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Πρόταση ασφάλισης  
 Items marked with an asterisk (*) are mandatory. A quote will not be given unless all mandatory fields are completed  

Τα  σημεία  που  σημειώνονται  με  αστερίσκο  (*)  είναι  υποχρεωτικά. H  προσφορά  δε  δύναται  να  δοθεί  αν  δεν  ολοκληρωθούν  όλα  τα 

υποχρεωτικά πεδία.  
 

ΤΜΗΜΑ 1:    Πληροφορίες Ιδιοκτησίας 

SECTION 1: Owner Information  
  
ΌΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/OWNER  

  NAME*     

 
  
ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ PRIVATE CLIENT GROUP; * IS 

THE BENEFICIAL OWNER A CURRENT CLIENT WITH AIG PRIVATE CLIENT GROUP?*  
  

  
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΑΥΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ; * IF 

NO, IS THIS YACHT SUBMISSION PART OF A FULL ACCOUNT SUBMISSION?*  
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/HOME ADDRESS  
Ημερομηνία γεννήσεως   

Date of Birth  

  

        

  Επάγγελμα *     

  Occupation*     

     

ΟΔΟΣ/STREET  
  NAME *      ΑΡΙΘΜΟΣ/STREET NUMBER     

  ΠΟΛΗ/CITY      ΧΩΡΑ/COUNTRY     

  ΤΗΛ./TEL.      ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE     
  

  FAX      EMAIL     
  

  ΑΦΜ                     Δ0Υ  
  
If the vessel is corporately owned please complete the following section on CORPORATE INFORMATION about the person(s) who is/are 

ultimately user(s) of the yacht.  
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Στην περίπτωση που το σκάφος είναι εταιρικό, παρακαλώ συμπληρώστε την ενότητα, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ σχετικά με τους τελικούς 

δικαιούχους  
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/CORPORATE INFORMATION  

  

  
ΟΝΟΜΑ(ΤΑ) ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΣ(ΟΙ)  
/BENEFICIAL NAME(S)*  
  

     

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF  

  BIRTH     

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/HOME ADDRESS  

ΟΔΟΣ/STREET  
  NAME       ΑΡΙΘΜΟΣ/STREET NUMBER     

  ΠΟΛΗ/CITY      ΧΩΡΑ/COUNTRY     

  

  ΤΗΛ./TEL.      ΚΙΝΗΤΟ/MOBILE     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ MAIN CONTACT  

 

  ΟΝΟΜΑ/ΝΑΜΕ     

 

  ΤΗΛ./TEL.     

 
  

  
  

ΤΜΗΜΑ 2 :    Εμπειρία Ιδιοκτήτη και Ιστορικό Ζημιών  
  

SECTION 2 : Owner Experience and Loss History  
  

  
        ΝΑΙ / YES   ΟΧΙ / NO 

 

Έ χουν υπάρξει προηγούμενα σκάφη στη κατοχή του πελάτη; *
Has   the   customer   owned   any   vessel previously?*   
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Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω  
If yes, please give details below  

 
        

  Manufacturer   Model   Size  

        

        

        

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλώ συνεχίστε σε μία κενή σελίδα.

If you need more space, please continue using a blank sheet.  

Υπάρχει ασφαλιστής που να έχει αρνηθεί, μη ανανεώσει ή ακυρώσει κάλυψη για οποιοδήποτε 

σκάφος ανήκει στον ιδιοκτήτη στο παρελθόν ;  *   
Has insurance for any vessel ever been declined, non renewed or cancelled  

       
  

  

  

 

 
  
Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω  
If yes, please give details below  

    
 
 

 

Έχετε υποστεί κάποια σχετική ζημία;*

Have you suffered any losses?  

Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω  
If yes, please give details below  
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Date of Loss   Cause of Loss Nature of Loss   Amount of Loss
(Please Specify 

Currency)  

         

         

         

         

Σε ποια εταιρία είναι/ήταν 

ασφαλισμένο το σκάφος σας;  

What is your current/previous 
insurer?  

