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ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Ν. Σμύρν η 
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 Σκαφών - ERGO My Legal Protection on the Move 

 Τροποποίηση Ασφαλιστηρίου Νομικής Σκαφών - ERGO My Legal Protection on the Move 

 

Παρακαλώ  συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα.  
 
 

Στοιχεία λήπτη 

της ασφάλισης 
  Φυσικό πρόσωπο  Νομικό πρόσωπο Κωδ. Πελάτη    

Ον οματεπών υμο/ Επων υμία 
  

Πατρών υμο 
 

ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. 
 

Επάγγελμα 
 

Διεύθυν ση (οδός- αριθμός-περιοχ ή-Τ.Κ.) 
  

Πόλη 
 

Τηλ. Κατοικίας Τηλ. Εργασίας 
 

Τηλ. Κιν ητό 
 

Ηλεκτρ. Ταχ υδρομείο (e-mail) 
  

Fax 
 

 

 
Στοιχεία 

ασφαλισμένου 
(αν είναι 

διαφορετικός 

από τον λήπτη 

της ασφάλισης)  
 

  Φυσικό πρόσωπο  Νομικό πρόσωπο Κωδ. Πελάτη    

 Ον οματεπών υμο/ Επων υμία: 
  

Πατρών υμο: 
 

ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. 
 

Επάγγελμα 
 

Διεύθυν ση (οδός- αριθμός-περιοχ ή-Τ.Κ.) 
  

Πόλη 
 

Τηλ. Κατοικίας Τηλ. Εργασίας 
 

Τηλ. Κιν ητό 
 

Ηλεκτρ. Ταχ υδρομείο (e-mail) 
  

Fax 
 

 
Διάρκεια 

ασφάλισης 

 
Έν αρξη ασφάλισης (00:00): 

  
Λήξη ασφάλισης (00:00): 

 

 
Προγράμματ

α ασφάλισης 

/ Πακέτα 
ασφάλισης 

   Adv anced (Ν.Π. Σκαφών )    Simple Plus (Smart Boat) 

 

 
Στοιχεία 

σκάφους 
     Τύπος σκάφους 

  Μηχ αν οκίν ητο      Ιστιοφόρο                     Jet Ski 

     Αριθμός λεμβολογίου/ νηολογίου 

 

Μήκος  

(Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση μόνο αν ο τύπος σκάφους είναι 

Ιστιοφόρο) 

Ίπποι 

(Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση μόνο αν ο τύπος σκάφους είναι 

Μηχανοκίνητο) 

  

 
 
 

 
 
`

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

Τρόπος 

πληρωμής 

ασφαλίστρων 

Εφάπαξ 

Πρώτη Έκδοση Ασφαλιστηρίου Ανανέωση Ασφαλι στηρίο υ 

 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                Όχ ι                         Ασφ. Εταιρεία:                           Ποσό:                                         Ημ. Λήξης:  

 

 

Αλλα γές σε 

υπάρχον 

ασφαλιστήριο 

     Ακύρωση ασφαλιστηρίου / /  

Αιτιολογία 

 

 

   Άλλες αλλαγές 

 

 

 

 

 

Δηλώσεις Δηλών ω ότι έχω παραλάβει το Έγγραφο Πληροφοριών  του ασφαλιστικού προϊόν τος της εταιρείας για το οποίο αιτούμαι την  ασφάλιση και 

παρακαλώ με βάση τα στοιχ εία που δήλωσα ν α εκδώσετε ασφαλιστήριο κλάδου Νομικής Προστασίας. Συμφων ώ η ασφάλιση ν α ισχ ύσει μετά  

την  αποδοχή από την  εταιρεία σας αυτής της πρότασής μου, η οποία αποτελεί αν απόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου, υπό την  προϋπόθεσ η  

της εξόφλησης προηγουμέν ως των  ασφαλίστρων  κατά τον  συμφων ηθέν τα τρόπο πληρωμής. 

Οι παραπάν ω δηλώσεις μου ισχ ύουν  για κάθε αν αν έωση της ασφάλισης, εκτός αν  τροποποιηθούν  με έγγραφό μου προς την  εταιρε ία σας. 

