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Ασφαλιστικός  Πράκτορας                      Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων              Μεσίτης Ασφαλίσεων                           Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δευτερευούσης Δραστηριότητας 

             Μονάδα Πώλησης/Κωδικός 
                                 Επωνυμία  
                                 Α.Φ.Μ.                      
                                 Α.Ε.Μ. 
 

 
 

 

 
Επώνυμο 

Όνομα 

Όνομα Πατρός 

Α.Δ.Τ. 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 

Συμβαλλόμενος Ασφαλισμένος 
(Εάν είναι διαφορετικός του Συμβαλλόμενου) 

 
 

Δ/νση Αλληλογραφίας Οδός Αριθμός Πόλη Τ.Κ. 

Συμβαλλόμενου 

Tηλ. Επικοινωνίας Σταθερό Kινητό E-mail 

Συμβαλλόμενου 

Δ/νση Αλληλογραφίας Οδός Αριθμός Πόλη Τ.Κ. 

Ασφαλισμένου 

Tηλ. Επικοινωνίας Σταθερό Kινητό E-mail 

Ασφαλισμένου 

Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης από 12:00 μ.μ. 
 

Καταβολή  ασφαλίστρων ετησίως εξαμηνιαίως Μέσω: Τραπ. Λογ/σμού Πιστωτ. Κάρτας Ταχυπληρωμής 
 
  

 
 
Έτος Ιδρύσεως της επιχείρησης                      Κύκλος Εργασιών                                Κύκλος Εργασιών                                                  Κύκλος Εργασιών 
              Προηγούμενο έτος                                                Τρέχον έτος                  Πρόβλεψη επόμενου έτους. 
 

 
 

Σύνθεση προσωπικού  

Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός συνεταίρων και άλλων υπαλλήλων 
            

            Συνέταιροι     Υπάλληλοι   Φύλακες  

Αριθμός Πελατών ανά κατηγορία (όπως κατοικίες, καταστήματα, εργοστάσια κλπ.)  
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Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται από τους φρουρούς όταν διαπιστωθεί πρόβλημα ; 

 
 
 
 
 

Παρακαλούμε περιγράψτε τις διαδικασίες ελέγχου; 

 
 
 

 

Υπάρχει γραπτή σύμβαση/εντολή μεταξύ εσάς (ή της Εταιρίας σας) και των πελατών σας; 

             Σε κάθε περίπτωση                                    (Παρακαλούμε επισυνάψτε δείγμα) 
               Μερικές Φορές                                          (Παρακαλούμε επισυνάψτε δείγμα) 
               Ποτέ,                                                       (Παρακαλούμε διευκρινίστε γιατί)     
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη Εταιρία :  
Φωτοτυπία Ιδιωτικού Συμφωνητικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των φυλασσόμενων χώρων (επωνυμία, διεύθυνση, είδος χώρου, είδος φύλαξης) 

 

 

 

 

 
 

 

. 
 

 

 
                                                                                               Α σχέδιο                                                  Β σχέδιο  

Σωματικές Βλάβες Θάνατος ενός Ατόμου                         -------------------------                                  ----------------------  

Υλικές Ζημίες                                                                    -------------------------                                   ----------------------  

Ομαδικό Ατύχημα                                                             -------------------------                                   ----------------------  

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας                               -------------------------                                   ----------------------  

 

  
Υπάρχουν προηγούμενες ζημιές στην ίδια ή σε άλλες τοποθεσίες τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη; ναι όχι 

Αν ναι, είδος ζημιάς 

Χρονολογία ζημιάς 

Είχατε ασφαλιστεί για αυτές τις ζημιές;  ναι όχι Αν ναι, σε ποια ασφαλιστική; 

Χρονολογία αποζημίωσης  Ποσό αποζημίωσης 

 

 
Υπάρχουν  προηγούμενες  ασφαλίσεις; ναι όχι 

Αν ναι, σε ποια ασφαλιστική; 

Σας έχει απορριφθεί στο παρελθόν πρότασή σας για ασφάλιση ή έχουν ακυρώσει κάποια ασφάλισή σας; ναι όχι 

Αν ναι, ποια Ασφαλιστική Εταιρεία, πότε και για ποιο λόγο; 

 

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για το ίδιο αντικείμενο ασφάλισης σε ισχύ; ναι όχι 

Αν ναι, σε ποια ασφαλιστική; 

Για ποια ασφαλιζόμενα κεφάλαια; 

Για ποιες καλύψεις; 

Πότε λήγουν αυτά τα ασφαλιστήρια; 

Έχετε άλλα ασφαλιστήρια στην Allianz; 

Αν ναι, ποια; 
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Έχετε εικόνα ή άποψη του προτεινόμενου για ασφάλιση κινδύνου; ναι όχι 

Συνιστάτε την αποδοχή της παρούσας πρότασης; ναι όχι 

Σημειώσεις και παρατηρήσεις που αφορούν το προτεινόμενο αντικείμενο ασφάλισης και δεν καλύπτονται από τις ερωτήσεις της παρούσας πρότασης. 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
Έχοντας υπόψη μου τις συνέπειες του νόμου για τη μη σωστή περιγραφή του ασφαλιστικού κινδύνου (Ν. 2496/97-αρθρ.3,5,8) βεβαιώνω ότι οι απαντήσεις μου στην Πρόταση αυτή είναι απόλυτα ακριβείς και ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 

Παρακαλώ, με βάση τα στοιχεία που δήλωσα και σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ασφάλισης που διάβασα και αποδέχομαι, να εκδώσετε ασφαλιστήριο για τις καλύψεις που ζήτησα. Γνωρίζω ότι σύμφωνα με το νόμο 

(Ν.2496/97-άρθρο 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 146 παρ. 1 του Ν. 4364/2016) για να ισχύσει η ασφάλιση που ζητώ θα πρέπει να αποδεχθεί η Εταιρεία την Πρότασή μου και να έχω απαραιτήτως εξοφλήσει το ασφάλιστρο εφάπαξ ή την πρώτη 

δόση αυτού, εφόσον κάτι τέτοιο έχει ορισθεί. Δηλώνω ότι παρέλαβα μαζί με την Πρόταση το Έντυπο Πληροφοριών που προβλέπεται από το άρθρο 150 παρ. 1 ή/και άρθρο 152 του Ν. 4364/2016 και έλαβα γνώση των Όρων και των εξαιρέσεων 

που θα ρυθμίζουν την ασφάλιση που προτείνω. 