      

Εάν απασχολείται επαγγελματίας Καπετάνιος παρακαλώ συμπληρώστε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτής της ενότητας.  

If a professional Captain is employed please complete the questions in the rest of this section.  

Προηγούμενα σκάφη στα οποία έχει απασχοληθεί  

  
Previously operated vessels  

 
  Manufacturer   Model   Size  

        

        

        

        

Σχετικά Προσόντα Relevant 
Qualifications    
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      ΝΑΙ/YES ΟΧΙ/NO

Έχετε υποστεί κάποια σχετική ζημία;  

Have you suffered any losses?  

Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω  
If yes, please give details below  

  

  

  

  

Date of Loss  

  

Cause of Loss  

  

Nature of Loss 

  

Amount of Loss
(Please Specify Currency)  

  

           

           

           

           

Παρακαλώ να επισυνάψετε με τη παρούσα αίτηση βιογραφικό, σχετικά προσόντα και άδειες του καπετάνιου 

        

  

  

ΤΜΗΜΑ 3:  Πληροφορίες Σκάφους  
  

SECTION 3 : Vessel Information*  
  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ 

ΜΟΝΤΕΛΟ  

  /MANUFACTURER AND MODEL     

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/ENGINE       
MANUFACTURER             

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ/ NUMBER OF  
ENGINE(S):     

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΣ/MAXIMUM DESIGN  
SPEED:  
     

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ/VESSEL NAME      ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/YEAR BUILT    

ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟΥ/HULL MATERIAL      ΜΗΚΟΣ/LENGTH    
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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ/Purchase  
Date:  

 

  

ΤΙΜΗ
ΑΓΟΡΑΣ/PurchasePrice:   
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ    

ΝΟΜΙΣΜΑ(Please Specify  
Currency):  

 
   

 

  ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΗΣ/ HORSE POWER PER   ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ/YEAR  
ENGINE SERIAL NUMBER  

  ENGINE   ENGINE WAS BUILT*  

        

        

        

        

  
Μέγιστη ταχύτητα (mph) * Maximum 

Speed (mph)*  
Τύπος καυσίμου * Πετρέλαιο Βενζίνη  
Fuel Type* Diesel Gasoline  
Ολική χωρητικότητα Gross 

Tonnage  
Κατηγορία (κατά περίπτωση) *  
Class (if applicable)*  

     
Το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ελικοδρόμιο;  
Is the vessel equipped with a helicopter landing pad?  
  
Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω 

ΝΑΙ/YES ΟΧΙ/NO 

  If yes, please give details below       

ΛΙΜΑΝΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ PORT of Registry     
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ/GROSS 
TONNAGE    

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/CLASSIFICATION  
(εφόσον ισχύει, παρακαλώ επιβεβαιώστε ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού 

κατηγορίας  
  (if applicable please confirm date of expiry of class certificate)     
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ΤΜΗΜΑ 4:   Βοηθητικά Σκάφη  
SECTION 4 : Personal Watercraft/Tenders  
  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ/TENDERS    Yes      No   

       

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    ΜΟΝΤΕΛΟ  ΜΗΚΟΣ
Manufacturer                        Model                 Length  

ΕΤΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Year Built 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΗΣ  

Engine Manufacturer 

 ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 
  ΜΗΧΑΝΗΣ 
Engine Horse 
Power 

ΑΞΙΑ/Value 
(Παρακαλώ αναφέρετε 
νόμισμα)  
(Please Specify 
Currency)

                        
 
                                        

                 

                    

                    

                    

  

ΤΜΗΜΑ 5:  Τοποθεσία Ελλιμενισμού/Όρια Πλοήγησης/Χρήσης Σκάφους  

    SECTION 5 : Mooring Location/Navigation/Vessel Use 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ/PRIMARY BERTHING LOCATION  

  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/Summer     

 

  ΧΕΙΜΩΝΑΣ/WINTER     

 
ΟΝΟΜΑ ΜΑΡΙΝΑΣ/Name  

  of Marina     

 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS     

 
  

WHAT IS THE INTENDED NAVIGATION FOR INSURED PERIOD? IF WORLDWIDE, PLEASE SPECIFY PROPOSED CRUISING ITINERARY.  