Συμφων ώ και αποδέχ ομαι αν επιφύλακτα όλους τους γεν ικούς και ειδικούς όρους που αν αγράφον ται  ή  επισυν άπτον ται  στο ασφαλιστήριο 

ή πρόσθετη πράξη που πρόκειται ν α εκδοθεί, αν εξάρτητα εάν  αυτό φέρει την  υπογραφή μου, καθώς επίσης γν ωρίζω και αποδέχ ομαι 

όλους τους εν ιαίους όρους ασφάλισης Ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας. 

 

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ ΤΗ ΣΑΣ 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ ΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (συμπληρών εται από τον  ασφαλιστικό  

πράκτορα/ μεσίτη ασφαλίσεων / ασφαλιστικό διαμεσολαβητ ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)  

Επωνυμία  

ΑΦΜ  Αριθμός Ειδικού Μητρώου  

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ ΤΗΣ 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 (συμπληρών εται από τον  συν τον ιστή ασφαλιστικών  πρακτόρων )  

Επωνυμία  

ΑΦΜ  Αριθμός Ειδικού Μητρώου  

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

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

Παρέχω συμβουλή σχ ετικά με τα πωλούμεν ο προϊόν .    

Δεν  παρέχω συμβουλή σχ ετικά με τα πωλούμεν ο προϊόν , καθώς πρόκειται για σύν αψη εκ του ν όμου ασφάλισης. 

  

 

 

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

Η πλήρης επων υμία της ασφαλιστικής επιχ είρησης είν αι: ERGO ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

(Ι) Η έδρα αυτής βρίσκεται διεύθυν ση Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρν η, 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 έχ ει συμφων ηθεί επιλογή δικαίου, εφαρμόζον ται οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4364/2016 και οι σχ ετικοί 

όροι της ασφαλιστικής συμβάσεως.  

(ΙΙΙ) H ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική διαχ είρισης αιτιάσεων , σύμφων α με την  οποία απαν τά γραπτά και 

αιτιολογημέν α στους αιτιώμεν ους, το συν τομότερο δυν ατόν  και σε κάθε π ερίπτωση εν τός πεν ήν τα (50) ημερολογιακ ών  ημερών  από την  υποβολή 

κάθε αιτίασης. Τυχ όν  υπέρβαση της ως άν ω προθεσμίας αιτιολογείται επίσης γραπτά και ειδικά προς τον  αιτιώμεν ο και ταυτόχ ρον α προσδιορίζεται 

ο ν έος 

προβλεπόμεν ος χ ρόν ος ολοκλήρωσ ης της επεξεργασίας της αιτίασης.  

 
Οι συν αλλασσόμεν οι μπορούν  ν α υποβάλλουν  αιτίαση (έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας) προς την  ERGO Ασφαλιστική Μον οπρόσωπη Α.Ε., με 

τους παρακάτω τρόπους: 

 
1. Συμπληρών ον τας τη φόρμας επικοιν ων ίας που βρίσκεται αν αρτημέν η στο διαδικτυακό ιστότοπο www.ergohel las.gr στο σύν δεσμο του 

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

2. Αποστέλλον τας ηλεκτρον ικό μήν υμα στην  υπηρεσία του Πρεσβευτή του Πελάτη ca@ergohellas.gr 

3. Ταχ υδρομικά, με επιστολή στην  έδρα της εταιρείας, στη διεύθυν ση Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Νέα Σμύρν η, υπόψη του Υπευθύν ου Αιτιάσεων , 

Τομέας Εταιρικών  Λειτουργιών  και Συν έν ωσης. 