Με τη συμπλήρωση της Πρότασης αυτής ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για ασφάλιση και προτείνει τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με βάση τα στοιχεία που δήλωσε προς την Εταιρεία. Η αποδοχή 

ή μη της Πρότασης για ασφάλιση ανήκει στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας. 

 
 
 
Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία, Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα,  τηλ. 2106905500 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: τηλ. 2106999999, email: customercontact@allianz.gr  
 
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, συμπεριλαμβανομένης αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης και κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς εκτίμησης 
κινδύνου.  
- Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονική επικοινωνία, με την παροχή συγκατάθεσής σας στο παρόν έντυπο. 
- Συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία 
- Νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας, όπως για λόγους πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. 
Αποδέκτες Δεδομένων: 

- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία 
- 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 την σύννομη επεξεργασία τους. 
-Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών νόμιμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας. 
- Εταιρείες του Ομίλου Allianz, και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων. 
Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, την συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και την 

συμμόρφωσή με νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας. 
Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην 

επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία μας. 
Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, ωστόσο, κατά περίπτωση, ενδεχομένως να συνεπάγεται την διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς δε θα νομιμοποιούμαστε 

πλέον να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 
Ενημέρωση για αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτισης προφίλ: Χρησιμοποιούμε την αυτοματοποίηση  στις εργασίες μας, στην ανάληψη κινδύνου για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου 

και τις ασφαλίσεις υγείας, πάντοτε υπό την εποπτεία του υπεύθυνου υπαλλήλου. 
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.  
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 
Συγκαταθέσεις για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων 

Σκοπός εμπορικής επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών  
Παρέχω την συγκατάθεσή μου για την λήψη υλικού εμπορικής επικοινωνίας και επιτρέπω τη συμμετοχή μου σε προωθητικές ενέργειες, της Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. ή του Ομίλου Allianz, 
σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. 
Συμφωνώ ότι μπορείτε να συλλέξετε, να επεξεργαστείτε και να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες που συνδέονται άμεσα με αυτή την επεξεργασία, κατανοώ 
ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς, για τους οποίους ρητά συμφωνώ και παρέχω την συγκατάθεσή μου με την 
συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγώνου. 

 Ναι παρέχω την συγκατάθεσή μου   Όχι δεν παρέχω την συγκατάθεσή μου 
 

Σκοπός συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονικές έρευνες 
Παρέχω την συγκατάθεσή μου και επιτρέπω τη συμμετοχή μου σε έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονικές έρευνες που αφορούν την Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. ή τον Όμιλο 
Allianz. 

Συμφωνώ ότι μπορείτε να συλλέξετε, να επεξεργαστείτε και να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες που συνδέονται άμεσα με αυτή την επεξεργασία, κατανοώ 
ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς, για τους οποίους ρητά συμφωνώ και παρέχω την συγκατάθεσή μου με την 
συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγώνου. 

 Ναι παρέχω την συγκατάθεσή μου   Όχι δεν παρέχω την συγκατάθεσή μου 
Εάν επιθυμώ την ανάκληση της συγκατάθεσής μου σε κάποιο από τα ως άνω στοιχεία, μπορώ να επικοινωνήσω στο τηλέφωνο 2106999999, ή να αποστείλω σχετικό αίτημά στο e-mail: 
customercontact@allianz.gr.  
Ενημερώθηκα και κατανόησα πλήρως ότι μπορώ να μάθω περισσότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου και των σχετικών με αυτά δικαιωμάτων μου στην εταιρική ιστοσελίδα 
της Allianz Ελλάδος, www.allianz.gr στην ενότητα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

Υπογραφή Συμβαλλομένου Υπογραφή  Ασφαλισμένου 
 

  

Υπογραφή Εκπροσώπου και σφραγίδα με εταιρική επωνυμία αν πρόκειται για εταιρεία              Υπογραφή, ονοματεπώνυμο Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 
 

 

Υπογραφή,  ονοματεπώνυμο Συμβεβλημένου  
            Διαμεσολαβητή/Συντονιστή 

 

 

                           Allianz Ελλάδος 

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ 

104 42 Αθήνα 

Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 905 

Fax: 210 69 29 046 

e-mail: CustomerContact@allianz.gr 

www.allianz.gr 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Άρθρου 150, παρ. 1 του Ν. 4364/2016) 

Σε σχέση με την υπό σύναψη Ασφαλιστική Σύμβαση με την Εταιρεία μας, σας παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: 
 

1) Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης Ασφαλιστικής Επιχείρησης έχει ως εξής: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία. 

2) Η Έδρα της Ασφαλιστικής Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα επί της Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ - 104 42 Αθήνα. 

3) Εφαρμοστέο Δίκαιο που θα διέπει την Ασφαλιστική θα είναι το Ελληνικό. 

4) Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η Ασφαλιστική Εταιρεία θα απαντά με έγγραφο σε κάθε ερώτημα ή/και παρατήρησή της, εφόσον υποβληθούν αυτά εγγράφως προς την 

Έδρα της. 

 


