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ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Ν. Σμύρνη 
Τηλ. +30 210 3705300, Fax +30 210 3705550 

Α.Φ.Μ.: 094256484 , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά 
www.ergohellas.gr 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Συνεργάτης (Ονοματεπώνυμο) Κωδικός Υποκωδικός 

   

Αριθμός ασφαλιστηρίου  
 

 
 

 Πρόταση Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Ιδιωτών - ERGO My Legal Protection 

 Τροποποίηση Ασφαλιστηρίου Νομικής Ιδιωτών - ERGO My Legal Protection  

 

Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα.  
 
 

Στοιχεία λήπτη 

της ασφάλισης 
 Φυσικό πρόσωπο  Νομικό πρόσωπο Κωδ. Πελάτη    

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία 
  

Πατρώνυμο 
 

ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. 
 

Επάγγελμα 
 

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

Πόλη 
 

Τηλ. Κατοικίας Τηλ. Εργασίας 
 

Τηλ. Κινητό 
 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (e-mail) 
  

Fax 
 

 

 
Στοιχεία 
ασφαλισμένου 
(αν είναι 
διαφορετικός 
από τον λήπτη 
της ασφάλισης)  

 

 Φυσικό πρόσωπο  Νομικό πρόσωπο Κωδ. Πελάτη    

 Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία: 
  

Πατρώνυμο: 
 

ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. 
 

Επάγγελμα 
 

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

Πόλη 
 

Τηλ. Κατοικίας Τηλ. Εργασίας 
 

Τηλ. Κινητό 
 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (e-mail) 
  

Fax 
 

 
Διάρκεια 

ασφάλισης 

 
Έναρξη ασφάλισης (00:00): 

  
Λήξη ασφάλισης (00:00): 

 

 
Προγράμματα 
ασφάλισης / 
Πακέτα 
ασφάλισης 



    Advanced (Ν.Π. Διαχειριστή Πολυκατοικίας) (1)  
                                             



    Advanced (Ν.Π. Εκμίσθωσης Ακινήτων) (2)                                          


    Simple (Ν.Π. Κατοικίας) (3)                    

Total (Ν.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων)  (4)      

 

 Ν.Π. Μελών Ε.Ε.Ε.Κ.Ε/Σ.Ε.Π  (7) 
     

 Advanced (Ν.Π. Ενστόλων)   (5)                                              
. 

Advanced Plus (N.Π. Ενστόλων 
Plus) (6) 

 
       

 

Οι παρακάτω πληροφορίες συμπληρώνονται όπου απαιτούνται σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα ασφάλισης  

 Αριθμός Διαμερισμάτων (Αφορά το 
πακέτο 1) 

 1- 9            10-14           15-19           20-24          25-30          31-40          41-50           51-60              

Διεκδίκηση Κοινοχρήστων (Αφορά το 
πακέτο 1) 

ΝΑΙ      ΌΧΙ 

 

Χρήση Ακινήτου (Αφορά το πακέτο 2) Διαμερίσματα                      Επαγγελματικές Στέγες  
 

Εμβαδόν (σε τ.μ.) (Αφορά το πακέτο 2, 

αν η Χρήση είναι Διαμέρισμα) 


 

Ενοίκιο (σε €) (Αφορά το πακέτο 2, αν 
η Χρήση είναι Επαγγελματική Στέγη) 



 

Διεύθυνση Ασφαλισμένου ακινήτου 
(Αφορά τα πακέτα 2 και 3) 



 

Επάγγελμα Ένστολου (Αφορά τα 
πακέτα 5 και 6) 

Αστυνομικός   Λιμενικός    Στρατιωτικός     Πυροσβέστης       Σωφρονιστικός Υπάλληλος

 
 
 
`

http://www.ergohellas.gr/
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

Τρόπος 

πληρωμής 

ασφαλίστρων 

Εφάπαξ 

Πρώτη Έκδοση Ασφαλιστηρίου Ανανέωση Ασφαλιστηρίου 

 Μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή  Μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

 Μέσω συστήματος πληρωμών ERGO  Μέσω συστήματος πληρωμών ERGO 

 

 
 

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο ; Αν ναι, δηλώστε εταιρεία, ασφαλισμένο ποσό και λήξη. 
Ναι                Όχι                         Ασφ. Εταιρεία:                           Ποσό:                                         Ημ. Λήξης:  