 

Εάν  η εταιρεία με την  απάν τησή της δεν  ικαν οποιεί πλήρως την  υποβληθείσα αιτίαση, για την  εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός ο αιτιώμεν ος έχ ει 

το δικαίωμα ν α εμμείν ει στην  αιτίασή του ή ν α απευθυν θεί εν δεικτικά και όχ ι περιοριστικά, στην  Αν εξάρτητη Αρχ ή Συν ήγορος του Καταν αλωτή ή τη Γεν ική 

Γραμματεία Καταν αλωτή ή την  Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρών ον τας τη σχ ετική φόρμα υποβολής καταγγελίας που θα βρείτε στην  ιστοσ ελίδα της στο 

σύν δεσμο Καταγγελίες/Αιτιάσεις - Ιδιωτική Ασφάλιση (https://www.bankof greece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteia-idiwtikhs-asf alishs/kataggelies-

aitiaseis-idiwtikh-asf alish). Η εν εργοποίηση του μηχ αν ισμού διαχ είρισης της αιτίασης δεν  διακόπτει την  παραγραφή εν ν όμων  αξιώσεων  του αιτιώμεν ου . 

 
 Υπάρχ ουν  στην  ERGO και άλλες ασφαλίσεις μου       ΝΑΙ   ΌΧΙ Αν  ν αι, αν αφέρατε 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
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………………………………………  ……………………………………… 

Υπογραφή Λήπτη της Ασφάλι σης Υπογραφή Πιστοποιημένου Υπαλλή λου 

ή Ασφαλιστικο ύ Διαμεσολαβητή  

 

 
 

 
……………………………………… ……………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Λήπτη της Ασφάλι σης (ολογράφως)  Ημερομηνία 
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Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»  

 
H παρούσα Εν ημέρωση περιγράφει τον  τρόπο με τον  οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομέν α, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των  επιχ ειρηματικών  μας 

δραστηριοτήτων  εν τός του πλαισίου των  διατάξεων  της εφαρμοστέας ν ομοθεσίας.  

 

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; 
Υπεύθυν ος Επεξεργασίας των  Προσωπικών  σας Δεδομέν ων  είν αι η εταιρεία με την  επων υμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η 

«ERGO», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 17121 Νέα Σμύρν η. 

 

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα Προσωπικά Δεδομέν α μας παρέχον ται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα μέρη, όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών  Εταιρειών  και το Επικουρικό Κεφάλαιο 
Ασφάλισης Ευθύν ης από Ατυχ ήματα Αυτοκιν ήτων , ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ερευν ητές, πραγματογν ώμον ες, τεχν ικοί σύμβουλοι, επαγγελματίες υγείας, δημόσιες και 

δικαστικές αρχ ές κλπ. 

 

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;  
Τα Προσωπικά Δεδομέν α που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχ ετικά με εσάς συμπεριλαμβάν ουν  τις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχ εία επικοιν ων ίας ( διεύθυν ση κατοικίας, 

επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυν ση εργασίας, αριθμό τηλεφών ου, διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου), γεν ικές πληροφορίες (όπως φύλο, οικογεν ειακή κατάσταση, 

τόπος/ημερομην ία γέν ν ησης), πληροφορίες για την  εκπαίδευση και την  εργασιακή κατάσταση, πληροφορίες ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησης, επίσημα στοιχ εία 

αν αγν ώρισης (όπως ον οματεπών υμο, πατρών υμο, όν ομα συζύγου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ), στοιχ εία δικαιούχ ων  (ον οματεπών υμο, πατρών υμο), χ ρηματοοικον ομικά στοιχ εία και 
στοιχ εία λογαριασμού, άλλα δεδομέν α ειδικών  κατηγοριών  και δεδομέν α που σχ ετίζον ται με ποιν ικές καταδίκες,  φωτογραφίες/βίν τεο του υπό κάλυψη αν τικειμέν ου, 

πληροφορίες για την  συμμόρφωσή μας με τη ν ομοθεσία περί ν ομιμοποίησης εσόδων  από παράν ομες δραστηριότητες, προτιμήσεις/δραστηριότητες μάρκετιν γκ 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 Δεδομέν α συλλέγον ται για καθορισμέν ους, ρητούς και ν όμιμους σκοπούς και δεν  υποβάλλον ται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς 

τους σκοπούς αυτούς.  

