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                 Allianz Hellas S.A. 

                  Κωδικός Συνεργάτη 

                                                                                                                      Associate´s code                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            □ Eκδοση ασφαλιστηρίου / Issuance of Insurance Policy    

               □ Εκδοση προσφοράς / Issuance of Quotation 

 
 

Professional Indemnity Insurance  Miscellaneous 

Πρόταση ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 
 
 

Details of applicant: 

Στοιχεία αιτούμενου: 
1. Name (s) (including trading names) of all entities to be insured: 

Επωνυμία (συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού διακριτικού τίτλου) όσων ασφαλίζονται: 

 

 

2. Address(es) of the Applicant(s): 

Διεύθυνση (εις) του Αιτούμενου (ων): 

 

 

3. Web-site / e-mail address: 

Σελίδα στο διαδίκτυο / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

 

 

4. Date on which the Practice was established: 

Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας : 

 

 

5. Please supply the following details of the Principal(s) / Partner(s) / Director(s) of the Applicant: 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες των Κύριων / Μετόχων / Διευθυντών: 

Name: 

Ονοματεπώνυμο: 

Qualifications: 

Πτυχίο: 

Date Qualified: 

Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου: 

Date Commenced: 

Ημερομηνία έναρξης 

δραστηριότητας: 

    

    

   

 

 

 

 

 

Please provide curriculum vitae of the Principal/Partners/Directors to support your application. 

Παρακαλούμε να επισυνάψετε βιογραφικά των Κύριων/Μετόχων/Διευθυντών που στηρίζουν τη δραστηριότητα 

σας 
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6. Please suply total numbers of:  

Παρακαλούμε να δηλώσετε το συνολικό αριθμό ατόμων:           

Principals / Partners / Directors: 

Προϊστάμενοι/ Μέτοχοι / Διευθυντές 
 

Other Technical Staff: 

Λοιπό Τεχνικό Προσωπικό: 
 

Qualified Staff: 

Λοιπό Καταρτισμένο Προσωπικό: 
 

Administrative / Clerical Staff: 

Διοικητικοί / Υπάλληλοι Γραφείου: 
 

Trainee staff 

Εκπαιδευόμενο Προσωπικό: 
 

TOTAL (All staff) : 

Προσωπικό συνολικά: 
 

 

 

Details of the business: 

Στοιχεία για την επιχείρησή σας: 
7. (a) Has the name of the Applicant ever been changed? 

(α) Έχει αλλάξει ως τώρα η επωνυμία του αιτούμενου; Yes/Ναι    No/Όχι   

(b) Has any other business or practice amalgamated or merged with you? 

(β) Έχει άλλη επιχείρηση συγχωνευτεί με την επιχείρησή σας; Yes/Ναι    No/Όχι   

(c) Have you purchased any other practice or business? 

(γ) Έχετε εξαγοράσει άλλη επιχείρηση; Yes/Ναι    No/Όχι   

If yes to any of (a), (b) or (c) above, please provide details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» σε (α), (β) ή (γ), παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες: 

 

8. If the Applicant is a sole practitioner what procedures are in place for periods of absence / illness? 

Εάν ο αιτούμενος είναι μεμονωμένος επαγγελματίας τι διαδικασίες τηρεί σε περιόδους απουσίας του/ 

αρρώστιας του; 

 

 

9. Please list the Professional / Regulatory bodies, trade associations / societies to which you belong: 

Παρακαλούμε να απαριθμήσετε τους επαγγελματικούς οργανισμούς / Εμπορικές ενώσεις / συνδέσμους των 

οποίων είστε μέλος: 

 

 

Income: 

10. Please state applicable currency 

Παρακαλούμε να δηλώσετε εφαρμοστέο νόμισμα: 
 

(a) Please state split of gross income/fees for the following years: 

(α)   Παρακαλούμε να διαχωρίσετε το ακαθάριστο εισοδήμα/αμοιβές των παρακάτω ετών: 

 Past Financial Year 

Προηγούμενο έτος 

Current Financial Year 

Τρέχον οικονομικό έτος 

Estimate next financial year 

Εκτιμώμενο επομένου έτους 

Domestic 

Εσωτερικού 
   

European Union 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
   

USA / Canada 

Η.Π.Α./Καναδάς 
   

Elsewhere 

Αλλού 
   

Total 

Σύνολο 
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(b) Average fee from any one client: 

(β)     Μέση αμοιβή από πελάτη σας: 
 

 

 

 

(c) Largest fee from any one client: 

(γ)      Μέγιστη αμοιβή από πελάτη σας: 
 

 

 

Activities: 

Δραστηριότητες: 
11. Please provide a full description of all your activities identifying the percentage of your income derived from 

each activity: 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε με πλήρη περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων σας, προσδιορίζοντας το 

ποσοστό (%) του εισοδήματος  που προκύπτει από κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. 

