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ManagementGuard   Αίτηση 

Ασφάλισης  

  

Ασφαλιστικό Πρακτορείο-Κωδικός:______________________________________________________  
  

Πληροφορίες για την Εταιρία (Λήπτης της Ασφάλισης)  

  
  
1. Επωνυμία Εταιρίας :____________________________________________________________________  

 Α.Φ.Μ.: __________________Δ.Ο.Υ.: ________________________Έτος ίδρυσης της Εταιρίας:_______ 

Διεύθυνση Έδρας: _____________________________________________________________________ 

Τηλέφωνο : ____________________________Ιστοσελίδα: _____________________________________  

  Περιγραφή εργασιών:                                   

     

2. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:  

  Προηγούμενο έτος  Τρέχον έτος  Εκτίμηση για το επόμενο έτος  

Ετήσιος κύκλος εργασιών:        

Σύνολο Ενεργητικού:      -  

Ίδια Κεφάλαια :      -  

Δανειακές Υποχρεώσεις      -  

Καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους :  

    -  

  

3.    Είναι η Εταιρία ή κάποια θυγατρική της εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο;     ΝΑΙ          ΟΧΙ     

4. Δραστηριοποιείται η Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο στη Βόρεια Αμερική;          ΝΑΙ          ΟΧΙ     
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5. Παρακαλούμε καταγράψτε τους μετόχους που κατέχουν πάνω από 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας  και το ποσοστό τους.   

 Όνομα  % Ποσοστό 

_____________________________________________________________________________________ 

     

6. Παρακαλούμε δώστε κατάσταση θυγατρικών εταιριών αναφέροντας την έδρα τους, το αντικείμενό  

εργασιών, το  ποσοστό που ανήκει στη Μητρική Εταιρία και τυχόν διαπραγμάτευση σε Χρηματιστήριο.  
  

  Όνομα Εταιρίας  Έδρα  Αντικείμενο  % Ιδιοκτησίας  

 

________________________________________________________________________________________ 

   

  
   

  

  

7. Συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες ή Οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:  

  Όνομα Εταιρίας  Έδρα  Αντικείμενο  % Συμμετοχής  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

  

  

  

Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής  

  
  

8. Συνολικός αριθμός υπαλλήλων:     Μητρική Εταιρία:             Θυγατρικές:        

9. Έχει η Εταιρία Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού;                                                  ΝΑΙ      ΟΧΙ    
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Αν ” Όχι”, πως εφαρμόζεται η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας;   

 _________________________________________________________________________________  

10. Υπάρχει εγχειρίδιο ή Κανονισμός εργασίας που διανέμεται σε όλους τους υπαλλήλους;   ΝΑΙ     ΟΧΙ     

11. Τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού;                                      ΝΑΙ     ΟΧΙ     

12. Πόσα στελέχη και υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει ή απολυθεί ή συνταξιοδοτηθεί πρόωρα κατά τη διάρκεια  

 των τελευταίων δύο ετών:   Υπάλληλοι:              Διευθυντές:                    

  

Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων/Απώλεια Χρημάτων  

  

13. Διαχωρίζονται τα καθήκοντα των υπαλλήλων έτσι ώστε κανένας υπάλληλος να μην μπορεί να ρυθμίσει τα 

παρακάτω από μόνος του ;                                                               

i. `Εκδοση εντολών για κίνηση κεφαλαίων ;                                       ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 ii. Εκδοση τροποποιήσεων στις διαδικασίες κίνησης κεφαλαίων;                          ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 iii. Επενδύσεις σε αξιόγραφα και άλλα χρεόγραφα;                            ΝΑΙ    ΟΧΙ  

iv. `Εγκριση επενδύσεων σε πάγια;                                ΝΑΙ    ΟΧΙ   

14. Απαιτείται όλο το προσωπικό να παίρνει συνεχόμενη άδεια δύο εβδομάδων το χρόνο;       ΝΑΙ    ΟΧΙ   

15. Λειτουργεί στην Εταιρία ειδική Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ;                              ΝΑΙ    ΟΧΙ   

16. Χρησιμοποιούνται κωδικοί πρόσβασης για το μηχανογραφικό σύστημα;                         ΝΑΙ    ΟΧΙ   