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομέν α με σκοπό:   

α) την  εκτίμηση της ασφαλισιμότητάς σας και τη λήψη επιχ ειρηματικής απόφασης σχ ετικά με την  παροχ ή ασφάλισης και τους όρους αυτής και την  επεξεργασία των  πληρωμών  
από και προς εσάς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων  κατ’ αίτηση του υποκειμέν ου των  δεδομέν ων  πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), 

β) την  επικοιν ων ία μαζί σας, την  παροχ ή των  υπηρεσιών  μας, την  εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των  συν αλλακτικών  σχ έσεών  μας, τη βελτίωση της ποιότητας 

αυτών , τον  διακαν ον ισμό απαιτήσεων , την  καταβολή ασφαλιστικών  αποζημιώσεων  και την  αν τασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), 

γ) τη διεξαγωγή ερευν ών  αγοράς και αν αλύσεων , την  παροχ ή υπηρεσιών  marketing παρουσιάζον τάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμέν ες σε εσάς, 
συμπεριλαμβαν ομέν ης της αν άλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων  φυσικών  προσώπων , των  οποίων  τα Προσωπικά Δεδομέν α συλλέγουμε, κατόπιν  συγκατάθεσης 

(άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ), 

δ) την  αποτροπή συν αλλαγών  με πρόσωπα και ον τότητες που περιλαμβάν ον ται 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 συν αλλαγών  με πρόσωπα και ον τότητες που περιλαμβάν ον ται στις λίστες κυρώσεων  των  Η.Π.Α., εφόσον  αυτές δεν  αν τίκεινται στην εθν ική και ευρωπαϊκή 

ν ομοθεσία, στο πλαίσιο ικαν οποίησης των  εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ),  

στ) τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την  απόκριση σε αιτήματα δημοσίων  αρχ ών  (συμπεριλαμβαν ομέν ων  εκείν ων  που βρίσκον ται εκτός της χ ώρας διαμον ής σας) 

την  αν άλυση και διαχ είριση άλλων  επιχ ειρηματικών  κιν δύν ων , τη διαχ είριση παραπόν ων  και σχ ολίων  και τη συμμόρφωση με εφαρμοσ τέα ν ομοθεσία, στο πλαίσιο 
συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ) και 

ζ) τη συμμόρφωση σε υποχ ρεώσεις που απορρέουν  από την  επιβολή κατασχ έσεων  εις χ είρας τη Εταιρείας μας ως τρίτης στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη 

υποχρέωση (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ). 

η) τη  θεμελίωση και άσκηση ν ομίμων  δικαιωμάτων  μας για την  προάσπιση των  εν ν όμων  συμφερόν των  μας, καθώς και αυτών  των  εταιρειών  του Ομίλου ERGO – Munich Re, 
τη διαχ είριση των  επιχ ειρηματικών  μας λειτουργιών  και των  υποδομών  των  πληροφοριακών  μας συστημάτων , σύμφων α με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, 

συμπεριλαμβαν ομέν ων  εκείν ων  που αφορούν  την  τιμολόγηση των  προϊόν των  και των  υπηρεσιών  μας, τη λειτουργία των  πληροφοριακών  σ υστημάτων , τη φιλοξεν ία δεδομέν ων  

και εφαρμογών , την  αν άλυση δεδομέν ων , τη διαχ είριση αρχ είων  και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχ ου, καθώς και την  πρόληψη και αν τιμετώπιση περιπτώσεων  ασφαλιστικής 

απάτης, στο πλαίσιο ικαν οποίησης των  εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ).  

 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών  δεδομέν ων  («ευαίσθητα δεδομέν α») και δεδομέν α σχ ετικά με ποιν ικές καταδίκες:  

Όπως προαν αφέρθηκε, η ERGO μπορεί ν α επεξεργάζεται δεδομέν α ειδικών  κατηγοριών  του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση σωματικών  βλαβών , θα περιέλθουν  στην  ERGO στοιχ εία σχ ετικά με τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν , ή δεδομέν α ποιν ικών  αδικημάτων  ή/ και 

καταδικών . 

