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ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αίτηση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Στοιχεία Συνεργάτη
Επώνυμο: Όνομα:

Από 12:00 το μεσημέρι της: μέχρι 12:00 το μεσημέρι της:Διάρκεια Ασφάλισης

Στοιχεία Συμβαλλομένου  Λήπτη της Ασφάλισης

Α.Φ.Μ.:

Κωδικός Πελάτη:

Αριθμός ΙΒΑΝ*:

* Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής αποζημίωσης μέχρι 3.000,00 €

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Α.Φ.Μ.:

Κωδικός Πελάτη:Ο Ίδιος

Αριθμός ΙΒΑΝ*:
* Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής αποζημίωσης μέχρι 3.000,00 €

Οδός:

Τηλ:

Αριθμός:

Fax:

Τ.Κ.:

email:

Πόλη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθμός:

Fax:

Τ.Κ.:

email:

Πόλη:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Διεύθυνση Ασφαλισμένου Κινδύνου

Επωνυμία:

Επωνυμία:

Επιλέξτε εάν είναι η ίδια με τη «Διεύθυνση αλληλογραφίας»

Κωδικός Συνεργάτη: Υποκωδικός:
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Προσωπικό
Ενεργοί συνέταιροι και στελέχη

Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης
Έχει αλλάξει η επωνυμία ή έχει πραγματοποιηθεί κάποια συγχώνευση ή εξαγορά ή ενοποίηση κατά τα τελευταία 5 έτη; Εάν ναι,
παρακαλούμε για λεπτομέρειες. Ναι Όχι

Σε ποιές επαγγελματικές οργανώσεις, εάν υπάρχουν, ανήκει η επιχείρηση;

€

€

€

Τους προηγούμενους 12 ελεγμένους μήνες

Το τρέχον έτος

Εκτίμηση για τους επόμενους 12 μήνες

Ποιες είναι οι μικτές αμοιβές για:

%

%

%

Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων & φορολογικές υποθέσεις επιχ/σεων

Φορολογικές υποθέσεις

Παροχή συμβουλών σε θέματα διοίκησης

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε κατά προσέγγιση το ποσοστό των μικτών αμοιβών σας που προέρχεται από τις ακόλουθες
δραστηριότητες:

%

%

%

Παροχή συμβουλών μόνο

Πτωχεύσεις, εκκαθαρίσεις, διαχείριση πτώχευσης

Άλλο (επεξηγήστε)

Σύνολο %

Όνομα Έτος Απόκτησης Έτη στην εταιρία

Προηγούμενοι συνεργάτες

Ημερομηνία εισόδου
στην εταιρία

Ημερομηνία
αποχώρησης

Συνολικός αριθμός ενεργών συνεταίρων, στελεχών και υπαλλήλων

Συνέταιροι & Στελέχη

Λοιποί εξίσου πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Υπάλληλοι εκτός από γραμματείς, τηλεφωνήτριες, ρεσεψιονίστ βοηθούς, εξωτερικών εργασιών

Γραμματείς, τηλεφωνήτριες, ρεσεψιονίστ, βοηθοί, εξωτερικών εργασιών

Σύνολο

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Τίτλος Σπουδών

Όνομα

Συνδέεστε οικονομικά με κάποιον πελάτη σας; Υπάρχει κάποιο συμβόλαιο ή πελάτης που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30%
των ετήσιων αμοιβών σας;

Ναι Όχι

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως αναφέρετε.
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Έχει η εταιρία ασφαλισθεί στο παρελθόν για κινδύνους Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα

Προηγούμενη Ασφάλιση

Ναι Όχι

Διάρκεια ασφάλισης•
Όρια αποζημίωσης•
Ασφαλιστική εταιρία•

Έχει οποιαδήποτε αίτηση προς ασφάλιση στο όνομα της εταιρίας ή των προκατόχων της ή οποιουδήποτε ενεργού συνεταίρου ή
στελέχους απορριφθεί ή έχει ακυρωθεί ασφάλιση ή δεν έχει ανανεωθεί;

Ναι Όχι

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως αναφέρετε λεπτομέρειες

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον της εταιρίας σας; Γνωρίζουν οι συνέταιροι ή τα
στελέχη σας οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση κατά της εταιρίας σας;

Ναι Όχι

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως αναφέρετε λεπτομέρειες.

Ασφαλιστικές Απαιτήσεις

€

€

Ανά περιστατικό

Συνολικά

Αιτούμενα όρια αποζημίωσης

•
•

Όρια Ευθύνης Επιλογή

€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 150.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 300.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 500.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε αξιολόγηση του κινδύνου εκτός των προβλεπόμενων προγραμμάτων, παρακαλούμε όπως
αναφέρετε τα επιθυμητά όρια ευθύνης ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης:

Αναφέρατε στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική ευθύνη και δεν καλύπτονται από τις ερωτήσεις της παρούσας αίτησης:

Η εταιρία ή οποιοσδήποτε συνέταιρος ή στέλεχος έτυχε πειθαρχικής διαδικασίας από τις αρχές ως συνέπεια της επαγγελματικής του
δραστηριότητας;

Ναι Όχι

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως αναφέρετε λεπτομέρειες.

Εκτεταμένη περίοδο Αναγγελίας Απαιτήσεων 6 μήνες 12 μήνες



 

 

 

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει 
τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας 
παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση. 

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου 
117 43 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2108096100 
e-mail: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν 
θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα 
Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την 
ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr. 

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: 
i) για την εκτίμηση (underwriting), αντασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, και τον

καθορισμό του ασφαλίστρου,
ii) για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου,
iii) για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της

εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης
του κινδύνου,

iv) για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να
ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali,

v) για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την
καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Η Generali δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκτέλεση των αναγκαίων 
προσυμβατικών ενεργειών και για την εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί. 

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε
Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί: 
 Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.).
 Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
 Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που 
θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα 
δικαιολογητικά. 

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων  
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4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς οργανισμούς όπως: με τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας και έναν εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα, σε περίπτωση 
προασφαλιστικού ελέγχου ή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. Μπορεί, επίσης, να 
μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα τεχνικά τμήματα της έδρας του Ομίλου Generali, άλλες 
εταιρίες του Ομίλου Generali, καθώς και με συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει 
λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και 
να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. 

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων 
και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από 
νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό 
σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες. 

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν 
δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στη σύναψη 
του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και καλύψεων που αυτό προβλέπει. 

6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, 
Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού 
και Εναντίωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali Hellas (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά 
σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε 
άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς 
αβάσιμο ή υπερβολικό. 

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά 
τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο 
διατήρησης. Σε περίπτωση μη σύναψης του ασφαλιστηρίου, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα 
σας μέχρι και για πέντε έτη. 
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Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία της παρούσας είναι σωστά, αληθή και ανταποκρίνονται πλήρως στην
πραγματικότητα.

Η αίτηση αυτή αποτελεί τη βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ημερομηνία Υπογραφή Ασφαλισμένου

Μέλος του Ομίλου Generali εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Ομίλων
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 3537 & Πυθέου  11743 Αθήνα  Τηλ: 210 80 96 400  Φαξ: 210 80 96 367  www.generali.gr 

Γραφείο Β. Ελλάδος - 26ης Οκτωβρίου 38-40 -  546 27 Θεσσαλονίκη - Τηλέφωνο 2310 551144 - Φαξ 2310 552282

Α.Φ.Μ.: 094327684  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22

Η ευθύνη της Εταιρίας αρχίζει μετά την αποδοχή της αίτησης από αυτήν.
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