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CyberEdge 

Αίτηση Ασφάλισης 
 

        Ασφαλιστικό Πρακτορείο-Κωδικός: MEGAGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ – A0003564  

 

1. Πληροφορίες για το Λήπτη της Ασφάλισης  
(για τους σκοπούς της ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης και οποιαδήποτε  θυγατρική 
του είναι η εταιρία) 

 
 
Επωνυμία Λήπτη της Ασφάλισης :                 
 
Α.Φ.Μ.:                                                                                    Δ.Ο.Υ.: 
 
Διεύθυνση έδρας: 
 
Τηλέφωνο :                                                                             Ιστοσελίδα: 
 
Έτος ίδρυσης της εταιρίας: 
 
Περιγραφή εργασιών: 
 
Κύκλος εργασιών εταιρίας :                                               Οικονομικό έτος: 

  

2. Πληροφορίες για το CyberEdge 
 

Το CyberEdge παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. 
Έχοντας πρόσβαση σε ανεξάρτητους ειδικούς, συνδυάζει την ασφαλιστική προστασία με τα εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνου. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να προστατευτούν ενάντια στις παραβιάσεις 
ευαίσθητων δεδομένων, τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, την απόσπαση και υποκλοπή 
πληροφοριών, τους ηλεκτρονικούς ιούς, τη δολιοφθορά και τα σφάλματα των εργαζόμενων. 

 
Καλύψεις 

(δείτε αναλυτικά τα επιμέρους όρια και τις απαλλαγές στη σελίδα 7-Έντυπο προσφοράς) 
 

Α. Διαχείριση γεγονότων Α.1  Πρώτη Αντίδραση 
Α.2  Νομικές Υπηρεσίες 
Α.3  Υπηρεσίες ΙΤ 
Α.4  Επαναφορά Δεδομένων 
Α.5  Προστασία της Φήμης 
Α.6  Έξοδα Γνωστοποίησης 
Α.7  Παρακολούθηση Πίστωσης και Ταυτότητας 
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3. Πίνακας ασφαλίστρων* 
(παρακαλούμε σημειώστε το ασφάλιστρο βάση του κύκλου εργασιών της εταιρίας για την 
τελευταία οικονομική χρήση και του ορίου ευθύνης που επιθυμείτε) 

 
 
*Σημείωση: 
Τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι τελικά, συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Εάν 
επιθυμείτε όριο ευθύνης μεγαλύτερο από € 3.000.000 ή εάν ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι μεγαλύτερος 
από € 25.000.000 επικοινωνήστε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης ειδικής 
προσφοράς. 
 
 Είναι το αντικείμενο της εταιρίας σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις τηλεφωνικές πωλήσεις, τις 

διαδικτυακές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (Data Processor-
outsourcer) ή είναι η εταιρία Call Center ή διενεργεί η εταιρία πάνω από 70.000 συναλλαγές με κάρτες 
(πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο; 
 

      ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

      Εάν ΝΑΙ τα ασφάλιστρα του Πίνακα Ασφαλίστρων θα αυξηθούν κατά 15%. 

 

Β. Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 

Β.1  Έρευνα Προστασίας Δεδομένων 
Β.2  Πρόστιμα Προστασίας Προσωπικών  

Δεδομένων 

Γ. Ευθύνη Γ.1  Προσωπικές και Εταιρικές Πληροφορίες 
Γ.2  Αστοχία Ασφάλειας 
Γ.3  Παράλειψη Γνωστοποίησης 

Δ. Κάλυψη Ψηφιακών Μέσων  

Ε. Κάλυψη Διακοπής Λειτουργίας Δικτύου Ε.1  Ζημία Διακοπής Λειτουργίας Δικτύου 
Ε.2 Έξοδα Διακοπής Λειτουργίας Δικτύου και 

Μετριασμού 

ΣΤ.Κάλυψη Εκβιασμού  Αποκάλυψης Προσωπικών 
Δεδομένων στον Κυβερνοχώρο 

 

 
Όριο ευθύνης 
(αθροιστικά και 
ανά γεγονός 

Ετήσιος κύκλος εργασιών   

Έως 
€1.000.000 

 €  1.000.001 –          
€ 5.000.000 

 €  5.000.001 – 
€ 10.000.000 

 
€ 10.000.001 – 
€ 25.000.000 

Γενική 
Απαλλαγή 

(ανά γεγονός) 

