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E-MAIL:.....................................................................................................................................................................................................

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΏΝ

(ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤEΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΕΣ, ΒΕΛΟΝΙΣΤΕΣ, ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΙ,
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΙ, ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΙ, ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΡΏΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ FENG SHUI)

Επωνυμία Κωδικός Α.Φ.Μ. Αρ. Ειδικού Μητρώου

 *εάν υφίσταται
**συμπληρώνεται ο διαμεσολαβητής που διατηρεί σύμβαση με την Έταιρία, αν είναι διαφορετικός από αυτόν που έρχεται σε άμεση επαφή με τον
   πελάτη

Στοιχεία
Διαμεσολαβητή

Στοιχεία
Συντονιστή*

Στοιχεία Ασφ.
Διαμεσολαβητή**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έπιλέξτε με την επιλογή που επιθυμείτε και αντιστοιχεί στις ετήσιες αμοιβές σας (όλα τα ποσά είναι σε Έυρώ)

Ετήσιο Όριο Ευθύνης

Ετήσιες Αμοιβές* Απαλλαγή** 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000

0 – 50.000 300      300      375      490      610 Δεν παρέχεται

50.001 – 100.000 300      345      430      560      700      875

100.001 – 200.000 300      395      495      645      805      965

* Ως ετήσιες αμοιβές σας θεωρούνται αυτές που δηλώσατε στο πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.
**Η Απαλλαγή είναι το ποσό που παραμένει ανασφάλιστο και θα καλύπτεται από τον Ασφαλιζόμενο.
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Πληροφορίες για τον Ασφαλιζόμενο (Απαντήστε σε όλες τις  ερωτήσεις)

1. ΈΧΈΤΈ ΑΔΈΙΑ ΑΣΚΗΣΈΩΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌΣ, ΈΦΌΣΌΝ ΠΡΌΒΛΈΠΈΤΑΙ, ΚΑΙ ΠΑΡΈΧΈΤΈ ΤΙΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΣΑΣ ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΌΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 3 ΤΈ-
ΛΈΥΤΑΙΑ ΈΤΗ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ

2. ΈΙΣΤΈ ΑΠΌΦΌΙΤΌΣ ΚΑΠΌΙΑΣ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΈΝΗΣ ΣΧΌΛΗΣ; ΝΑΙ ΌΧΙ  ΑΝ ΝΑΙ, ΠΌΙΑΣ ΣΧΌΛΗΣ;...............................................

3. ΑΝΗΚΈΤΈ ΣΈ ΚΑΠΌΙΌ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΌ ΣΥΛΛΌΓΌ; ΝΑΙ ΌΧΙ   ΑΝ ΝΑΙ, ΣΈ ΠΌΙΌ;......................................................................

4. ΈΠΙΒΈΒΑΙΩΣΤΈ ΌΤΙ ΑΣΚΈΙΤΈ ΤΗΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΜΈ ΓΝΩΜΌΝΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΌΥΣΈΣ ΔΙΑΤΑΞΈΙΣ ΠΌΥ ΈΦΑΡΜΌΖΌ-
ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΌ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΌΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΈΌΝΤΌΛΌΓΙΑΣ, ΈΦΌΣΌΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ:  ΝΑΙ  ΌΧΙ
.................................................................................................................................................................................................................

5. ΈΠΙΒΈΒΑΙΩΝΈΤΈ ΌΤΙ ΔΈΝ ΈΧΈΤΈ ΠΌΤΈ ΥΠΌΣΤΈΙ ΚΥΡΩΣΈΙΣ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΌ ΦΌΡΈΑ Ή ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΌ ΣΩΜΑΤΈΙΌ ΚΑΙ ΔΈΝ ΈΧΌΥΝ ΈΓΈΡ-
ΘΈΙ ΌΠΌΙΈΣΔΗΠΌΤΈ ΑΠΑΙΤΗΣΈΙΣ ΈΝΑΝΤΙΌΝ ΣΑΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΌΥ ΚΑΘΗΚΌΝΤΌΣ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ

6. ΈΠΙΒΈΒΑΙΩΝΈΤΈ ΌΤΙ (Α) ΔΈΝ ΈΧΌΥΝ ΥΠΑΡΞΈΙ Ή ΈΚΚΡΈΜΌΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΈΙΣ ΈΝΑΝΤΙΌΝ ΣΑΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΈΠΙΚΑΛΌΥΜΈΝΗ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΌΥ ΚΑΘΗΚΌΝΤΌΣ, ΔΌΛΙΑ Ή ΠΑΡΑΝΌΜΗ ΠΡΑΞΗ (Β) ΔΈΝ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ ΌΠΌΙΑΔΗΠΌΤΈ ΠΈΡΙΠΤΩΣΗ Ή ΓΈΓΌ-
ΝΌΣ ΠΌΥ ΜΠΌΡΈΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΈΙ ΣΈ ΤΈΤΌΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Γ) ΔΈΝ ΈΧΈΤΈ ΓΙΝΈΙ ΥΠΌΚΈΙΜΈΝΌ ΠΈΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΈΡΈΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΈΝ ΣΑΣ ΈΧΈΙ
ΈΠΙΒΛΗΘΈΙ ΚΑΠΌΙΑ ΠΈΙΘΑΡΧΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΠΌΙΝΗ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχουν απαντηθεί θετικά οι ερωτήσεις 1, 2, 4, 5, 6.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για Απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του Ασφαλισμένου εντός Έλληνικής Έπικράτειας.
• Η πλήρης περιγραφή – έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για κάθε διευκρίνιση

μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία.
• Αναδρομική ισχύς: από την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.
• Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει Ζημία που συνδέεται με Απαίτηση αναφορικά με την εργασία που παρέχεται εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων

και ιατρείων.
• Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για α) αυτοαπασχολούμενους και όχι για επαγγελματίες που απασχολούνται με έμμισθη σχέση και β) για

εταιρίες, καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων που ανήκουν στις ειδικότητες που εμπίπτουν στον ορισμό των «Παραϊατρικών επαγγελ-
μάτων» που εργάζονται στην εν λόγω εταιρία και στους οποίους δεν μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα η κάλυψη.

• Η παρούσα αίτηση ισχύει έως 31/03/2023

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D Avenue John 
F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. is authorized by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the 
Commissariat aux Assurances,  11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://
www.caa.lu/. AIG Europe S.A. (Greece Branch) has its registered branch office at 119, Kifissias Ave., Maroussi, Athens with company registration 
number 147135660001, Tax no. 996898851, Tax Office: FAE Athens.

Ημερομηνία

(επωνυμία & υπογραφή)

Ασφαλιζόμενος

(επωνυμία & υπογραφή)

Για την εταιρεία

(υπογραφή)

Συνεργάτης
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         Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Έλλάδaς) δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτού-
ντων 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). Έάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός
εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της Ένημέρωσης αυτής και την Πο-
λιτική 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.

Ποιές 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 Πληρο-
φορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης μας με εσάς.

Όι 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

και όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.

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 στην AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα 
Έλλάδaς) 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 Europe S.A.(Υποκατάστημα Έλλάδος) 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). Όι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε 
άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις.
Όι 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 απο-
τρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιου-
δήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Όι 
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 Μεξι-
κού, 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 νο-
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μοθεσίας 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 (συμπερι-
λαμβανομένων 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 δεδο-
μένων, 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 συγκα-
τάθεσής 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 τρό-
πο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασί-
ας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο με επιστολή 
στη διεύθυνση: AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Έλλάδaς), Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο:dataprotectionofficer.el@aig.com
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