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 Αριθμός ασφαλιστηρίου

Διάρκεια 

ασφάλισης

Διεύθυνση 

εταιρείας

Όροφος που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιοΑριθμός ορόφων οικοδομήςΣυνολικό εμβαδόν Έτος κατασκευής

Περιγραφή 

κτιρίου που 

στεγάζεται το 

χρηματοκιβώ- 

τιο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση (οδός- αριθμός-περιοχή-Τ.Κ..) 

Έναρξη ασφάλισης (00:00): Λήξη ασφάλισης (00:00): 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

Οδός                                                                            Αριθμός         Περιοχή / Πόλη                                                                          Τ.Κ.

Αντικείμενο ασφάλισης (Είδος επιχείρησης):

Ασφάλιση 

χρηματοκιβω-

τίου (Τμήμα Ι)

Αριθμός ατόμων που κατέχουν κλειδιά του χρηματοκιβωτίου ή γνωρίζουν τον συνδυασμό. Αναφέρατε ποια η θέση τους στην εταιρεία 

και πόσα έτη εργάζονται σε αυτή.

Λειτουργεί με συνδυασμό;       Ναι           Όχι

Ασφάλιση 

μεταφοράς 

χρημάτων 

(Τμήμα ΙΙ)

Μέσο μεταφοράς:

Περιγραφή δρομολογίων:

Αριθμός ατόμων/συνοδών σε κάθε μεταφορά:Αριθμός ατόμων που διενεργούν μεταφορές:

Αριθμός μεταφορών την ημέρα/ εβδομάδα/ μήνα:

Αναφέρατε μέτρα προστασίας που λαμβάνονται:

Ασφάλιση 

ταμείων    

(Τμήμα Ι)

Κατασκευή στέγης

 Μπετόν αρμέ     Άλλο  Μπετόν- τούβλα     Άλλο  Μπετόν- ταράτσα    Άλλο

Τύπος 

Κατασκευή σκελετού Κατασκευή τοίχων

Ύψος _____   x   Πλάτος _____   x   Βάθος _____ Λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση;       Ναι           ΌχιΔιαστάσεις: 

Κατασκευαστής

Αριθμός κλειδιών

Αριθμός ταμείων: Όριο χρημάτων στο ταμείο:

Είδος ταμείου:   Συρτάρι            Μεταλλικό κουτί            Ταμειακή μηχανή            Άλλο

Τοποθεσία ταμείου:

Είναι πακτωμένο;       Ναι           Όχι Βάρος      Ναι           ΌχιΕίναι εντοιχισμένο;

τις εργάσιμες ώρες: τις μη εργάσιμες ώρες:
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 Συνεργάτης  (Ονοματεπώνυμο) Υποκωδικός Κωδικός

Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα.

Τηλ. Εργασίας

ΑΦΜ

  Πρόταση Ασφάλισης Χρηματικών Απωλειών/Εμπιστοσυνης Υπαλλήλων

  Τροποποίηση Ασφαλιστηρίου Χρηματικών Απωλειών/Εμπιστοσυνης Υπαλλήλων

Πόλη

Τηλ. Κινητό

Στοιχεία λήπτη 

της ασφάλισης

Επάγγελμα

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (e-mail) Fax

Τηλ. Κατοικίας

Δ.Ο.Υ.

Κωδ. Πελάτη Φυσικό πρόσωπο    Νομικό πρόσωπο Κωδ. Ενεχυρούχου

Ασφάλιση 

εμπιστοσύνης 

υπαλλήλων 

(Τμήμα ΙΙΙ)

Γίνεται λογιστικός έλεγχος των βιβλίων;   Ναι            Όχι Αν ναι, αναφέρατε ποιοι διενεργούν τον έλεγχο:

Υπάρχει εσωτερικός έλεγχος;   Ναι            Όχι Αν ναι, αναφέρατε λεπτομερώς

Υπάρχει κάποια εγγύηση για τους υπαλλήλους που ασχολούνται με διαχείριση χρημάτων στην εταιρεία, όπως υποθήκη ή 

προσημείωση σε ακίνητο, τριτεγγύηση κλπ.
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Μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Μέσω συστήματος πληρωμών ERGO Μέσω συστήματος πληρωμών ERGO

Δηλώσεις

Ανώτατο ασφαλιστικό ποσό για το τμήμα ΙΙΙ

€

€

€

Ποσό ετήσιας διακίνησης

Ανώτατο ασφαλιστικό ποσό για το τμήμα ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Εμπιστοσύνη υπαλλήλων