Ειδικά για την  περίπτωση των  ειδικών  κατηγοριών  προσωπικών  δεδομέν ων , η ν ομική βάση επεξεργασίας είν αι η συγκατάθεση του υποκειμέν ου στην  επεξεργασία αυτών  των  

δεδομέν ων  προσωπικού χ αρακτήρα που το αφορούν , αν  και εφόσον  το υποκείμεν ο την  παράσχ ει εγγράφως (άρ. 9 παρ.1 περ. α’ ΓΚΠΔ). 

 

5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
Με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και με βάση τα δεδομέν α που με τη θέλησή σας δηλών ετε σε αυτήν , η ERGO διεν εργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομέν ων  σας με την  

υποστήριξη αυτοματοποιημέν ων  διαδικασιών , που έχουν  ως σκοπό την  εκτίμηση του κιν δύν ου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμεν ης ασφάλισης.  

Ειδικότερα: (α) Οι ως άν ω αυτοματοποιημέν ες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάν ουν  τη χ ρήση αλγορίθμου και εγχ ειριδίων , επιτρέπ ουν  στην  Εταιρεία την  εκτίμηση του υπό 

αν άληψη κιν δύν ου, προκειμέν ου να καθορίσει (ί) εάν  η αίτησή σας ν α ασφαλιστείτε γίν εται αποδεκτή ή απορρίπτεται, (ii) σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αν αλογικ ό 
ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχ όν  ειδικούς όρους, υπό τους οποίους μπορεί ν α συν αφθεί το επιθυμούμεν ο από εσάς πρόγραμμα. (β) Πιο αν αλυτικά, οι εν  λόγω 

αυτοματοποιημέν ες διαδικασίες βασίζον ται σε μαθηματικές/ στατιστικές αν αλύσεις των  κρίσιμων  από την  άποψη της ασφαλιστικής τεχ ν ικής παραμέτρων , που καθιστούν  δυν ατή 

την  αν τικειμεν ική αξιολόγηση του κιν δύν ου και την  έν ταξή του σε ομοιογεν ή ομάδα κιν δύν ων  με βάση τη συχ ν ότητα και την  έν ταση των  ζημιών  που εν δέχ εται ν α επιφέρει, ως και 

την  ορθή τιμολόγησή του.. Περαιτέρω, η Εταιρεία εν δέχ εται ν α κάν ει χ ρήση αυτοματοποιημέν ων  διαδικασιών  κατά τη διάρκεια ισχ ύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμέν ου 
ν α διεν εργεί ελέγχ ους για σκοπούς καταπολέμησης ν ομιμοποίησης εσόδων  από παράν ομες δραστηριότητες, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της 

Εταιρείας με την  εν  γέν ει ν ομοθεσία για την  αυτόματη αν ταλλαγή πληροφοριών  σχ ετικών  με χ ρηματοοικον ομικούς λογαριασμούς. 

 

6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Σε σχ έση με τους σκοπούς που περιγράφον ται παραπάν ω, εν δέχ εται ν α μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομέν α με τρίτα μέρη, όπως: τις εταιρείες του Ομίλου ERGO και 
Munich Re, άλλες (αν τ)ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τους ιεραρχ ικώς προϊσταμέν ους τους καθώς και το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής 

υποστήριξης της Οργαν ωτικής Μον άδας στην  οποία αν ήκουν  οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αν τασφαλιστικούς μεσίτες, τρίτους παρόχ ους υπηρεσιών , όπως επαγγελματίες 

υγείας, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογν ώμον ες, ερευν ητές ατυχ ημάτων , δικηγόρους,  παρόχ ους υπηρεσιών  τηλεφων ικών  κέν τρων , την  Υ πηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών  
Εταιρειών  Ελλάδος, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύν ης από Ατυχ ήματα Αυτοκιν ήτων  και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συν εργαζόμαστε για την  εκπλήρωση των  

επιχ ειρηματικών  μας δραστηριοτήτων , καθώς και δημόσιες ή δικαστικές αρχ ές, όπου αυτό απαιτείται.  Συμπληρωματικά, σε σχ έση με τους αν ωτέρω 4 δ) και ε) σκοπούς, τα 

δεδομέν α προσωπικού χ αρακτήρα που τηρούν ται από την  ERGO γν ωστοποιούν ται και διαβιβάζον ται στην  ERGO Group AG και τους υποπαρόχ ους της, όπως η Tata 

Consulting Serv ices, η οποία εδρεύει στην  Ιν δία. 

