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Στοιχεία Ασφαλιστηρίου

Επώνυμο: Όνομα πατρός:

Ασφαλιστικό ταμείο:

Όνομα:

Αριθμός Ασφαλιστηρίου:

Η αίτηση αυτή υπογράφεται από τον Συμβαλλόμενο και συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο υγείας του Ασφαλισμένου ή εξαρτωμένου
μέλους του, όπου αυτό απαιτείται. (Εάν ο Συμβαλλόμενος είναι Εταιρία, απαραίτητη είναι η σφραγίδα της)

Συμβαλλόμενος:

Επώνυμο: Όνομα πατρός:Όνομα:

Ασφαλισμένος:

Αλλαγή Επαγγέλματος

Σας ενημερώνω ότι από την: το επάγγελμά μου είναι:

Κωδικός:Κατηγορία:

Βιβλιάριο Ασθενείας; Ναι Όχι Άμεσα Έμμεσα

Μηνιαία*
*μόνο μέσω πάγιας εντολής χρέωσης τραπεζικού
λογαριασμού ή μέσω πιστωτικής κάρτας

Ετήσια Εξάμηνη

Αλλαγή Τρόπου Πληρωμής

Αλλαγή Συμβαλλόμενου

Άνδρας Γυναίκα

Επώνυμο:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Κύριο επάγγελμα:

Α.Φ.Μ.:

Οικογενειακή κατάσταση:

Ημερ. Έκδοσης:

Εταιρία Κωδικός Πελάτη:

Υπόδειγμα υπογραφής νέου Συμβαλλομένου:

Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ Συμβαλλόμενος να είναι ο/η:

(Για Ασφαλιστήριο με την παροχή ΑΠΑΣ, επισυνάψτε ερωτηματολόγιο υγείας του νέου Συμβαλλόμενου)

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Οικογενειακή κατάσταση:

Υπηκοότητα:

Αρχή Έκδοσης: Ημερ. Έκδοσης:

Α.Μ.Κ.Α.:Α.Φ.Μ.:

Τόπος γέννησης:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Οικογενειακή κατάσταση:

Υπηκοότητα:

Αρχή Έκδοσης: Ημερ. Έκδοσης:

Α.Μ.Κ.Α.:Α.Φ.Μ.:

Τόπος γέννησης:

Τρίμηνη

Σχέση με τον ασφαλ.:

Όνομα: 

Υπηκοότητα: 

Αρχή Έκδοσης: 

Α.Μ.Κ.Α.:

Διεύθυνση Κατοικίας:
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Επώνυμο:
Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:

Αλλαγή Δικαιούχων σε περίπτωση επιβίωσης του Ασφαλισμένου

Ο ίδιος ο Ασφαλισμένος %: Άλλοι δικαιούχοι

Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Επώνυμο:
Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:
Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Επώνυμο:
Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:
Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Επώνυμο:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:

Αλλαγή Δικαιούχων σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου

Οι νόμιμοι κληρονόμοι %: Άλλοι δικαιούχοι

Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Επώνυμο:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:

Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Επώνυμο:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:

Σχέση με τον ασφαλισμένο:

Ποσοστό %:

Διόρθωση Στοιχείων Ασφαλισμένου / Συμβαλλόμενου / Εξαρτώμενου Μέλους

Στοιχεία συζύγου

Στοιχεία τέκνων

Επώνυμο:

Ημερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνομα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνομα:

Επάγγελμα:

Επώνυμο: Όνομα πατρός:Όνομα: Ημερ. γέννησης:

Επώνυμο: Όνομα πατρός:Όνομα: Ημερ. γέννησης:

Επώνυμο: Όνομα πατρός:Όνομα: Ημερ. γέννησης:

Επώνυμο: Όνομα πατρός:Όνομα: Ημερ. γέννησης:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

1.

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:2.

Κωδικός Πελάτη:

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:3.

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:4.

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:
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Απώλεια Ασφαλιστηρίου
Παρακαλώ όπως εκδώσετε ακριβές αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου μου, λόγω απώλειας.

Επαναφορά Ασφαλιστηρίου σε Ισχύ
Παρακαλώ όπως επαναφερθεί σε ισχύ το Ασφαλιστήριό μου, για το οποίο καταθέτω τα οφειλόμενα ασφάλιστρα

Επισυνάψτε ερωτηματολόγιο υγείας Ασφαλισμένου και εξαρτωμένων μελών εφόσον υπάρχουνΧρονικής περιόδου

€

Ημερ. κατάθεσης

Τρόπος κατάθεσηςΚαταθέτω ασφάλιστρα Ημερ. κατάθεσης

επιθυμώ να πιστωθούν στον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου μου.

