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Ασφάλιση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  
Κλάδος Προσωπικών Κινδύνων 

 
Επιλέξατε το είδος του Πολυασφαλιστηρίου που σας ενδιαφέρει: (√ ή X) 
 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ     ΜΙΚΡΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ /ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ     ΓΡΑΦΕΙΩΝ     REAL ESTATE   
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ      
 
Συνεργάτης _____________________________________________________ Κωδικός Συνεργάτη ____________________ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      Για υποβολή προσφοράς       Για έκδοση Ασφαλιστηρίου   
 

Αντικείμενο προς Ασφάλιση Επιχείρησης  ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Συμβαλλόμενου) (Συμπληρώνεται αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ασφαλιζόμενο) 

 Επώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας…………………………………………………………………………………………………………… Α.Φ.Μ……………………………………  
 Όνομα………………………………………… Πατρώνυμο……………………………… Επάγγελμα………………………………… ∆.Ο.Υ…………………………………… 
 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας………………………………………………Πόλη………………………Τ.Κ…………   Τηλ………………………… Fax………………………… 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ  

 Επώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας…………………………………………………………………………………………………………… Α.Φ.Μ……………………………………  

 Όνομα………………………………………… Πατρώνυμο……………………………… Επάγγελμα………………………………… ∆.Ο.Υ…………………………………… 

 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας………………………………………………Πόλη………………………Τ.Κ…………   Τηλ………………………… Fax………………………… 

 ∆ιεύθυνση Κινδύνου ………………………………………………… Πόλη………………………Τ.Κ…………   Τηλ………………………… Fax………………………… 

Υπάρχει δραστηριότητα σε άλλη διεύθυνση εκτός από την ανωτέρω ∆ιεύθυνση Κινδύνου ;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Νομική Μορφή Επιχείρησης: Α.Ε. ,  Ε.Ε. ,  Ο.Ε. ,  Ε.Π.Ε. ,  Ατομική ,    Άλλη  

Προϋπολογιζόμενος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών (Τζίρος τρέχουσα χρήση): € …………………………… Αριθμός Υπαλλήλων Επιχείρησης: …………… 
Αν υπάρχει Ενυπόθηκο ∆άνειο,   Τράπεζα ……………………………………………………………………   Ποσό € …………………………………………………… 

Τρόπος Πληρωμής Ασφαλίστρων:       Εφάπαξ       Εξάμηνος    Τρίμηνος  

Ημ/νία Έναρξης Ασφάλισης: 16:00 της …..…/…...../……..     Ημ/νία Λήξης Ασφάλισης: 15:59 της ….…/...…./…….. 
 

 Έχει ο  Ασφαλιζόμενος εν ισχύ ασφαλιστήριο αυτοκινήτου, ή άλλου Κλάδου ασφάλισης στην AIG  ΕΛΛΑΣ ;   ΝΑΙ     ΟΧΙ    
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

Κτίριο /Οικοδομή   : € ……………………………………  Λοιπό Περιεχόμενο : € ………………………………………………… 
                                                                                             

Βελτιώσεις Οικοδομής             : € …………………………………… ∆ιακοπή Εργασιών : Επιδοματική κάλυψη στα προγράμματα 
που παρέχεται                                                                                                    

     Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  : € ……………………………………   
 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός      : € …………………………………… Συνολικά Κεφάλαια  
 

Εμπορεύματα      : € …………………………………… προς Ασφάλιση : €………………………………………………… 
                                                                                                        

Εάν πρόκειται για εστιατόριο, καφετέρια η αξία της κάβας πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά  
Αξία κάβας: € ……………………………………………… 
 
Σημείωση: Μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες και εξοπλισμός στο ύπαιθρο καλύπτεται μέχρι των υπο-ορίων που αναγράφονται 
στην προσφορά  
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I . ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Χρήση:    Ιδιόχρηση     Ενοικίαση          Έτος κατασκευής οικοδομής ………………………………. Έτος ανακατασκευής ……………………………… 

Από πόσους ορόφους αποτελείται η οικοδομή (μαζί με το ισόγειο)………………………………………….   Πόσα υπόγεια υπάρχουν…………………………… 
Εμβαδόν ασφαλιζόμενου χώρου…………………………… Ποιοι όροφοι Ασφαλίζονται; ………………………………………………………………………………………  
Σε τι χρησιμεύουν οι υπόλοιποι χώροι/ όροφοι του κτιρίου: Το υπόγειο……………………………………………………………………………………………………… 
Το ισόγειο…………………………………………………………………… Οι λοιποί όροφοι……………………………………………………………………………………………… 
*Εάν πρόκειται για εστιατόριο, καφετέρια να δηλωθεί το ωράριο λειτουργίας……………………………………………………………………………………… 
*Εάν πρόκειται για Ξενοδοχείο / Ενοικ. ∆ωμάτια    Ποιος είναι ο συνολικό αριθμός των ∆ωματίων …………………… των κλινών ………………………… 
 
