ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

CYBER SECURE SOLUTION – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Ασφαλιστήριο για το οποίο υποβάλλεται η παρούσα Αίτηση παρέχει ασφαλιστική κάλυψη που ισχύει μόνο για
Απαιτήσεις εναντίον του Ασφαλισμένου που θα εγερθούν, για πρώτη φορά, και θα αναγγελθούν στον
Ασφαλιστή, εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή της Προαιρετικής Παράτασης Περιόδου Αναγγελίας (εάν
ισχύει). Ποσά που συνιστούν

Δαπάνες Απαιτήσεως θα μειώνουν, και ενδέχεται να εξαντλήσουν, το όριο

ευθύνης και υπόκεινται σε αφαιρετέες απαλλαγές. Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τους όρους του
Ασφαλιστηρίου.
Παρακαλούμε απαντήστε πλήρως σε όλα τα ερωτήματα και υποβάλετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται.
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΑΙΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Tηλέφωνο:
Fax:
Περιγραφή
δραστηριότητας:

Έδρα Ασφαλισμένου:
Ιστοσελίδα:

Παρακαλούμε δηλώστε τα παρακάτω:
2. Το άτομο που είναι υπεύθυνο από την Επιχείρηση για την ανταλλαγή πληροφοριών /ενημερώσεων με τους
Ασφαλιστές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους:
.......................................................................................................................................................................................................................................
3. Την ημερομηνία κατά την οποία η Επιχείρηση ξεκίνησε την δραστηριότητά της: ………/…………/…………
4. Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
5. Τον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης :
 Για το τρέχον ημερολογιακό ή οικονομικό έτος με λήξη τον ……………(μήνας) /…………….(έτος)
 Για το προηγούμενο έτος: €………………… Για το επόμενο έτος (πρόβλεψη): €…………………….
 Προβλεπόμενος Κύκλος Εργασιών για ΗΠΑ –ΚΑΝΑΔΑ για το τρέχον έτος: €…………………....
 Αριθμός Εργαζομένων:…………….
 Παρακαλούμε επισυνάψτε καταστάσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το τελευταίο
Οικονομικό Έτος
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6. Έχουν υπάρξει σημαντικές μεταβολές στην φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης κατά την
διάρκεια του προηγούμενου 12μήνου έτους ή αναμένεται να υπάρξουν τέτοιες κατά το επόμενο 12μηνο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες………………………………………........................................…………………………………………..
7. Δηλώστε εάν η Επιχείρηση πραγματοποίησε ή συμφώνησε κατά την διάρκεια του προηγούμενου 12μήνου ή
εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ή συμφωνήσει το προσεχές 12μηνο, τη συγχώνευση ή ενοποίηση
της με άλλη Επιχείρηση ή την εξαγορά άλλης Επιχείρησης, ανεξάρτητα από το εάν οι σχετικές διαδικασίες έχουν
ή όχι ολοκληρωθεί;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
…..…………………………………………………………………………………..............................................................................................................................
ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Υπάρχει έγγραφος κανονισμός της Επιχείρησης περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Αποδέχεται η Επιχείρηση πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες για παρεχόμενα από αυτή αγαθά ή υπηρεσίες;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

α) Παρακαλούμε δηλώστε το κατά προσέγγιση ποσοστό του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης που προέρχεται
από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες κατά το πιο πρόσφατο 12μηνο.
β) Εάν Ναι, έχει η Επιχείρηση συμμορφωθεί με τις πρακτικές ασφαλείας ηλεκτρονικών δεδομένων (π.χ. PCI
Standards) οι οποίες καθορίζονται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με τους οποίους
συνεργάζεται;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν Όχι, παρακαλούμε περιγράψτε το υφιστάμενο στάδιο συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες πρακτικές
ασφαλείας ηλεκτρονικών δεδομένων και τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της προσαρμογής:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................................................................................................................
3.

Υπάρχει στην Επιχείρηση Υπεύθυνος Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων (Chief Privacy Officer);
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Eαν Όχι, δηλώστε την θέση στην Επιχείρηση, στην αρμοδιότητα και ευθύνη της οποίας εμπίπτει η διαχείριση
της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συμμόρφωση με αυτή:
…………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
4.

Παρακαλούμε δηλώστε εάν η Επιχείρηση έχει ελεγχθεί

κατά τα τελευταία δύο έτη, από εσωτερικό ή

εξωτερικό ελεγκτή ή εάν έχει πιστοποιηθεί σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι , παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες:
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
5.

Περιορίζει η Επιχείρηση την πρόσβαση των εργαζομένων μόνο σε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που
χρειάζεται να γνωρίζει για τις δραστηριότητες της (business-need to know basis);
ΝΑΙ

6.

ΟΧΙ

Έχει συμφωνήσει η Επιχείρηση με τους τρίτους με τους οποίους έχει κοινή πρόσβαση σε προσωπικά
δεδομένα ή εμπιστευτικές πληροφορίες να την αποζημιώνουν σε περίπτωση ευθύνης της από την μη
εξουσιοδοτημένη ανακοίνωση/επεξεργασία των δεδομένων/πληροφοριών αυτών από υπαιτιότητα του
τρίτου;

7.

Γνωρίζει η Επιχείρηση για οποιοδήποτε περιστατικό ανακοίνωσης, απώλειας, δημοσιοποίησης ή άλλης μη
εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία ευρίσκονται στη φροντίδα και τον
έλεγχό της αυτής ή τρίτου ενεργούντος για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων
ετών από την ημερομηνία της παρούσης Αιτήσεως;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eαν Ναι, παρακαλούμε περιγράψτε επακριβώς το περιστατικό:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......................................................................................................................................................................................
ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1.