 

 

Αλλαγές σε 

υπάρχον 

ασφαλιστήριο 

    Ακύρωση ασφαλιστηρίου / /  

Αιτιολογία 

 

 

  Άλλες αλλαγές 

 

 

 

 

 

Δηλώσεις Δηλώνω ότι έχω παραλάβει το Έγγραφο Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος της  εταιρείας για το οποίο αιτούμαι την ασφάλιση και 

παρακαλώ με βάση τα στοιχεία που δήλωσα να εκδώσετε ασφαλιστήριο κλάδου Νομικής Προστασίας. 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 εταιρε ία 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 Νομικής Προστασίας. 

 

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 

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

πράκτορα/ μεσίτη ασφαλίσεων/ ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας)  

Επωνυμία  

ΑΦΜ  Αριθμός Ειδικού Μητρώου  

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

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

Επωνυμία  

ΑΦΜ  Αριθμός Ειδικού Μητρώου  

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (συμπληρώνεται από τον συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων)  

Επωνυμία  

ΑΦΜ  Αριθμός Ειδικού Μητρώου  

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

ασφαλίσεων/ ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας/ υπάλληλο της ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε 

Παρέχω συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενο προϊόν.   

Δεν παρέχω συμβουλή σχετικά με τα πωλούμενο προϊόν, καθώς πρόκειται για σύναψη εκ του νόμου ασφάλισης . 

  

 

 

 Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Άρθρο 150, Παράγραφος 1, Ν.4364/2016 και Άρθρο 28, Παράγραφος 2, Ν. 4583/2018) 

Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι: ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

(Ι) Η έδρα αυτής βρίσκεται διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρνη, Ελλάδα, T.K. 171 21 , 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 κ αι οι σχετικοί 
όροι της ασφαλιστικής συμβάσεως. 

(ΙΙΙ) H ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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.  

 
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτίαση (έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας) προς την ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη 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. 

 

Εάν η εταιρεία με την απάντησή της δεν ικανοποιεί πλήρως την υποβληθείσα αιτίαση, για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός ο αιτιώμενος έχει 

το δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίασή του ή να απευθυνθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή ή τη Γενική 

Γραμματεία Καταναλωτή ή την Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής καταγγελίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της στο 

σύνδεσμο Καταγγελίες/Αιτιάσεις - Ιδιωτική Ασφάλιση (https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteia-idiwtikhs-asfalishs/kataggelies-

aitiaseis-idiwtikh-asfalish). Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης της αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμων αξιώσεων του αιτιώμενου. 

 

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

http://www.ergohellas.gr/
http://www.ergohellas.gr/customer-ambassador/)
http://www.ergohellas.gr/customer-ambassador/)
http://www.ergohellas.gr/customer-ambassador/)
mailto:ca@ergohellas.gr


3  

 

  
 
 

………………………………………  ……………………………………… 

Υπογραφή Λήπτη της Ασφάλισης Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλήλου 

ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

 
 
 

 
……………………………………… ……………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Λήπτη της Ασφάλισης (ολογράφως)  Ημερομηνία 
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Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η 
«ERGO», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 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 Επικουρικό Κεφάλαιο 
Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, 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 συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχεία επικοινωνίας ( διεύθυνση κατοικίας, 
επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 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 ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ), στοιχεία δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
στοιχεία λογαριασμού, άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών και δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες,  φωτογραφίες/βίντεο του υπό κάλυψη αντικειμένου, 
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 και με ποια νομική βάση;  

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) την εκτίμηση της ασφαλισιμότητάς σας και 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 (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), 

β) την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών μας, τη βελτίωση της ποιότητας 
αυτών, τον διακανονισμό απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αντασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), 

γ) τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing 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, κατόπιν συγκατάθεσης 
(άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ), 

δ) την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται σε δεσμευτικές για την εταιρεία λίστες κυρώσεων (λίστες κυρώσεων της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε.), 
στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ),  

ε) την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων των Η.Π.Α., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ),  

στ) 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 (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ) και 

ζ) τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή κατασχέσεων εις χείρας τη Εταιρείας μας ως τρίτης στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη 
υποχρέωση (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ). 