Σε περίπτωση που αποδέκτης των  προσωπικών  σας δεδομέν ων  εδρεύει ή έχ ει σχ ετικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικον ομικού 

Χώρου, η Εταιρεία αν αλαμβάν ει την  υποχ ρέωση ν α εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των  δεδομέν ων  (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ), βασισμέν ες σε απόφαση επάρκειας 

της Επιτροπής (άρ. 45 ΓΚΠΔ), σε Τυποποιημέν ες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες έχουν  εγκριθεί από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρ. 46 παρ. 2 περ. γ’ ΓΚΠΔ), ή ν α λάβει 

οποιαδήποτε άλλο μέτρο για την  διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των  προσωπικών  δεδομέν ων  (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ).  

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;  

Ως υποκείμεν ο των  προσωπικών  δεδομέν ων  μπορείτε ν α ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον  πληρούν ται οι σχ ετικές προϋποθέσεις:  

α) το δικαίωμα πρόσβασης για ν α εν ημερωθείτε, κατόπιν  αιτήματός σας, σχ ετικά με το κατά πόσον  ή όχ ι τα προσωπικά σας δεδομέν α υφίσταν ται επεξεργασία και επιπλέον  ν α 

λάβετε αν τίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχ ετικά με την  πραγματοποιούμεν η επεξεργασία,  

β) το δικαίωμα διόρθωσης των  αν ακριβών  ή τη συμπλήρωση των  ελλιπών  προσωπικών  σας δεδομέν ων ,  

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

δ) το δικαίωμα φορητότητας των  δεδομέν ων  σας, ήτοι ν α λαμβάν ετε τα δεδομέν α σε δομημέν ο και κοιν ώς χ ρησιμοποιούμεν ο και αν αγν ώσιμο από μηχ αν ήματα μορφότυπο, 

καθώς και το δικαίωμα ν α διαβιβαστούν  τα εν  λόγω δεδομέν α σε άλλον  Υπεύθυν ο επεξεργασίας,  

ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εν αν τίωσης στην  επεξεργασία των  προσωπικών  σας δεδομέν ων , καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης αν θρώπιν ης 
παρέμβασης σε αυτοματοποιημέν ες διαδικασίες,  

στ) το δικαίωμα αν άκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χ ωρίς ν α θιγεί η ν ομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεσή σας πριν  από την  αν άκλησή 
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της),  

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην  Αρχ ή Προστασίας Δεδομέν ων  Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους:  

 Ηλεκτρον ικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr 

 Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχ ής www.dpa.gr 

 Με ταχ υδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχ ής (Αρχ ή Προστασίας Δεδομέν ων  Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1 -3, 115 23 Αθήν α) 

 Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχ ής 

 Με φαξ στο +30 210 6475628 

Για περισσότερες πληροφορίες αν αφορικά με τη απαιτούμεν η διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην  Αρχ ή Προστασίας Δεδομέν ων  Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε ν α 
απευθυν θείτε στην  ιστοσελίδα της Αρχ ής (www.dpa.gr). 

Για την  άσκηση των  παραπάν ω δικαιωμάτων  σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπον ο, απορία που αφορά στην  επεξεργασία των  προσωπικών  δεδομέν ων  σας από την  

ERGO, μπορείτε ν α απευθύν εστε στον  Υπεύθυν ο Προστασίας Δεδομέν ων  χ ρησιμοποιών τας τα παρακάτω στοιχ εία επικοιν ων ίας:   

 μέσω e-mail: στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση dpo@ergohellas.gr 

 μέσω ταχ υδρομείου: στη διεύθυν ση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρν η, υπόψη Υπευθύν ου Προστασίας Δεδομέν ων .  

