεραμοσκεπή σε Σιδηροδοκούς □ 

   Προκάτ    □        Τσιμεντόλιθοι  □      Κεραμοσκεπής σε ξυλοδοκούς   □ 

   Μεταλλικό     □        Άλλο     □       Άλλο                                                 □ 

   Άλλο     □                                                      
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_______________________________________________________________________________________________  

  

Πρόσθετοι Χώροι  

Υπάρχει ανεξάρτητη αποθήκη  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Αν ναι  που______________ τ.μ. _______________   

Υπάρχει Κλειστός Χώρος Στάθμευσης  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Αν ναι που ______________ τ.μ._________  

Υπάρχει άλλες εγκαταστάσεις ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Αν ναι παρακαλούμε αναφέρετε ________________  

Επιθυμείτε να ασφαλίσετε την αναλογία του διαμερίσματος στα κοινόχρηστα  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Συνολικός αριθμός ορόφων ___________________       Υπάρχει υπόγειο ;    ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Σε τι χρησιμεύουν οι υπόλοιποι όροφοι του κτιρίου   

Κατοικίες □  Γραφεία □ Καταστήματα □     Άλλο ________________________  

Η οικοδομή συνορεύει με άλλες οικοδομές ; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  αν ναι με τι:   

Κατοικίες □  Γραφεία □ Καταστήματα □     Άλλο ________________________  

Ο προς ασφάλιση κίνδυνος είναι ασφαλισμένος και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ;    ΝΑΙ □ ΟΧΙ □    

Αν ναι ποια: ______________________________________ για τι ποσό  ______________________    

Έχετε σε ισχύ ασφαλιστήριο αυτοκινήτου ή σκάφους με την εταιρία μας ;        ΝΑΙ □ ΟΧΙ □    

Αν ναι αναφέρατε τους αριθμούς για να κερδίζετε 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα τους ____________    

Έχετε σε ισχύ εσείς ή άλλο συγγενικό σας πρόσωπο ασφαλιστήριο   

αυτοκινήτου ή κατοικίας  με την εταιρία μας ;           ΝΑΙ □ ΟΧΙ □    

Αν ναι αναφέρατε τους αριθμούς για να κερδίζετε 10% έκπτωση ____________    

  

Ο προς ασφάλιση κίνδυνος είχε ασφαλιστεί στο παρελθόν και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ;   

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □      Αν ναι ποια: ___________________________________________________________    

  

Έχει αρνηθεί άλλη ασφαλιστική εταιρία την κάλυψη του προς ασφάλιση κινδύνου ;   
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ΝΑΙ □ ΟΧΙ □      Αν ναι ποια και για πιο λόγο ; _____________________________________________    

Έχετε πάθει ζημιά από κίνδυνο που θέλετε να καλύψετε; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □        

Αν Ναι πότε __________ από ποια αιτία ____________________________________________________   

 

 Μέτρα Προστασίας  

Υπάρχουν πυροσβεστήρες ;   
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης ;   
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Υπάρχει θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας ;   
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας 4 στροφών    
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Υπάρχουν κάγκελα στα παράθυρα του ισογείου ;   
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού ;   
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Εάν Ναι είναι συνδεδεμένο σε 24ωρη βάση με εταιρία προστασίας     ΝΑΙ □ ΟΧΙ □  

Εάν Ναι πια_______________________________________________  

  

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Αντικείμενα ή σύνολο ομοειδών αντικειμένων με αξία μεγαλύτερη από € 1.500 καθώς και τα αντικείμενα που καλύπτονται με 
επέκταση εγγύησης πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά   

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΑΞΙΑ  

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   €  
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ   €  
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ   €  

ΤΕΝΤΕΣ   €  
ΑΛΛΟ :   €  
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ   €  

  