€ 100.000     €580  €1.100 - - € 2.500 

€ 250.000     €950  €1.500  €2.180  €3.050 
 

€ 5.000 

€ 500.000   €1.380  €1.950  €2.550  €3.550 
 

€ 5.000 

€ 1.000.000   €2.110  €2.850  €3.420  €4.650 
 

€ 5.000 

€ 2.000.000 -  €4.220  €4.800  €6.320 € 7.500 

€ 3.000.000 -  €6.040  €7.560 
 

      € 7.500 
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4. Συνολικό ασφάλιστρο/ Έναρξη ασφάλισης 
 

 Το συνολικό ασφάλιστρο θα είναι το ασφάλιστρο του Πίνακα Ασφαλίστρων, αυξημένο κατά 15% σε 
περίπτωση που το αντικείμενο της εταιρίας είναι σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις τηλεφωνικές  
πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό τρίτων (Data 
Processor-outsourcer) ή εάν η εταιρία είναι Call Center ή εάν η εταιρία διενεργεί πάνω από 70.000 
συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο. 
 
 
Αναγράψτε το συνολικό ασφάλιστρο: €…………….. 
 

 Τρόπος πληρωμής:    Εφάπαξ                                                  Δύο δόσεις         
 

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης :  ………………                                        
(Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μπορεί να είναι από την ημερομηνία αποστολής της 
παρούσας αίτησης ασφάλισης στην AIG έως και 15 ημέρες μεταγενέστερα.) 

5. Προϋποθέσεις ισχύος του προγράμματος 
 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία : 
 

-     έχει έδρα στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από την ύπαρξη θυγατρικών εταιριών σε άλλες χώρες)  
-     δε διατηρεί θυγατρική εταιρία στη Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α, Καναδάς) 
-     λειτουργεί συνεχόμενα πάνω από 2 έτη 
-     έχει κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα € 25.000.000 
-   ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α, Καναδάς) δεν ξεπερνά το 15%     

του συνολικού κύκλου εργασιών της   
-  δεν είναι χρηματοοικονομικός οργανισμός, δημόσιος οργανισμός, μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) 
 
 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία : 

 
- για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών ακολουθεί πολιτική 

που είναι σύμφωνη με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
- εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. antivirus, 

firewalls) σε όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις κινητές συσκευές και τις ιστοσελίδες της 
- έχει ελεγχόμενη πρόσβαση για τους εργαζόμενους σε χώρους και συστήματα με ευαίσθητα δεδομένα 
- εφαρμόζει διαδικασίες backup και ανάκτησης δεδομένων για όλα τα σημαντικά εταιρικά συστήματα και 

προσωπικά δεδομένα  
- εάν αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων(outsourcing) επιλέγει 

συνεργάτες που δηλώνουν ότι παρέχουν επαρκείς τεχνικές μεθόδους για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων 

 

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 
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 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Εταιρία: 

 
- δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας ή ελέγχου σχετικά με θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων από την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ή 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή  

- δεν έχει επιβληθεί ποτέ στην εταιρία οποιαδήποτε ποινή, πρόστιμο ή άλλη κύρωση από την 
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή για θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 

- δε γνωρίζει η εταιρία κάποιο περιστατικό ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση για θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 

                                            

 ΝΑΙ                                  ΟΧΙ 

Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει  σημειωθεί ΝΑΙ σε όλα τα παραπάνω 
πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η 
δυνατότητα έκδοσης ειδικής προσφοράς. 

 

 Μόνο σε περίπτωση που το αντικείμενο της εταιρίας είναι σχετικό με την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, 
τις τηλεφωνικές  πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shop), την επεξεργασία δεδομένων για 
λογαριασμό τρίτων (Data Processor-outsourcer) ή εάν η εταιρία είναι Call Center ή εάν η εταιρία 
διενεργεί πάνω από 70.000 συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) το χρόνο, παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε επιπλέον ότι η εταιρία: 
 

- έχει διαδικασίες για να εντοπίζει και να ανιχνεύει αδυναμίες στην ασφάλεια των δικτύων της         
- έχει μέτρα προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των έντυπων αρχείων της από κλοπές                                                                                                                             
- σε περίπτωση που συλλέγει ή αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών ακολουθεί το PCI (Payment Card 

Industry Data Security Standards)                             
- χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σε φορητά μέσα (π.χ. φορητούς υπολογιστές, DVDs, δίσκους, USB κλπ)  
- απαιτεί από απομακρυσμένους χρήστες να ταυτοποιούνται πριν τους επιτραπεί να εισαχθούν σε εσωτερικά 

δίκτυα και συστήματα 
                                                                                                                       

 ΝΑΙ                                   ΟΧΙ 
 
Προϋπόθεση ισχύος του ασφαλιστικού προγράμματος είναι να έχει  σημειωθεί ΝΑΙ στο παραπάνω πεδίο. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AIG προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
έκδοσης ειδικής προσφοράς. 

