
Έντυπο Προσφοράς Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:   Επωνυμία :  Α.Φ.Μ. :    ΔΟΥ: 
Είδος Επιχείρησης :       

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:    Επώνυμο:   Όνομα:   
Α.Φ.Μ.:                             ΔΟΥ:        Επάγγελμα: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: 
Τ.κ.:   Πόλη/Περιοχή:  Οδός & Αριθμός: 
Τηλέφωνο: E-mail:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Οδός:     Αριθ:    ΤΚ: 
Πόλη/Χωριό:   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
Ευθύνη από τη λειτουργία εστιατόριων - κέντρων διασκέδασης 
Ευθύνη από τη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτήριων   
Ευθύνη από τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων – λιανικής πώλησης 
Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων – Αθλητικών κέντρων 
Ευθύνη από τη λειτουργία κινηματογράφων – θεάτρων   
Ευθύνη από τη λειτουργία κομμωτηρίων - Ινστιτούτων αισθητικής   
Άλλο 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΝΑΙ         ΟΧΙ  
Αν ΝΑΙ, να δοθούν σχετικές πληροφορίες για τη χρονολογία, το πλήθος, το είδος 
ζημιών και ποσό αποζημίωσης που εισπράχθηκε: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Κατασκευή κτιρίου:       
Σε πόσους και ποιους ορόφους βρίσκεται η επιχείρηση: 
Πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος που καταλαμβάνει η επιχείρηση: 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και ειδικότητες αυτού:  
Εάν πρόκειται για εκπαιδευτήριο/φροντιστήριο, αναφέρατε αριθμό παιδιών και 
καθηγητών: 
Εάν πρόκειται για γυμναστήριο, αναφέρατε αριθμό αθλούμενων: 
Εάν πρόκειται για θέατρο ή κινηματογράφο, αναφέρατε αριθμό θέσεων: 



Έντυπο Προσφοράς Αστικής Ευθύνης Επιχείρησης 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Α’ Β’ Γ’ ΑΛΛΟ ΠΟΣΟ 

Σωματικές 
βλάβες κατ’ 
άτομο 

€ 15.000 € 30.000 € 60.000 

Υλικές ζημιές 
κατά περιστατικό € 4.000 € 9.000 € 15.000 

Ομαδικό 
ατύχημα κατά 
περιστατικό 

€ 60.000 € 90.000 € 180.000 

Συνολική Ευθύνη 
Εταιρίας € 90.000 € 120.000 € 240.000 

     ΤΟΠΟΣ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

_____________   ______/_____/_______ 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

_____________ 

Συμφωνώ και αποδέχομαι όπως τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν έντυπο 
παροχής προσφοράς και γνωστοποιούνται στην Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ, 
χορηγούνται με την συγκατάθεσή μου για να τα επεξεργασθεί η Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
ΑΕ αποκλειστικά με σκοπό την έρευνα του προγράμματος ασφάλισης που ανταπεξέρχεται καλύτερα 
στην ασφαλιστική μου ανάγκη. 

Δηλώνω ότι οι απαντήσεις μου στην πρόταση ασφάλισης είναι πλήρεις και ακριβείς και ότι έλαβα 
γνώση των χρήσιμων πληροφοριών του ενημερωτικού εντύπου του άρθρου 11 (Π.Δ. 190/2006).
Η υπογραφή της παρούσας πρότασης δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η έναρξη της 
ασφάλισης προϋποθέτει την αποδοχή της ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και την πληρωμή του 
ασφαλίστρου.