επιθυμώ την επανεκκίνηση πληρωμής του Ασφαλιστηρίου μου. Εφόσον οι Συμπληρωματικές Παροχές ήταν άκυρες επισυνάψτε
ερωτηματολόγιο υγείας Ασφαλισμένου και εξαρτωμένων μελών εφόσον υπάρχουν.

Εφόσον οι Συμπληρωματικές Παροχές ήταν σε ισχύ σημειώστε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της παροχής ΑΠΑ ή ΑΠΑΣ η οποία είχε
ακυρωθεί.

Ναι, επιθυμώ την επαναφορά της ΑΠΑ ή ΑΠΑΣ. Επισυνάψτε ερωτηματολόγιο υγείας Ασφαλισμένου ή Συμβαλλόμενου.

και

Αλλαγή Βασικής Κάλυψης Ζωής
Α) Αύξηση ασφαλισμένου κεφαλαίου βασικής κάλυψης θανάτου ή Πρόσκαιρης θανάτου. 

Β) Μείωση ασφαλισμένου κεφαλαίου βασικής κάλυψης θανάτου ή Πρόσκαιρης θανάτου. 

Γ) Αύξηση διάρκειας ασφάλισης.

Δ) Μείωση διάρκειας ασφάλισης.

Ε) Αύξηση ετησίου ασφαλίστρου επένδυσης (ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ).

ΣΤ) Μείωση ετησίου ασφαλίστρου επένδυσης (ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ).

Για τις περιπτώσεις Α) και Β), παρακαλούμε επισυνάψτε ερωτηματολόγιο υγείας.

Αλλαγή Συμπληρωματικών Παροχών
Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μεταβολές στις Συμπληρωματικές Παροχές του Ασφαλιστηρίου μου:

Για τον κυρίως Ασφαλισμένο (Για κάθε αύξηση ή προσθήκη επισυνάψτε ερωτηματολόγιο υγείας)

Για εξαρτώμενο μέλος

€

Νέο ασφαλισμένο κεφάλαιο

Νέο ασφαλισμένο κεφάλαιο

Νέα διάρκεια ασφάλισης

Νέα διάρκεια ασφάλισης

Νέο ετήσιο ασφάλιστρο

Νέο ετήσιο ασφάλιστρο

Πληρωμή Ασφαλιστηρίου

Τρόπος κατάθεσης οφειλής μου



Αλλαγή Επενδυτικής Επιλογής
Α) Επιθυμώ την μεταβολή των ποσοστών επένδυσης ασφαλίστρου ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου 
για μελλοντικές καταβολές, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ %

TRITON Growth Greek Equity 

TRITON American Equity International 

TRITON Balanced 

TRITON Income Euro Bond Developed Countries 

TRITON Money Market Euro 

HGIF Euroland Equity

Άλλες παρατηρήσεις - ιδιαίτερα Αιτήματα:

Β) Επιθυμώ την ανακατανομή της επένδυσης της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

ΑΠΟ ΠΡΟΣ

TRITON Growth Greek Equity 

 TRITON American Equity International 

 TRITON Balanced 

 TRITON Income Euro Bond Developed Countries 

TRITON Money Market Euro 

 HGIF Euroland Equity

TRITON Growth Greek Equity 

 TRITON American Equity International 

 TRITON Balanced 

 TRITON Income Euro Bond Developed Countries 

TRITON Money Market Euro 

HGIF Euroland Equity

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

€ 

€ 

€ 

€

€ 

€

Άλλες παρατηρήσεις - ιδιαίτερα Αιτήματα:
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Έκτακτο Ασφάλιστρο
Σας ενημερώνω ότι για το Ασφαλιστήριό μου, καταθέτω έκτακτο ασφάλιστρο ποσού 

Τρόπος κατάθεσης: Ημερομηνία κατάθεσης:

Εξαγορά Έκτακτου Ασφαλίστρου
(ολογράφως)Επιθυμώ την εξαγορά έκτακτου ασφαλίστρου ποσού

του Ασφαλιστηρίου μου σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου μου.

Αποστέλλω συνημμένα φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Ασφαλισμένου και Συμβαλλόμενου. 

Α.Φ.Μ.:

Ολική/Μερική Εξαγορά Ασφαλιστηρίου
(ολογράφως)Επιθυμώ την εξαγορά ασφαλίστρου ποσού

σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου μου, το οποίο έχω εξοφλήσει μέχρι την 

Αποστέλλω συνημμένα φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Ασφαλισμένου και Συμβαλλόμενου. 