ΕΠΙΠΛΑ     ΑΞΙΑ  

ΣΑΛΟΝΙΟΥ   €    

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ   €    

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ  Α.   €    

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ  Β.   €    

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ  Γ.   €    

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ   €    
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ΓΡΑΦΕΙΟΥ   €    

ΚΟΥΖΙΝΑΣ   €    

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   €    

ΒΕΡΑΝΤΑΣ / ΚΗΠΟΥ   €    

ΑΛΛΟ:   €    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ   €    

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ     ΑΞΙΑ  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   €    

VIDEO   €    

DVD   €    

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ / HOME CINEMA   €    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ   €    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ   €    

ΨΥΓΕΙΟ   €    

ΚΟΥΖΙΝΑ   €    

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ   €    

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ   €    

ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ   €    

ΑΛΛΟ:   €    

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ €    

  

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ     ΑΞΙΑ  

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ     €    

ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ     €    

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ     €    

ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ     €    

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ     €    

ΑΛΛΟ:     €    

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ     €    

ΛΟΙΠΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ     ΑΞΙΑ  

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ     €    

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ     €    

ΑΣΗΜΙΚΑ     €    

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ     €    

ΠΙΝΑΚΕΣ      €    

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ     €    

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ     €    

ΒΙΒΛΙΑ     €    
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ΔΙΣΚΟΙ / CD / DVD     €    

ΧΑΛΙΑ / ΜΟΚΕΤΕΣ     €    

ΑΛΛΟ:     €    

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ     €    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ     €    

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ   €    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   €  

Ε  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΑΠΛΗ  
  
  

  

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ   
  
  

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ      ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  
  

            

ΠΛΗΡΗΣ  
  
  

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ      ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ     

            

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

   ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ      ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ     

ΑΣΦΑΛΙΖΌΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

ΚΤΙΡΙΟ – ΟΙΚΟΔΟΜΗ  (ελάχιστη αξία ανά τ.μ. € 1.050)   €  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (Μαντρότοιχους, αυλόπορτες, κολυμβητικές δεξαμενές κτλ.)   €  

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ   €  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  (Ελάχιστη αξία ανά τ.μ. € 400)   €  

  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
Προσοχή : Η κάλυψη σεισμού ισχύει μόνο σε ακίνητα 
κατασκευασμένα μετά το 1960 από μπετόν αρμέ   

ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

      

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
Προσοχή : Η κάλυψη σεισμού ισχύει μόνο σε ακίνητα 
κατασκευασμένα μετά το 1960 από μπετόν αρμέ   

ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

  

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ  

2% στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο με ελάχιστο  

€2.000 □  

5% στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο με ελάχιστο  

€5.000 □  

7,5% στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο με ελάχιστο  

€7.500 □  

10% στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο με ελάχιστο  

€10.000 □  



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. 

6 

  

ΚΑΘΙΖΗΣΗ ‐ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ   ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

      

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Εξαιρουμένου 
του σεισμού)   ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

      

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(Περιλαμβανομένου του σεισμού)   ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

      

ΓΕΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ   ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

  
  

   

ΠΑΚΕΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
(Κλοπή ταυτότητας, Δόλιες Χρεώσεις, Επίθεση & Ληστεία σε ΑΤΜ, Κάλυψη 

απολεσθέντος πορτοφολιού, Αντικατάσταση Κλειδιών)  

ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

      

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΛΥΨΗ  (Τυχαία 
υλική ζημιά)   ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

  

   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
ΝΑΙ □   ΟΧΙ □  

 --  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθινά, ακριβή και πλήρη και συμφωνώ ότι οποιαδήποτε απόκρυψη 
σημαντικών πληροφοριών απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης. Η παρούσα αίτηση ασφάλισης, 
θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου, το οποίο η AIG θα εκδώσει εφόσον την αποδεχθεί.  

  
  

 

  

  

  Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  Ο ΑΙΤΩΝ  
  
................................……………………  ……………………………………  
  (υπογραφή)    (υπογραφή)  
  

  

  
Ηµεροµηνία……..………………..........  
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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). 
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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 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   
 

  

  

  

  