17. Χρησιμοποιούνται μοναδικοί κωδικοί που δηλώνουν την ταυτότητα κάθε υπολογιστή;        ΝΑΙ    ΟΧΙ   

18. Αλλάζουν οι κωδικοί πρόσβασης όταν υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό;                       ΝΑΙ    ΟΧΙ     

19. Οι χώροι της Εταιρίας λειτουργούν και εκτός των ωρών εργασίας ;                                    ΝΑΙ    ΟΧΙ     

20. Ελέγχεται η πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ;                            ΝΑΙ    ΟΧΙ     

21. Γίνεται η μεταφορά χρημάτων από υπαλλήλους της Εταιρίας;                                              ΝΑΙ    ΟΧΙ     

22. Είναι το χρηματοκιβώτιο της Εταιρίας εντοιχισμένο ή επακτωμένο πάνω σε σταθερά  δομικά υλικά και/ή 

είναι  βαρέως τύπου (άνω των 100 κιλών)                                                                          ΝΑΙ     ΟΧΙ      
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23. Τι μεθόδους προστασίας χρησιμοποιείτε για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων (π.χ. κλειδαριές σε παράθυρα 

και πόρτες, χρηματοφυλάκια, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μεταλλικά ρολά) ;     

 ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________  

  

  

Προσωπικό Ατύχημα  

  
24. Παρακαλούμε δηλώστε πόσα Διευθυντικά Στελέχη / Μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας σας επιθυμείτε να 

καλύπτονται με τις καλύψεις του Προσωπικού Ατυχήματος :  1-5    6-15   16-25    

 

Εφόσον συναφθεί ασφαλιστική σύμβαση θα ζητηθεί από τον Ασφαλιστή λίστα με τα ανωτέρω 

 Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα 

  

Πληροφορίες για Ζημιές και Απαιτήσεις  

                   

25. Έχουν εγερθεί κατά της Εταιρίας ή των Διευθυντών και Στελεχών αυτής  απαιτήσεις οποιασδήποτε 

μορφής από εργαζόμενους κατά την τελευταία 5ετία;                                               ΝΑΙ       ΟΧΙ   

26. Έχουν υπάρξει περιστατικά υπεξαίρεσης χρημάτων της Εταιρίας από υπαλλήλους της κατά την τελευταία   

5ετία;                                                                                                                               ΝΑΙ       ΟΧΙ    

27. Έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον πρώην ή νυν μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρίας  

 ή των θυγατρικών της;                                                                             ΝΑΙ       ΟΧΙ   

28. Γνωρίζει η Εταιρία κάποιο περιστατικό ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση (καλυπτόμενη από  

 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο) ;                                                                             ΝΑΙ        ΟΧΙ   

  

Αν η απάντηση σε κάποια ή σε όλες τις ερωτήσεις από 25-28 είναι «ΝΑΙ», παρακαλούμε εξηγήστε:  
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Δηλώνω (-ουμε) ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω (-ουμε) συγκαλύψει / αποσιωπήσει 

ή διατυπώσει εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνώ (-ουμε) ότι αυτή η πρόταση μαζί με 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσω (-ουμε) θα αποτελέσει τη βάση του Ασφαλιστηρίου.  Αναλαμβάνω (-ουμε) 

την υποχρέωση να ενημερώσω (-ουμε) την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των 

δηλωθέντων στοιχείων.  

  
  

  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. 
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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 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 
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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   
 
 
 
 

 
  

Υπογραφή*……………………………  Ονοματεπώνυμο……………………………  

Θέση……………………………….…   

  

Ημερομηνία…………………………………  

(Παρακαλούμε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο / Διευθύνων Σύμβουλο ή ομότιμο.)  

  

  

  

Παρακαλούμε επισυνάψτε τον  ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για τα δύο 

τελευταία έτη  

  

  

*Αυτή η πρόταση, δεόντως συμπληρωμένη, μαζί με κάθε συμπληρωματική πληροφορία πρέπει 

απαραίτητα να υπογραφεί από το Λήπτη της Ασφάλισης. Η υπογραφή στην πρόταση δε δεσμεύει το 

Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιστή να συνάψουν την ασφαλιστική σύμβαση.  
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