 

If available, please also provide a brochure or risk profile to support your application. 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε (εάν είναι διαθέσιμο) φυλλάδιο ή προφίλ της εταιρίας / 

δραστηριότητας σας. 

 

12. Who are your main competitors? 

Ποιοί είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας ; 

 

 

13. Have your activities changed in the past 5 years or do you anticipate any major 

changes in these activities in the forthcoming 12 months? 

Έχετε αλλάξει δραστηριότητες τα 5 τελευταία έτη ή προσδοκάτε οποιεσδήποτε 

σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις δραστηριότητες τους προσεχείς 12 μήνες; 

Yes/Ναι  

 

 

No/Όχι   

 

 

If yes, please provide full details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες: 

 

 

14. (a)  Does the Applicant use a standard client contract or agreement? 

(α)  Χρησιμοποιείτε μια τυποποιημένη σύμβαση ή συμφωνία με τους πελάτες; 
Yes/Ναι    

 

No/Όχι   
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(b) If yes, does the form contain a “Hold Harmless” clause in favour of the 

Applicant? 

(β)   Εάν σημειώσετε «Ναι» στη φόρμα της σύμβασης, περιλαμβάνεται ο όρος 

«περί μη αξίωσης ευθυνών» από τρίτους πρός τον αιτώντα την ασφάλιση; 

Yes/Ναι    

 

 

No/Όχι   

 

 

If no, please describe exceptions:  

Εάν σημειώσετε «Όχι» παρακαλούμε να περιγράψετε εξαιρέσεις: 

 

 

Consultants, sub-contractors or agents: 

Σύμβουλοι, υπεργολάβοι ή αντιπρόσωποι: 

15. (a)  Do you engage consultants, Sub-Contractors or Agents? 

(α)  Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες συμβούλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes, do you require them to maintain their own P.I. Insurance? 

Εάν σημειώσετε «Ναι» απαιτείται απ’ αυτούς να διατηρούν Ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης; 

 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes, what minimum limit of indemnity do you require them to have? 

Εάν σημειώσετε «Ναι», ποιό είναι το κατώτατο όριο κάλυψης που επιθυμείτε 

να έχουν; 

 EUR 

(b) What percentage of your income relates to Sub-Contracted work? 

(β)   Ποιό ποσοστό του εισοδήματός/αμοιβών σας αφορά εργασίες που 

εκτελούνται με υπεργολαβία; % 

Associated companies: 

Σχετικές επιχειρήσεις: 

16. Do any of the Principals, Partners or Directors of the Applicant have any 

association or financial interest in any other practice, company or organisation? 

Έχουν οι Κύριοι / Μέτοχοι ή Διευθυντές σας οποιαδήποτε συμμετοχή ή οικονομικό 

συμφέρον από άλλη επιχείρηση ή οργάνωση; 

Yes/Ναι    

 

 

 

No/Όχι   

 

 

 

If yes, please provide details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες: 

 

 

 

 

 

 

 

Office procedures: 

Διαδικασίες Γραφείων: 

17. (a)  Are satisfactory written references obtained prior to the engagement of any 

 employee responsible for money, accounts or goods? 

(α)   Λαμβάνονται ικανοποιητικές γραπτές αναφορές πριν από τη δέσμευση 

οποιουδήποτε υπαλλήλου αρμόδιου για χρήματα, λογαριασμούς ή αγαθά; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(b) Are petty cash and cash in hand checked independently of the employees 

responsible at least monthly and additionally without warning every six 

months? 