 

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

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομέν α για χ ρον ικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λύση/λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιον δήποτε τρόπο και μέχρι 

πέν τε (5) έτη μετά την  έκδοση της προσφοράς σε περίπτωση μη σύν αψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διέν εξη, μέχρι τη λήξη της 

αν τιδικίας αμετακλήτως ή δυν άμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων  συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χ ρόν ια από την  έκδοση της αμετάκλητης απόφασης 
εφόσον  υπάρχ ει μη εκπληρωθείσα παροχ ή,  

Στην  περίπτωση που συγκατατεθείτε στην  επεξεργασία των  δεδομέν ων  σας για κάποιον  από τους σκοπούς marketing (βλ. κατωτέρω «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σχ ετικά με την  

επεξεργασία των  προσωπικών  σας δεδομέν ων  από την  «ERGO Ασφαλιστική Αν ών υμη Εταιρεία»), σας εν ημερών ουμε ότι τα στοιχ εία αυτά θα διατηρηθούν  για τρία (3) έτη από 

τη λήψη της σχ ετικής 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  ασφαλισμέν ο)  

 

 (            ) Παρέχω ή (        )* δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 

ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την  Εταιρεία για προωθητικές εν έργειες και αποστολή ενημερωτικού υλικού που σχ ετίζεται με το ασφαλιστικό προϊόν  που έχω επιλέξει 

ή άλλο συν αφές. 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την  Εταιρεία για τη διεν έργεια στατιστικής αν άλυσης με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τον  εν τοπισμό πιθαν ών  ν έων  αναγκών  

ασφάλισης («cross selling»). 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 

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

* Σας εν ημερών ουμε ότι, στην  περίπτωση που δεν  επιθυμείτε ν α μας δώσετε τις αν ωτέρω συγκαταθέσεις για την  επεξεργασία των  προσωπικών  σας δεδομέν ων , δεν  θα 

μπορούν  ν α εκπληρωθούν  οι αν ωτέρω σκοποί. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ονοματεπώνυμο  Λήπτη της Ασφάλισης  

(ολογράφως) 
 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ημερομηνία 

 

 

 ** Ως προς το Marketing και την  Εμπορική Προώθηση για τον  ασφαλισμέν ο 

 

 (            ) Παρέχω ή (        )* δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 

ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την  Εταιρεία για προωθητικές εν έργειες και αποστολή ενημερωτικού υλικού που σχ ετίζεται με το ασφαλιστικό προϊόν  που έχω επιλέξει 

ή άλλο συν αφές. 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 
ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου με την  Εταιρεία για τη διεν έργεια στατιστικής αν άλυσης με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τον  εν τοπισμό πιθαν ών  ν έων  αναγκών  

ασφάλισης («cross selling»). 

 (            ) Παρέχω ή (        ) * δεν παρέχω τη  ρητή συγκατάθεσή μου στην  ERGO ν α συλλέγει, αποθηκεύει και περαιτέρω επεξεργάζεται πληροφορίες για υφιστάμεν α 

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

* Σας εν ημερών ουμε ότι, στην  περίπτωση που δεν  επιθυμείτε ν α μας δώσετε τις αν ωτέρω συγκαταθέσεις για την  επεξεργασία των  προσωπικών  σας δεδομέν ων , δεν  θα 

μπορούν  ν α εκπληρωθούν  οι αν ωτέρω σκοποί. 

 

**: συμπληρών ον ται και υπογράφον ται σε περίπτωση που ο Ασφαλισμέν ος είν αι αν ήλικος/η (κάτω των  18 ετών ) από τον  Έχ ον τα/ουσα τ η Γον ική Μέριμν α, ο οποίος δηλών ει την  

εν  λόγω ιδιότητα με ατομική του ευθύν η και γν ωρίζον τας τις κυρώσεις που προβλέπον ται 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 

 

 