Α.Φ.Μ.:

Παρατηρήσεις  Ιδιαίτερα Αιτήματα

€

Μερική Εξαγορά Ασφαλιστηρίου
(ολογράφως)Επιθυμώ μερική εξαγορά ποσού

σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου μου, το οποίο έχω εξοφλήσει μέχρι την 

Αποστέλλω συνημμένα φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Ασφαλισμένου και Συμβαλλόμενου. 

Α.Φ.Μ.:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Μόνο για το Πρόγραμμα Maximizer) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ%

TRITON Growth Greek Equity 

TRITON American Equity International 

TRITON Balanced 

TRITON Income Euro Bond Developed Countries 

TRITON Money Market Euro 

 GSF JP Morgan Global Macro Opportunities

(ολογράφως)

%

%

%

%

%

%



Ημερομηνία: Κωδικός Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:

Υπογραφή Συμβαλλόμενου: Υπογραφή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:

Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συμβαλλόμενο) και κάθε Δικαιούχος είναι δεν
είναι υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που υπόκειται στην Ομοσπονδιακή Φορολογία Εισοδήματος των Η.Π.Α. Ο
Συμβαλλόμενος αποδέχεται, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει την GENERALI HELLAS A.A.E. μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κατά την οποίαν ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ή κάποιος από τους
Δικαιούχους γίνει υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που υπόκειται στην Ομοσπονδιακή Φορολογία Εισοδήματος των Η.Π.Α. ή
μεταφέρει την κυριότητα του Ασφαλιστηρίου σε υπήκοο των Η.Π.Α.. Επισημαίνεται και είναι γνωστό ότι ψευδής δήλωση ή παραποίηση
στοιχείων φορολογικής κατάστασης από υπήκοο Η.Π.Α. θα μπορούσε να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α.

Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία:

Δήλωση Συμβαλλόμενου

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Ασφαλισμένου

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Συμβαλλόμενου

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Δικαιούχου / Δικαιούχων

Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συμβαλλόμενο) και κάθε Δικαιούχος είναι δεν είναι
φορολογικός κάτοικος τρίτης χώρας. Ο Συμβαλλόμενος αποδέχεται, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει την GENERALI HELLAS A.A.E. μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κατά την οποίαν ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ή κάποιος από τους
Δικαιούχους αποκτήσει φορολογική κατοικίας σε Τρίτη χώρα ή μεταφέρει την κυριότητα του Ασφαλιστηρίου σε πρόσωπο με φορολογική κατοικία σε
Τρίτη χώρα.

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία:

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ. χώρας φορολογικής κατοικίας Συμβαλλόμενου

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ χώρας φορολογικής κατοικίας Ασφαλισμένου

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ. χώρας φορολογικής κατοικίας Δικαιούχου/
Δικαιούχων
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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 ασκή-
σετε 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 στο e-mail:dpo@generali.gr. 
είτε µε επιστολή στη διεύθυνση της Generali µε την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας 

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: 

1. για την εκτίµηση (underwriting), αντασφάλιση, και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και τον καθορισµό του ασφαλί-
στρου,

2. για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου,

3. 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,

4. για να σας ενηµερώσει για θέµατα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας (ανανέωση, προθεσµία εξόφλησης, κλπ.) και άλλα
προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali,

5. 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 τη σύναψη και την εκτέλεση των συµβατικών 
όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων σας, 
που αφορούν στην υγεία σας, γίνεται µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε 

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκο-
πούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί: 

1. Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ονοµατεπώνυµο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ.).

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).

3. Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.

4. Στοιχεία αναφορικά µε το εισόδηµά σας (εκκαθαριστικό, κλπ.)

5. Στην περίπτωση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου, το ιατρικό σας ιστορικό σύμφωνα με τις απαντήσεις σας στο ερω-
τηµατολόγιο που συµπληρώσατε στην αίτησή σας ή και τυχόν ιατρικές ή διαγνωστικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα
αυτών που θα προσκοµίσετε στη Generali.

6. Στην περίπτωση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου με teleunderwriting: το ιατρικό ιστορικό σας µε βάση τις απαντήσεις
σας στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώσατε µέσω της τηλεφωνικής συνέντευξης ή και τυχόν ιατρικές ή διαγνωστικές
εξετάσεις και τα αποτελέσματα αυτών που θα προσκοµίσετε στη Generali.

7. Τυχόν άλλα δεδοµένα που η Generali τηρεί στο αρχείο της, από προηγούµενες συναλλαγές µαζί σας.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali µπορεί να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πρόσθετα 
δικαιολογητικά που θα αφορούν το συµβάν. 

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.