(β)   Ελέγχετε το ταμείο που διαχειρίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον 

μηνιαία και πρόσθετα χωρίς καμία προειδοποίηση τους κάθε έξι μήνες;1 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(c) Are bank statements, receipts, counterfoils and supporting documents 

checked at least monthly against the cash book entries independently of 

the employees making cash book entries or paying into the bank? 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   
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(γ)   Ελέγχονται καταθέτρια, αποδείξεις, παραλαβές, στελέχη και δικαιολογητικά 

έγγραφα τουλάχιστον κάθε μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις 

τους στα βιβλία ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους που κάνουν τις 

καταχωρήσεις; 

(d) Are employees receiving cash and cheques in the course of their duties 

required to pay in daily? 

(δ)    Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, υπάλληλοι λαμβάνουν μετρητά και 

επιταγές που απαιτούνται να καταθέτουν καθημερινά; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(e) Do all cheques drawn for more than EUR 25,000 require at least two 

signatures? 

(e) Όλες οι επιταγές που εκδίδονται και είναι ποσού άνω των 50.000 € απαιτούν 

τουλάχιστον δύο υπογραφές; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(f) Has the Applicant(s) suffered any loss through fraud or dishonesty at any 

time? 

(στ) Έχετε ιστορικό  απο απώλεια μέσω απάτης ή απιστίας ; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes, please provide details on a separate page including dates, 

circumstances, amounts involved and steps taken to prevent a recurrence: 

Εαν ‘Ναι’, παρακαλούμε χορηγήσετε αναλυτικές λεπτομέρειες σε ξεχωριστή 

σελίδα περικλείοντας ημερομηνίες, ιστορικό, ποσά καθώς και των μέτρων που 

λάβατε για την αποφυγή παρόμοιας κατάστασης.     

(g) Are all computer records backed-up daily? 

(ζ)    Κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των υπολογιστών σας 

καθημερινά; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If YES, are these back-up records maintained in an off-site location? 

Εάν σημειώσετε «ΝΑΙ», τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διατηρούνται σε 

άλλη ασφαλή τοποθεσία; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(h) Do you use commercially available firewall protection systems to prevent 

unauthorised access to internal networks and computer systems? 

(η)    Χρησιμοποιείτε κάποιο διαθέσιμο εμπορικό τείχος προστασίας για να 

προφυλάξετε το συστημά σας (εσωτερικό δίκτυο-υπολογιστές) από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ;   

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

(i) Do you use commerciall available anti-virus software? 

(θ)   Χρησιμοποιείτε κάποιο διαθέσιμο εμπορικό λογισμικό προστασίας από «ιούς» ; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

 

Previous insurance: 

Προηγούμενη Ασφάλιση: 

Is the Applicant currently insured for Professional Indemnity?  

Υπάρχει ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης εν ισχύ; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes please state: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» παρακαλούμε να δηλώσετε: 

Name of Insurer: 

Όνομα του Ασφαλιστή: 
 

Renewal Date: 

Ημερομηνία ανανέωσης: 
 

Limit of Indemnity: 

Όριο κάλυψης: 
 

Current Retroactive Date 

Τρέχουσα αναδρομική Ισχύς: 
 

Excess: 

Απαλλαγή: 
 

Premium: 

Ασφάλιστρα: 
 

 

 

18. Has the Applicant ever been refused this type of insurance, had special  terms 

imposed, had claims reduced or declined, or had similar insurance cancelled? 

Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει; σας επέβαλε ειδικούς 

πρόσθετους όρους ή σας ακύρωσε ποτέ παρόμοια ασφάλιση; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   
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If yes, please provide full details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι», παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες: 

 

Current requirements: 

Τρέχουσες απαιτήσεις: 
19. (a) What Limit of Indemnity is required? 

(α)  Ποιό όριο κάλυψης επιθυμείτε; 

EUR    50,000 EUR 100,000 EUR 500,000 

 

Other (please specify): 

Άλλο (παρακαλούμε να 

διευκρινίσετε): 

EUR  

 

(b) What level of deductible/excess is required? 

(β)   Ποιό ποσό απαλλαγής επιθυμείτε; 

EUR 1,000 EUR 1,500 EUR 5,000 

Other (please specify): 

Άλλο (παρακαλούμε να διευκρινίσετε): 
EUR  

 

Claims or circumstances: 

Ζημιές/Αξιώσεις ή περιστάσεις: 
20. After enquiry, have any claims of a type being the subject of this proposal for 

insurance ever been made against the Applicant or any subsidiary or any 

person intended to be covered? 

