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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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Αίτηση Ασφάλισης 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε αυτή την παρακάτω αίτηση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.  
  
Τμήμα 1 : Στοιχεία Συνεργάτη  
  

  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  

    
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:  

 

  

Τμήμα 2 : Στοιχεία Ιδιοκτήτη – Συμβαλλόμενου   
  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ     
 

Ο∆ΟΣ:    ΑΡΙΘΜΟΣ:   

ΠΟΛΗ:    Τ.Κ:    

ΤΗΛ. / FAX:    ΚΙΝΗΤΟ:   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:    
 

Α.Φ.Μ. Ή  
Α.∆.Τ:    ∆.Ο.Υ:   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  .……………/…………...../…………….
 

  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ:   ………….…/…………...../…………….

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:    
 

  

Τμήμα 3 : Στοιχεία Οδηγών  
  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΒΑΣΙΚΟΥ 
Ο∆ΗΓΟΥ :    

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ      

Ο∆ΟΣ:    ΑΡΙΘΜΟΣ: 
 

  

ΠΟΛΗ:    Τ.Κ: 
 

  

ΤΗΛ. / FAX:    ΚΙΝΗΤΟ:
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:    
 

Α.Φ.Μ. Ή  
Α.∆.Τ:    ∆.Ο.Υ: 

 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:  ………….…/…………...../…………….

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 
………….…/…………...../……………

Ο∆ΗΓΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ) Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ Ή ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΕΤΙΑ;    

 

           Ναι                       Όχι 

ΑΛΛΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:  ………….…/…………...../…………  ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ………….…/…………...../………  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:  ………….…/…………...../…………  ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ………….…/…………...../………  

 
Τμήμα 4 : Στοιχεία Οχήματος  
  

  
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:    

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:   

  
ΧΡΗΣΗ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ:  

  

            ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ                            ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ                     

ΜΑΡΚΑ:    ΜΟΝΤΕΛΟ:   ΚΥΒΙΣΜΟΣ:    

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ:    ΧΡΩΜΑ:    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:    

  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ………….…/…………...../……………. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:   

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ:            

    ΑΠΛΟ                    ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ            SPORT                                                       

     CABRIO ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ           CABRIO ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΦΗ 

 
    
  

      

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ   
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ    

 

GPS TRACKING    Ναι         Όχι  
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Τμήμα 5 : Στοιχεία Ασφάλισης   

  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:  ΑΠΟ 12 Μ.Μ ΤΗΣ  ………….…/…………...../……………. ΕΩΣ 12 Μ.Μ. ΤΗΣ  ………….…/…………...../…………….

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΜΕ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ): 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ AIG    

   NAI        ΟΧΙ 

 
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ σημειώστε εδώ τον αριθμό συμβολαίου ή 
κυκλοφορίας 
…………………………………………………………………………. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΗ  

ΣΤΗΝ AIG  

 NAI        ΟΧΙ 

 
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ σημειώστε εδώ τον αριθμό συμβολαίου. Με την 
ασφάλιση κατοικίας στην Aig κερδίζετε έκπτωση 10% 
 
…………………………………………………………………………… 

  
  
Τμήμα 6 : Καλύψεις οχήματος  
 
Παρακαλώ σημειώστε τις προαιρετικές καλύψεις που επιθυμείτε  
  

Βασικές     

Κάλυψη   Κεφάλαιο   

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆΤΟΜΟ   € 1.220.000 √ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤ΄ΑΥΧΗΜΑ   € 1.220.000 √ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ   € 15.000  √ 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

* Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ισούται με την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος  

 

€*   
  

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ & Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ   √ 
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Προαιρετικές   

Κάλυψη  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

  

    

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΩΣ € 12.000   

  

  

  

  

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

 Μετά την εντολή ασφάλισης διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα εμπορική αξία του              

οχήματος και η  βάση αποζημίωσης να ισχύει σε συμφωνημένες αξίες.  

  
  

Επικοινωνήστε με το Private Client Group καλώντας μας στο 210-8127600 ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο PCG.Gr@aig.com 

 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.  
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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 
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. 
 
∆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  
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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 ∆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 Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 
Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο: dataprotectionofficer.el@aig.com   
 

Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει αν η Πρόταση αυτή  δεν γίνει αποδεκτή από την 
Εταιρία. Απ’ ότι γνωρίζω και πιστεύω, όλες οι δηλώσεις μου σ’ αυτήν την Πρόταση είναι αληθινές, σωστές και θα 
αποτελέσουν τη βάση και αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μου. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δεν 
απέκρυψα, αποσιώπησα ή παρέλειψα στοιχεία απ’ όσα χρειάζεται η Εταιρία για να κάνει ακριβή εκτίμηση του 
κινδύνου που αναλαμβάνει.  

  
 
                Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ                                                                                                  Ο ΑΙΤΩΝ  

  

................................……………………                                                    ……………………………………………… 

      (υπογραφή)                                                                                             (υπογραφή)  

  

Ηµεροµηνία……..………………..........  

  

  

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Private Client Group για την τοποθέτηση των 
περιουσιακών στοιχείων του πελάτη σας  