Πρώτη Έκδοση Ασφαλιστηρίου Ανανέωση Ασφαλιστηρίου



ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Μεταφορά χρημάτων 

€

Ασφαλιζόμενες 

αξίες
ΜΕΤΡΗΤΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μέτρα 

προστασίας 

χώρου

Στοιχεία 

ασφαλισμενων 

υπαλλήλων 

(αφορά Τμήμα 

ΙΙ και ΙΙΙ)

Ονοματεπώνυμο Ηλικία Θέση εργασίας Όριο ευθύνης

Φορητοί πυροσβεστήρες Πυροσβεστικές φωλιές

      Ναι           Όχι       Ναι           Όχι

Ρολλά ασφαλείας  Ναι        Όχι Αν ναι, αναλύστε   Με λεπτή σίτα            Με χονδρό πλέγμα

      Ναι           ΌχιΕίναι ο συναγερμός συνδεδεμένος με κέντρο λήψης σημάτων;

Άλλα μέτρα

Έτη

Αλλαγές σε 

υπάρχον 

ασφαλιστήριο

 Ακύρωση ασφαλιστηρίου

Αιτιολογία

 Άλλες αλλαγές

€

€

€

€

€

€

Ανώτατο ασφαλιστικό ποσό ανά υπάλληλο

Ανώτατο ασφαλιστικό ποσό ανά μεταφορά

Τρόπος 

πληρωμής 

ασφαλίστρων

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για την απώλεια χρημάτων; Αν ναι, δηλώστε εταιρεία, ασφαλισμένο ποσό και λήξη

  Ναι        Όχι          Ασφ. Εταιρεία:                                                                  Ποσό:                                  Ημ. Λήξης:                   

     Ναι           Όχι

€

€

€

Κλοπή με διάρρηξη χρηματοκιβωτίου/ ληστεία χρηματοκιβωτίου

Ληστεία ταμειακής μηχανής/ ταμείου

Πυρανίχνευση

      Ναι           Όχι

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ Ι - Κλοπή με διάρρηξη χρηματοκιβωτίου/ ληστεία χρηματοκιβωτίου - ταμείου

€

Υπάρχει ιστορικό ζημιών τα τελευταία 5 χρόνια; 

Αν ναι, αναφέρετε με λεπτομέρεια (αιτία, ύψος, αποζημίωση, μέτρα που λήφθηκαν κατόπιν). 

Άλλες 

πληροφορίες

Παρακαλώ με βάση τα στοιχεία που δήλωσα να εκδώσετε ασφαλιστήριο Χρηματικών Απωλειών/Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων. Συμφωνώ η 

ασφάλιση να ισχύσει μετά την αποδοχή από την εταιρεία σας αυτής της πρότασής μου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

ασφαλιστηρίου, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης προηγουμένως των ασφαλίστρων κατά τον συμφωνηθέντα τρόπο πληρωμής.

Οι παραπάνω δηλώσεις μου ισχύουν για κάθε ανανέωση της ασφάλισης, εκτός αν τροποποιηθούν με έγγραφό μου προς την εταιρεία σας.

Συμφωνώ  και  αποδέχομαι   ανεπιφύλακτα  όλους  τους  γενικούς  και  ειδικούς  όρους  που  αναγράφονται   ή   επισυνάπτονται  στο  

ασφαλιστήριο  ή πρόσθετη  πράξη  που  πρόκειται  να  εκδοθεί, ανεξάρτητα εάν  αυτό φέρει την υπογραφή μου, καθώς επίσης γνωρίζω και 

αποδέχομαι όλους τους  ενιαίους  όρους  ασφάλισης Ασφαλιστηρίου Χρηματικών Απωλειών/Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Σύστημα συναγερμού

   Ναι           Όχι
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Α. 

Β. 

Γ.

Δ. 

  Παρέχω συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενο προϊόν.



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

………………………………………                                                                                   ………………………………………

Υπογραφή Λήπτη της Ασφάλισης                                                                          Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλήλου                                     

.                                                                                                                                       ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

………………………………………                                                                                    ………………………………………

Ονοματεπώνυμο  Λήπτη της Ασφάλισης (ολογράφως)                                                                   Ημερομηνία

 Δεν παρέχω συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενο προϊόν, καθώς α) πρόκειται για σύναψη εκ του νόμου ασφάλισης, ή β) πρόκειται 

Υπάρχουν στην ERGO και άλλες ασφαλίσεις μου   ΝΑΙ   ΌΧΙ   Αν ναι, αναφέρατε αρ. ασφαλιστηρίου: ………………………………..