Κατόπιν έρευνας, έχουν εγερθεί ποτέ αξιώσεις εναντίον σας, που αποτελούν   

αντικείμενο αυτής της πρότασης ασφάλισης ή σε κάποιο υποκατάστημα ή σε 

άλλο πρόσωπο που σκοπεύει να περιληφθεί της κάλυψης; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes, please provide full details below including dates, circumstances, cost/estimated cost of claim or loss and 

steps taken to prevent recurrence. 

Εάν σημειώσετε «Ναι», παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες σε χωριστή σελίδα 

συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των περιστάσεων, του κόστους/του εκτιμώμενου κόστους της αξίωσης ή 

της απώλειας καθώς και των μέτρων που λάβατε για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. 

 

 

21. After enquiry, is the Applicant or any subsidiary or any person intended to be 

covered aware of any negligent act, error or omission or any other fact, 

complaint, circumstance or situation which may be expected to give rise to a 

claim against the Applicant or any subsidiary or any person intended to be 

covered? 

Κατόπιν έρευνας, ο υποψήφιος ή υποκατάστημα του ή άλλο πρόσωπο που 

σκοπεύει να καλυφθεί είναι ενήμερο(ς) για οποιαδήποτε πράξη εναντίον του 

προερχόμενη από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη ή γεγονός, περίσταση ή 

κατάσταση που αναμένεται να δώσει αφορμή για αξίωση εναντίον του; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι   

 

If yes, please provide full details below including dates, circumstances and cost/estimated cost of claim or loss: 

Εάν σημειώσετε «Ναι», παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες παρέχοντας πλήρη στοιχεία σε 

χωριστή σελίδα συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους της αξίωσης/απώλειας: 
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Με την παρούσα δήλωση παρέχω την συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται στο 

παρόν έντυπο ή πρόκειται να συλλεχθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μετά την υπογραφή του παρόντος. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Λεωφόρος Αθηνών 110,Kτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210 69 05 500 

Σκοπός Επεξεργασίας: 

Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, 

την εν γένει εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται με την υπογραφή του παρόντος καθώς 

και για την ενημερωτική υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα του Ομίλου Εταιριών Allianz. 

Αποδέκτες Δεδομένων: 

 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία). 

 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία. προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή 

του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για τη σύννομη επεξεργασία τους. 

 Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στα πλαίσια εκπλήρωσης των σχετικών νομίμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας. 

Σημειώνεται τέλος ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης καθώς και ο Ασφαλιζόμενος ή/και δικαιούχος του Ασφαλίσματος έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

στα δεδομένα που τους αφορούν καθώς και δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, τα οποία μπορούν να ασκήσουν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα 

στην Εταιρία, σύμφωνα με τα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97. 

Data Privacy 

I hereby declare my consent to the processing of my personal data either included in this form or to be collected by the Data Controller after 

the signing of this form. 

Data Controller: Allianz Hellas SA Insurance Company,  Athinon Ave. 110, Building C, 104 42 Athens. Tel.+30 210 69 05 500  

Purpose of Processing: 

Any processing of personal data shall be carried out solely in order to ensure the performance and administration of the insurance contract, 

the overall quality of service, the monitoring and support of the contractual relationship established with the signing of this form and the 

informative support on services and products provided by Allianz Group. 

Data Recipients: 

 The Data Controller (Allianz Hellas SA Insurance Company). 

 Natural or legal persons governed by public or private law, processing personal data under the Data Controller’s instructions and 

providing the necessary guarantees for their lawful processing. 

 Public Authorities, Services and Organizations in fulfillment of the legal obligations of the Data Controller. 

The Policyholder, the Insured person and /or the Beneficiary have the right to access their personal data and the right to object to its 

processing, by submitting a request to the Company, in accordance with Articles 11,12 and 13 of Law 2472/97. 

 

 

 Name of Practice: 

Ο αιτών: 

 

 

 Signed 

Partner/Principal/Director: 

Θέση: 

 

 

 

 Date: 

Ημερομηνία: 

 

 