  

ΟΡΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ/NAVIGATIONAL LIMITS      

Vessel Use         Bareboat Charter 

    Skipper Charter    

    Private Pleasure with Skipper Charter  

      Private Pleasure  
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  Is the vessel used for racing (other than local club racing) ?*    Yes      No 

  
Εάν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω  
If yes, please give details below  

 
  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σκάφος διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη;  

Is the vessel exclusively owner operated?  

  
Απασχολείται επαγγελματικό πλήρωμα στο σκάφος; 
Does the vessel employ professional paid crew?                                       

  
     Πλήρης                   Μερικής                      Ημερήσιας  

                                                                                                                      Full‐time                  Part‐time                    Day workers  

  
Συνολικός αριθμός πληρώματος:     

Number of Occasional/Seasonal Crew    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξία αντικατάστασης του καταρτιού, ορθοστάτη και πανιών 

  

  
ΤΜΗΜΑ 6:     Διαχείριση σκάφους/Πλήρωμα 
SECTION 6 : Vessel Crew/Operation  
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

   ΝΑΙ/YES   ΟΧΙ/NO 

    

 

  

  
Απασχόλησης/Occupied
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ΤΜΗΜΑ 7:     Επιθυμητή Κάλυψη SECTION 7 : Requested Insurance Coverage  
  

  
Ημερομηνία έναρξης  

……/……/……  
Cover required from  

 
  

  

        

 

     

    

 
Όριο Κάλυψης/Coverage Limit 

  Κάλυψη/Coverage Type   (Παρακαλώ αναφέρετε νόμισμα)   
(Please Specify Currency) 

  
Σκελετός & Μηχανήματα (συμπ. Εξοπλισμού/Περιεχομένου) 
Yacht Hull & Machinery (including Equipment/Contents)* 

   
  

Προσωπικά Αντικείμενα  
Personal Effects  

   
  

Έργα Τέχνης Fine 
Arts  

   
  

Βοηθητικά σκάφη  Tender(s)/PWC(s)     
  

Συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο         

Κάλυψη αστικής Ευθύνης που συμπεριλαμβάνει πλήρωμα

  
Liability (P&I) Including Coverage for Number of  

…….  
Πλήρωμα
Crew*  

  

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα Medical 
Expenses  

   
  

Ανασφάλιστα σκάφη Uninsured 
Boaters  

   
  

  

  

ΤΜΗΜΑ 8:  Συμπληρωματικές Πληροφορίες  

SECTION 8 : Additional Interest(s)  
  

  
Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιος  Εξαμηνιαίος  Τριμηνιαίος
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/NAME AND  

  ADDRESS     

  Additional insured     

  Yacht manager     

 
  Mortgagee 

 
  

  

  

ΤΜΗΜΑ 9 : Πληροφορίες Συνεργάτη  

SECTION 9 : Broker Information  
  
  

  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:  

  
ΚΩΔΙΚΟΣ PRIVATE CLIENT GROUP:

  

  

 

  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 

    Amountof loan   

Loss Payee Name    

Breach or warranty   
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σχέσης μας με εσάς.  
 
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 
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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 ∆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……..………………..........  
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   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. 
 
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 
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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 
 
  

I/we declare that the statements and particulars in this proposal form are true and that I / we have not misstated or 
suppressed any material data.  I / we agree that this proposal together with any other information supplied by me / us 
shall form the basis of any contract of insurance affected hereon.  I / we undertake to inform the underwriters of any 
material alteration to these facts.   

  
  

For the Company         _____________________________________________________     

 

Insured’s signature      _____________________________________________________  

  

Date                                      ___________________________  

  

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

 