Αριθμός Ειδικού Μητρώου

ασφαλίσεων/ ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας/ υπάλληλο της ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 για επενδυτικό προϊόν και ο πελάτης εμπίπτει στην έννοια του επαγγελματία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Άρθρο 28, Παράγραφος 3, Ν. 4583/2018)

Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι: ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ι)  Η έδρα αυτής βρίσκεται διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρνη, Ελλάδα, T.K. 171 21 

και τα πλήρη στοιχεία της είναι τηλ.: 210 3705300, Fax : 210  3705550, A.Φ.Μ.: 094256484, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά, Α.Μ.Α.Ε.: 

20264/05/Β/89/008

(ΙΙ) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Για τις περιπτώσεις όπου έχει συμφωνηθεί επιλογή δικαίου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4364/2016 και οι σχετικοί όροι της ασφαλιστικής συμβάσεως.

(ΙΙΙ) H ERGO Ασφαλιστική Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων, σύμφωνα με την οποία απαντά γραπτά και αιτιολογημένα στους 

αιτιώμενους, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή κάθε αιτίασης. 

Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας αιτιολογείται επίσης γραπτά και ειδικά προς τον αιτιώμενο και ταυτόχρονα προσδιορίζεται ο νέος 

προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης. Εάν η εταιρεία με την απάντησή της δεν ικανοποιεί πλήρως την 

υποβληθείσα αιτίαση, για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός έχει το δικαίωμα ο αιτιώμενος να εμμείνει στην αιτίασή του ή να απευθυνθεί 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή ή τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Η ενεργοποίηση του 

μηχανισμού διαχείρισης της αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμων αξιώσεων του αιτιώμενου.

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτίαση (έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας) προς την ERGO Ασφαλιστική Α.Ε., με τους παρακάτω 

τρόπους: 

1. Συμπληρώνοντας τη φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό ιστότοπο www.ergohellas.gr στο σύνδεσμο του 

Πρεσβευτή του Πελάτη  (https://www.ergohellas.gr/customer-ambassador/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία του Πρεσβευτή του Πελάτη ca@ergohellas.gr

3. Ταχυδρομικά, με επιστολή στην έδρα της εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη του Υπευθύνου 

Αιτιάσεων, Τομέας Εταιρικών Λειτουργιών και Συνένωσης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (συμπληρώνεται από τον ασφαλιστικό 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ (συμπληρώνεται από τον κατά περίπτωση ασφαλιστικό διαμεσολαβητή: ασφαλιστικό πράκτορα/ μεσίτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

πράκτορα/ μεσίτη ασφαλίσεων/ ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας)

Επωνυμία

ΑΦΜ Αριθμός Ειδικού Μητρώου

ΤΗΝ ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α.

Επωνυμία

ΑΦΜ Αριθμός Ειδικού Μητρώου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (συμπληρώνεται από τον συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων)

Επωνυμία

ΑΦΜ
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6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;                                                                                                                                                                                                                                                               

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως: τις εταιρείες του Ομίλου 

ERGO και Munich Re, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές (όπως κατά περίπτωση, οι Munich Re, General Reinsurance AG, Swiss Reinsurance 

Company Ltd, Mapfre Asistencia, D.A.S. Hellas, AXA France IARD, ΑΧΑ France VIE) , ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως 

επαγγελματίες υγείας, συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες, ερευνητές ατυχημάτων, δικηγόρους, 

εταιρείες οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος και άλλους συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία 

συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και δημόσιες ή δικαστικές αρχές, όπου αυτό απαιτείται. 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Επιπλέον, και υπό 

τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία, 

περιλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ Τέλος, δικαιούστε να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε 

(χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την ανάκλησή της), καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).                                                                                      

8. Για ποσό χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;                                                                                                                                                                                                

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και 

μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων 

επεξεργασίας, μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για κάποιον από τους σκοπούς marketing (κατηγορία Β), σας ενημερώνουμε ότι τα 

στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν για τρία (3) έτη από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης. 
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Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία» 

 

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας 

δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO», 

«εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, 17121 Νέα Σμύρνη.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;                                                          

Τα Προσωπικά Δεδομένα μας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα μέρη, όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο 

Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου, μεσίτες ασφαλίσεων, ερευνητές, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, επαγγελματίες υγείας, δημόσιες και δικαστικές 

αρχές κλπ.

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε; 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον 

οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας  ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς και συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχεία 

επικοινωνίας, γενικές πληροφορίες (όπως φύλο, οικογενειακή κατάσταση, τόπος/ημερομηνία γέννησης), πληροφορίες για την εκπαίδευση και την εργασιακή 

κατάσταση, πληροφορίες ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησης, επίσημα στοιχεία αναγνώρισης (όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ), χρηματοοικονομικά στοιχεία και στοιχεία 

λογαριασμού, κατάσταση υγείας, άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών και δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών 

κλήσεων, φωτογραφίες/βίντεο, πληροφορίες για την συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

προτιμήσεις/δραστηριότητες μάρκετινγκ και πληροφορίες από τις εταιρείες του Ομίλου ERGO – Munich Re).             