Περιγραφή Κατασκευής:  
Σκελετός:  Μπετόν Αρμέ   Τοιχοποιία:  Τουβλόκτιστη  Στέγη:  Ταράτσα     
 Λιθόκτιστος  Αφρομπετόν  Ταράτσα με κεραμίδια   
 Ξύλινος Λιθόκτιστη  Κεραμοσκεπή σε Σιδηροδοκούς  
 Μεταλλικός  Τσιμεντόλιθοι Κεραμοσκεπή σε Ξυλοδοκούς  
 Προκάτ  Άλλο  Άλλο   
 Άλλο   

Σε περίπτωση που η οικοδομή δεν εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, ή υπάρχουν χώροι διαφορετικής κατασκευής, 
παρακαλούμε περιγράψτε:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουν γίνει προσθήκες στην οικοδομή;        ΝΑΙ   ΟΧΙ      Έχει εκδοθεί  άδεια για τις προσθήκες;   ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Υπάρχει χρηματοκιβώτιο εντός της Επιχείρησης;   ΝΑΙ  ΟΧΙ       Πωλεί η Επιχείρηση Τσιγάρα ή Κάρτες τηλεφωνίας ; ΝΑΙ   ΟΧΙ     

Υπάρχει στην πρόσοψη ή εντός της Επιχείρησης Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ATM);   ΝΑΙ  ΟΧΙ        

Υπάρχει περιουσία της Επιχείρησης σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο;    ΝΑΙ  ΟΧΙ   

Αν ΝΑΙ περιγράψτε: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. ΣΕΙΣΜΟΣ 
Η κάλυψη του Σεισμού δίνεται προαιρετικά σε κτίρια κατασκευασμένα με νόμιμη άδεια μετά το 1960,  τα οποία δεν είχαν υποστεί ζημίες από 
προηγούμενους σεισμούς. 

Επιθυμείτε την κάλυψη του Σεισμού;   ΝΑΙ    ΟΧΙ    Έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια κατά τον χρόνο ανέγερσης του κτιρίου; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Υπήρξαν ποτέ ζημιές από Σεισμό;    ΝΑΙ    ΟΧΙ   Αν ΝΑΙ, παρακαλώ περιγράψτε ………………………………………………………………………… 

*Η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται στους Νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας καθώς επίσης και στα νησιά Ρόδος, Χάλκη, Κως, 
Νίσυρος, Σύμη και Κάρπαθος.  
 

III. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Η προτεινόμενη ασφάλιση προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία των ελάχιστων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας όπως αυτά 
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Πέραν αυτών των μέτρων η επιχείρηση διαθέτει συμπληρωματικά μέτρα προστασίας;  

 Υπάρχουν Φορητοί Πυροσβεστήρες;  ΝΑΙ  ΟΧΙ    Τεμάχια ……… 

 Πυροσβεστικές Φωλιές εντός ή εκτός του ασφαλιζόμενου χώρου:  ΝΑΙ   ΟΧΙ   Τεμάχια ………………… 

 Sprinklers (σε ποιους χώρους)……………………………………………………… Άλλα μέτρα………………………………………………………………………………… 

Επιπλέον, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων η προτεινόμενη ασφάλιση προϋποθέτει την ύπαρξη μέτρων προστασίας όπως συστήματος 
συναγερμού συνδεδεμένου με την Αστυνομία ή με κέντρο λήψεως σημάτων εταιρίας Security.  