 

Σημαντικές Σημειώσεις: 

 Η ασφαλιστική κάλυψη θα έχει έναρξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο στοιχείο 5 της αίτησης 
ασφάλισης, εφόσον η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη όχι πριν από 30 ημέρες από 
την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της κάλυψης και η διάρκεια της θα είναι ετήσια. 

 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. 
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Δηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή 
διατυπώσει εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο.  Συμφωνώ ότι αυτή η πρόταση μαζί με 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποβάλλω θα αποτελέσει τη βάση της Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη 
μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων. Σαν «ουσιώδες στοιχείο» εκλαμβάνεται καθετί το οποίο μπορεί 
να επηρεάσει την αποδοχή ή αξιολόγηση του κινδύνου. 

 

 Πως χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες 

Η AIG Europe Limited, με την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως νόμιμο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα («η Εταιρία») 
δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και εν γένει τρίτων προσώπων,. Με 
την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται από τον Νόμο 2472/1997, συναινείτε 
στην χρήση αυτών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλου 
ατόμου, είναι αναγκαίο να  είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος, να τις παρέχετε για την χρήση, που περιγράφεται 
κατωτέρω. 

Τα είδη Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε και για ποιους λόγους: 

Ανάλογα με το είδος της σχέσης σας με την Εταιρία μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες, που συλλέγονται και 
αφορούν εσάς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικώς : αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες 
επικοινωνίας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση 
και την κατάσταση υγείας σας, και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε εσείς. 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 Λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης 
 Εκτέλεση και διαχείριση  ασφαλιστικών συμβολαίων, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία απαιτήσεων και 

πληρωμών 
 Παροχή βοήθειας και συμβουλών σε ιατρικά θέματα και θέματα ταξιδίου 
 Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου μας 
 Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανταπόκριση μας σε αιτήματα των αρμόδιων 

εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών 
 Παρακολούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, εκπαίδευσης 

και ασφάλειας  
 Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς  
 
Για να μην λαμβάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με θέματα μάρκετινγκ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας με e-mail στην διεύθυνση: customerservice-GR@aig.com ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 
8127600 ή στο fax στο 210 8063585.  Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με 
θέματα μάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε άλλη σημαντική επικοινωνία π.χ. σχετικά με την 
διαχείριση του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας ή της απαίτησης σας. 

Διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών – Για τους πιο πάνω σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβάζουμε τις 
Προσωπικές Πληροφορίες σας και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε., καθώς και σε άλλες εταιρείες του 
Ομίλου μας αλλά μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, και ειδικά τον Νόμο 2472/1997, 
και αφού έχουμε υποβάλει τις κατάλληλες κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές. 

Ασφάλεια και διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών – Λαμβάνονται κατάλληλα νομικά μέτρα και μέτρα 
ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας  Πληροφοριών. Επίσης, οι παροχείς υπηρεσιών μας 
επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται από αυτούς να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προσεκτικά. Προσωπικές 



               AIG Europe Limited  
            Υποκατάστημα Ελλάδας 
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Πληροφορίες θα διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας μας για την περίοδο, που απαιτείται για να εκπληρωθούν 
οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω.   

Αιτήματα ή ερωτήσεις – Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Πληροφοριών, 
διαγραφή ή απόκρυψη Προσωπικών Πληροφοριών, ή για ένσταση στη χρήση αυτών, παρακαλούμε 
επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail στην διεύθυνση: customerservice-GR@aig.com ή επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά στο 210 8127600 ή στο fax στο 210 8063585. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση 
Προσωπικών Πληροφοριών από εμάς υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
μπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα της Εταιρία μας www.aig.com.gr στο link privacy. 

Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε σχέση με την αίτηση για ασφαλιστική κάλυψη συναινείτε 
στη συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση τους σε τρίτους, όπως περιγράφεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στην 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της Εταιρίας μας 
www.aig.com.gr στο link privacy και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Στην περίπτωση που παρείχατε 
(ή θα παρέχετε) Προσωπικές Πληροφορίες άλλου προσώπου στην Εταιρία, επιβεβαιώνετε  με το παρόν, ότι 
έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, και ότι έχετε λάβει νομίμως την συναίνεση του σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για 
την συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων. 

 

Υπογραφή …………………………… Ονοματεπώνυμο………………… 

Θέση……………………………….…  Ημερομηνία……………………… 

(Παρακαλούμε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή 

Οικονομικό Διευθυντή ή Risk Manager ή IT Manager ή Υπεύθυνο Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης ή ομότιμο) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