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;                                                                                                                                                                                                                                   

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο 

ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.                                                                                                                                                                                                                                               

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό:                                                                                                                                                          

α) τη λήψη επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με την παροχή ασφάλισης και τους όρους αυτής και την επεξεργασία των πληρωμών  από και προς εσάς, στο 

πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,                                                                                                                                                    

β) την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας, τη βελτίωση 

της ποιότητας αυτών, τον διακανονισμό απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αντασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

γ) τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας  όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό 

μας τόπο ή καλείτε το Τμήμα Φροντίδας Πελάτη της ERGO, παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων φυσικών προσώπων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, καθώς και 

την τυχόν εκτίμηση της ασφαλισιμότητάς σας (δεδομένα υγείας), κατόπιν ειδικής ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ σας,                                                                                                                                                         

δ) την πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), 

την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται σε δεσμευτικές για την εταιρεία λίστες κυρώσεων, τη συμμόρφωση με δικαστικές 

αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας) την ανάλυση και 

διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, τη διαχείριση παραπόνων και σχολίων και τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής 

μας με νόμιμη υποχρέωση και                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ε) τη  θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – 

Munich Re, τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας 

πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, τη συμμόρφωσή 

μας σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή κατασχέσεων εις χείρας μας ως τρίτης, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων 

ασφαλιστικής απάτης, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO. 

5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων                                                                                                                                                                                                                                        

Με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και με βάση τα δεδομένα που με τη θέλησή σας δηλώνετε σε αυτήν, η ERGO διενεργεί πράξεις επεξεργασίας 

δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών, που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας 

απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ειδικότερα: (α) Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμου και εγχειριδίων, επιτρέπουν στην Εταιρεία την εκτίμηση 

του υπό ανάληψη κινδύνου, προκειμένου να καθορίσει (ί) εάν η αίτησή σας να ασφαλιστείτε γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται, (ii) σε περίπτωση αποδοχής, το 

κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους, υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα. (β) 

Πιο αναλυτικά, οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές/ στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής 

τεχνικής παραμέτρων, που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα 

και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του. [π.χ Αυτοκίνητο που οδηγείται από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, 

επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου/ Αυτοκίνητο που οδηγείται από άτομο που κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο 

πριν από την έναρξη ασφάλισης, επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου]. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη 

διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                



9. Επικοινωνήστε μαζί μας                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζό μαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα 

δικαιώματά σας που αναφέρονται στον όρο 7, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  

- μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr

- μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία»                                                                                                                

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Α. Marketing και Εμπορική Προώθηση

ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για προωθητικές ενέργειες και αποστολή ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με το ασφαλιστικό προϊόν που έχω 

επιλέξει ή άλλο συναφές.

ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών νέων αναγκών 

ασφάλισης («cross selling»).

ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών που αφορούν την ERGO ή τον Όμιλο ERGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Β. Συμμετοχή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

 να συμμετέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, στις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύναψη της 

ασφαλιστικής σύμβασης, την έκδοση του συμβολαίου καθώς και να μετέχει σε τυχόν πρόσθετες ενέργειες, για διευκόλυνσή μου, όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά να λαμβάνει γνώση, να παραλαμβάνει ή/και να παραδίδει στο όνομα και για λογαριασμό μου, από και προς την Εταιρεία ή/και από και προς παρόχους 

υγείας, πραγματογνώμονες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, έγγραφα τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν προσωπικά μου δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 

δεδομένων υγείας μου.

 να συμμετέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του συμβολαίου ενεργά στη διαδικασία των 

αποζημιώσεών μου, δυνάμει της συναφθείσας σύμβασης, ήτοι να λαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να λαμβάνει γνώση, να παραλαμβάνει ή/και να 

παραδίδει στο όνομα και για λογαριασμό μου, από και προς την Εταιρεία ή/και από και προς παρόχους υγείας, πραγματογνώμονες και τρίτους παρόχους 

υπηρεσιών, έγγραφα τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν προσωπικά μου δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων υγείας μου.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

………………………………………                                                                                                          ………………………………………

Υπογραφή Λήπτη της Ασφάλισης                                                                                                Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλήλου                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                            ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

………………………………………                                                                                                          ………………………………………                                     
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