 Υπάρχει Σύστημα Συναγερμού;    ΝΑΙ  ΟΧΙ      Είναι συνδεδεμένο με εταιρία Security;   ΝΑΙ  ΟΧΙ     Αν ΝΑΙ με ποια; 
……………………………………………………      Το σύστημα συναγερμού καλύπτει όλες τις εισόδους / χώρους της Επιχείρησης;  ΝΑΙ  ΟΧΙ     

 Υπάρχουν Ρολά Ασφαλείας: α) στη Βιτρίνα :   ΝΑΙ  ΟΧΙ , β) στην είσοδο ΝΑΙ  ΟΧΙ ,       Μόνιμα Σιδερένια Κάγκελα ή ρολά 
ασφαλείας  στα παράθυρα :    ΝΑΙ  ΟΧΙ  ,    Κλειδαριές Ασφαλείας ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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IV. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ 
Η προς ασφάλιση επιχείρηση υπέστη εντός των τελευταίων 3 ετών ζημίες από: 

∆ιάρρηξη;     ΝΑΙ      ΟΧΙ       Ληστεία;      ΝΑΙ   ΟΧΙ   Φωτιά;   ΝΑΙ     ΟΧΙ   Πλημμύρα;  ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Σωληνώσεις;  ΝΑΙ   ΟΧΙ  κρύσταλλα; ΝΑΙ   ΟΧΙ   Ζημιές από κάποια άλλη αιτία;      ΝΑΙ  ΟΧΙ        

Έχει γίνει ποτέ εξώδικο / αγωγή  κατά της Εταιρίας από Καταναλωτή, ή Υπάλληλο, ή άλλο Φορέα ;  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ σε όποιο από τα παραπάνω, αναφέρατε αναλυτικά έτος, είδος ζημιάς και ποσό.  

Χρονολογία/ είδος /ύψος  ζημιών …………………………………………………………………………Λάβατε αποζημίωση και τι ποσό………………………………… 
 

 
IV. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

Επιθυμείτε την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος εργαζομένων;  ΝΑΙ   ΟΧΙ     Αν ΝΑΙ παρακαλώ επισυνάψτε κατάσταση με τα στοιχεία.  
 

 

Τα ανωτέρω Ι ως και IV αφορούν στην κύρια διεύθυνση κινδύνου, σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων διευθύνσεων κινδύνου/ αποθηκών / 
χώρων παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα στοιχεία για κάθε μία διεύθυνση.  
 

 Είναι η επιχείρηση ασφαλισμένη για τους ίδιους  κινδύνους και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ;  ΝΑΙ  ΟΧΙ ,  Αν ΝΑΙ Πού …………………… 

 Σας έχουν αρνηθεί ποτέ πρόταση για ασφάλιση ; ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 

 
 
Βάση Αποτίμησης Αξιών  (παρακαλούμε δηλώστε τις προς ασφάλιση αξίες σύμφωνα με την κατωτέρω βάση) 
Κτίριο / Οικοδομή: αξία ανακατασκευής με καινούργιο  Βελτιώσεις: αξία αντικατάστασης με καινούργιο  
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός:  ως 3 χρόνια αξία αντικατάστασης με καινούργιο, παλαιότερα σε τρέχουσα εμπορική αξία 
Μηχανολογικός  Εξοπλισμός: ως 5 χρόνια αξία αντικατάστασης με καινούργιο, παλαιότερα σε τρέχουσα εμπορική αξία 
Εμπορεύματα (πρώτες ύλες): Αξία Κόστους (τιμολογιακή χωρίς ΦΠΑ) 
Λοιπό Περιεχόμενο Γραφεία / Έπιπλα / Λοιπός Εξοπλισμός: τρέχουσα εμπορική αξία  
 
 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ  
∆ηλώνω (-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 (-ούμε) θα αποτελέσει τη 
βάση του Συμβολαίου. Αναλαμβάνω (-ουμε) την υποχρέωση να ενημερώνω (-oυμε) την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη 
μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων. 

          
 

Ημερομηνία ……/……/……… Υπογραφή Ασφαλιζόμενου (Εκπροσώπου) ………………………………………… Σφραγίδα …………………………………………… 
 
 
Ημερομηνία ……/……/……… Υπογραφή Συνεργάτη (Εκπροσώπου) ……………………………………………… Σφραγίδα ……………………………………………… 
 
 

Αυτή η Πρόταση δεόντως συμπληρωμένη, μαζί με κάθε συμπληρωματική πληροφορία πρέπει απαραίτητα να υπογραφεί από τον Ασφαλιζόμενο 
καθώς και τον Συνεργάτη που λειτουργεί ως διαμεσολαβών. Η υπογραφή στην Πρόταση δεν δεσμεύει τον υποψήφιο Ασφαλιζόμενο ή την 
Ασφαλιστική Εταιρία να συνάψουν την Ασφαλιστική Σύμβαση. Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην ανάληψη 
του κινδύνου εφόσον ο προς ασφάλιση κίνδυνος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επίσης, μπορεί κατά την κρίση της να διενεργεί 
προασφαλιστικούς ελέγχους πριν την ανάληψη και επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 
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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 
 ∆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 
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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 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   
 
 
 