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

Μπορεί να µοιραστούµε προσωπικά δεδοµένα σας µε εξωτερικούς οργανισµούς όπως µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβη-
τή σας, συνεργαζόµενους πραγµατογνώµονες ιατρούς, τον εξωτερικό συνεργάτη µας ο οποίος θα διενεργήσει την τηλε-
φωνική συνέντευξη (εάν αυτή διενεργηθεί) ή θα συντονίσει τον προασφαλιστικό ιατρικό έλεγχο (εάν είναι αναγκαίο). Θα 
διαβιβάσουµε, επιπλέον, προσωπικά σας δεδοµένα και πληροφορίες καλύψεων ή/και εξαιρέσεων προς τους συνεργάτες 
µας που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται στο 
ασφαλιστήριό σας, καθώς και σε τυχόν ιδιωτικά νοσηλευτήρια & άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας, σε περίπτωση 
που χρειαστεί να κάνετε χρήση αυτών των υπηρεσιών. 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 απολύ-
τως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τους 
εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους µας, µε τους οποίους µοιραζόµαστε τα δεδοµένα σας, µπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα µας (www.generali.gr).

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδοµένα σε οποιοδήποτε τρίτο µέ-
ρος 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, 
χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας.

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 καλύψεων και των υπηρεσιών που αυτό προβλέπει.

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. 

Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγµή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των 
Προσωπικών Δεδοµένων σας. Δυστυχώς, σε µια τέτοια περίπτωση, η Generali δεν θα µπορεί να σας παρέχει τις καλύψεις 
που προβλέπονται στο ασφαλιστήριό σας (ανάκληση συγκατάθεσης). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη 
νοµιµότητα κάθε προηγούµενης πράξης επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να επισκεφθεί-
τε 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.

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.

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 ασφαλιστήριου, 
θα διατηρήσουµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας µέχρι και για πέντε έτη.
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Με βάση τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που επισυνάπτεται, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και 
κατανοήσει το περιεχόμενο της Δήλωσης και με τη παρούσα δηλώνετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπι-
κών δεδομένων σας για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
έχουν ως νομική βάση τη δική σας ρητή συγκατάθεση. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε ελεύθερα να αποφασίσετε να δώσετε τη συναίνεσή σας, ανάλογα με την προτίμησή σας και, συνεπώς, 
να εξουσιοδοτήσετε την Generali να:

 n επεξεργαστεί τα ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα (δεδομένα υγείας) τα δικά σας, καθώς και των τυχόν τέκνων 
σας εφόσον τυγχάνουν εξαρτώμενα μέλη, για το σκοπό της εκτίμησης της αίτησης/ προσφοράς και έκδοσης ασφαλι-
στηρίου, της διαχείρισης της λειτουργίας αυτού και των υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτού, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Δήλωση Συναίνεσης

Συναινώ

 n επεξεργαστεί και να διαβιβάσει τα ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα (δεδομένα υγείας) τα δικά σας, καθώς και 
των τυχόν τέκνων σας εφόσον τυγχάνουν εξαρτώμενα μέλη, (i) στον πάροχο που τυχόν θα διενεργήσει τηλεφωνική συ-
νέντευξη κατ’εντολή της Generali, (ii) σε πραγματογνώμονες γιατρούς και (iii) σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, με σκοπό 
την εκτίμηση και την έκδοση του ασφαλιστηρίου ή/ και την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται 
στο ασφαλιστήριο.

 n συμμετέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του συμβολαίου, εφόσον εκδοθεί, σε τυχόν πρόσθετες ενέργειες (πέραν 
της αίτησης/ προσφοράς ασφάλισης) που απαιτούνται για τη διαχείριση του συμβολαίου, καθώς και στη διαδικασία δι-
εκπεραίωσης τυχόν αιτημάτων αποζημίωσής σας, για διευκόλυνσή σας.

Συναινώ

Συναινώ

Δεν Συναινώ

Δεν Συναινώ

Δεν Συναινώ

Σημείωση:

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

Εταιρία:

Υπογραφή:

Πριν υπογράψετε την παρούσα Δήλωση Συναίνεσης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε απαραίτητα τα 
παραπάνω πεδία.

 n επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την επικοινωνία μαζί σας, είτε απευθείας είτε μέσω του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή σας, και την αποστολή προς εσάς υλικού εμπορικής επικοινωνίας και για τη συμμετοχή σας σε προωθη- 
τικές ενέργειες της Generali σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. 

Συναινώ Δεν Συναινώ

 n επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της συμμετοχής σας σε έρευνες αγοράς που αφορούν τη 
Generali Hellas ή τον Όμιλο Generali.

Συναινώ Δεν Συναινώ
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