η) 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, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλιστικής 
απάτης, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ). 

 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα») και δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες: 

Όπως προαναφέρθηκε, η ERGO μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση σωματικών βλαβών, θα περιέλθουν στην ERGO στοιχεία σχετικά με τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν, ή δεδομένα ποινικών αδικημάτων ή/ και 
καταδικών. 

Ειδικά για την περίπτωση των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου στην επεξεργασία αυτών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφόσον το υποκείμενο την παράσχει εγγράφως (άρ. 9 παρ.1 περ. α’ ΓΚΠΔ). 

 

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.. 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. 

 

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 (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τους ιεραρχικώς προϊσταμένους τους καθώς και το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής 
υποστήριξης της Οργανωτικής Μονάδας στην οποία ανήκουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστικούς μεσίτες, τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες 
υγείας, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες, ερευνητές ατυχημάτων, δικηγόρους,  παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, την Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των 
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και δημόσιες ή δικαστικές αρχές, όπου αυτό απαιτείται. Συμπληρωματικά, σε σχέση με τους ανωτέρω 4 δ) και ε) σκοπούς, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την ERGO γνωστοποιούνται και διαβιβάζονται στην ERGO Group AG και τους υποπαρόχους της, όπως η Tata 
Consulting Services, η οποία εδρεύει στην Ινδία. 

Σε περίπτωση που αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων εδρεύει ή έχει σχετικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ), βασισμένες σε απόφαση επάρκειας 
της Επιτροπής (άρ. 45 ΓΚΠΔ), σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρ. 46 παρ. 2 περ. γ’ ΓΚΠΔ), ή να λάβει 
οποιαδήποτε άλλο μέτρο για την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ). 

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;  

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:  

α) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να 
λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, 

β) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,  

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, 

δ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, 
καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας, 

ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, 
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στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή 
της),  

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους: 

 Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr 

 Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr 

 Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα) 

 Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής 

 Με φαξ στο +30 210 6475628 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την 
ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 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, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 

 

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

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λύση/λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι 
πέντε (5) έτη μετά την έκδοση της προσφοράς σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, μέχρι τη λήξη της 
αντιδικίας αμετακλήτως ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης 
εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή, 

Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για κάποιον από τους σκοπούς marketing (βλ. κατωτέρω «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία»), σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν για τρία (3) έτη από 
τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης.  

 

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

 

** Ως προς το Marketing και την Εμπορική Προώθηση για το λήπτη της ασφάλισης (όταν διαφοροποιείται από τον ασφαλισμένο) 

 

 (            ) Παρέχω ή (        )* δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
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. 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών νέων αναγκών 
ασφάλισης («cross selling»). 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών που αφορούν την ERGO ή τον Όμιλο ERGO. 

* Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τις ανωτέρω συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα 
μπορούν να εκπληρωθούν οι ανωτέρω σκοποί. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ονοματεπώνυμο  Λήπτη της Ασφάλισης  

(ολογράφως) 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ημερομηνία 

 

 

 ** Ως προς το Marketing και την Εμπορική Προώθηση για τον ασφαλισμένο 

 

 (            ) Παρέχω ή (        )* δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
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. 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών νέων αναγκών 
ασφάλισης («cross selling»). 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην ERGO να συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμενα 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την Εταιρεία για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών που αφορούν την ERGO ή τον Όμιλο ERGO. 

* Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τις ανωτέρω συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα 
μπορούν να εκπληρωθούν οι ανωτέρω σκοποί. 

 

**: συμπληρώνονται και υπογράφονται σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι ανήλικος/η (κάτω των 18 ετών) από τον Έχοντα/ουσα τη Γονική Μέριμνα, ο οποίος δηλώνει την 
εν λόγω ιδιότητα με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Υπογραφή Λήπτη της Ασφάλισης 

 

 

 

 

……………………………………… 

Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλήλου 

ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλήλου 

ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

mailto:complaints@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@ergohellas.gr
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……………………………………… 

Υπογραφή Ασφαλισμένου  

 

 

……………………………………… 

Ονοματεπώνυμο  Ασφαλισμένου 

(ολογράφως) 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ημερομηνία 

 

 



 

 