Εκδίδει η Επιχείρηση και διανείμει στους εργαζομένους της έγγραφο κανονισμό και διαδικασίες σχετικά
συστήματα υπολογιστών και πληροφοριακά συστήματα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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2.

Ζητάει η Επιχείρηση από κάθε εργαζόμενο να επιβεβαιώσει ότι κατανόησε και συμφωνεί με τους παραπάνω
κανονισμούς και διαδικασίες ;
ΝΑΙ

3.

ΟΧΙ

Εκπαιδεύει η Επιχείρηση κάθε εργαζόμενο χρήστη πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με διαδικασίες και
θέματα ασφάλειας που αφορούν στη χρήση τους;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν Ναι, παρακαλούμε αναφέρατε την συχνότητα με την οποία διεξάγεται η εκπαίδευση:
………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

4.

Διαθέτει η Επιχείρηση τα παρακάτω:
-Σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας και διάθεσης υπηρεσιών μετά από κάθε είδους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(Business Continuity Plan)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης (Incident Response Plan)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

φυσικές ή άλλες καταστροφές (Disaster Recovery Plan)
-Σχέδιο αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας

Πόσο συχνά ελέγχονται τα ανωτέρω σχέδια; …………………………………………………………..........................................................
5.

Διαθέτει η Επιχείρηση πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και δοκιμών των διαδικασιών ασφαλείας της;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Aν Ναι, παρακαλούμε αναφέρατε συνοπτικά το εύρος των παραπάνω ελέγχων και δοκιμών:
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................
6

Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζόμενου, εφαρμόζει παγίως η Επιχείρηση απαγόρευση πρόσβασης του σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογαριασμούς χρηστών;
ΝΑΙ

7

ΟΧΙ

Χρησιμοποιεί η Επιχείρηση συστήματα προστασίας (firewall) που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την πρόληψη
και αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εσωτερικά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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8

Χρησιμοποιεί η Επιχείρηση λογισμικό εντοπισμού εισβολής για την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης σε εσωτερικά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών;
ΝΑΙ

9

ΟΧΙ

Χρησιμοποιεί η Επιχείρηση λογισμικό ‘’Anti-virus’’για να προστατευθεί από κακόβουλο λογισμικό;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eαν Ναι, αναφέρατε τη συχνότητα επικαιροποίησης του (update):
-Aυτόματα:
-Σε εβδομαδιαία βάση:
-Σε μηνιαία βάση:
-Άλλο:

10 Αναθέτει η Επιχείρηση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) τη διαχείριση ή ασφάλεια οποιουδήποτε
συστήματος υπολογιστών ή δικτύων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

(α) Εάν Ναι, παρακαλούμε αναφέρατε τους εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και αναλυτικά τις λειτουργίες
που εκτελούνται από αυτούς
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......................................................................................................................................................................................
(β) Απαιτεί η Επιχείρηση από τους εξωτερικούς της συνεργάτες να εφαρμόζουν πολιτική και διαδικασίες
ασφαλείας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

11 Τηρείται αυτόματη διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης (back-up) των πολύτιμων ή ευαίσθητων
δεδομένων σε καθημερινή βάση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eαν Όχι, παρακαλούμε αναφέρατε για ποιο λόγο:
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
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12 Φυλάσσεται τουλάχιστον ένα πλήρες αρχείο δεδομένων σε χωριστή τοποθεσία απ’ αυτή της λειτουργίας της
Επιχείρησης, για την οποία ισχύει καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν Όχι, παρακαλούμε περιγράψτε την διαδικασία που ακολουθείται από την Επιχείρηση, εάν υπάρχει, για
την αποθήκευση και ασφάλεια αντιγράφων πολύτιμων / ευαίσθητων δεδομένων σε τοποθεσία άλλη από
αυτή της Επιχείρησης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
13 Εφαρμόζει η Επιχείρηση πολιτική κρυπτογράφησης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε ορισμένες
περιπτώσεις; Υπάρχουν διαδικασίες κρυπτογράφησης για την προστασία της εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας και ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

- Προστατεύονται όλοι οι φορητοί υπολογιστές και τα φορητά μέσα της Επιχείρησης με σύστημα
κρυπτογράφησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

- Κρυπτογραφεί η Επιχείρηση δεδομένα που φυλάσσονται εντός των βάσεων δεδομένων της;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14 Εφαρμόζει η Επιχείρηση διαδικασία επικαιροποίησης (update) λογισμικού η οποία να περιλαμβάνει και την
εγκατάσταση «προσωρινών διορθώσεων» (“patches”) λογισμικού;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν Ναι, εγκαθίστανται οι πιο σημαντικές «προσωρινές διορθώσεις» το αργότερο εντός 30 ημέρων από την
ημέρα κυκλοφορίας τους στο εμπόριο;
15 Exει η Επιχείρηση αντιμετωπίσει οιουδήποτε είδους γνωστή απόπειρα εισβολής (π.χ μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση ή παραβίαση ασφαλείας) ή επίθεση άρνησης πρόσβασης (denial of service attack) σε σχέση με το
σύστημα υπολογιστών της κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) ετών από την ημερομηνία
της παρούσης Αιτήσεως;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν Ναι, παρακαλούμε δώστε αναλυτική περιγραφή των συγκεκριμένων περιστατικών και συμπεριλάβετε
αναφορά σε οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκλήθηκε εξαιτίας αυτών, περιλαμβανομένων των εξής: απώλειας
χρόνους, διαφυγόντων κερδών, δαπανών αποκατάστασης βλάβης συστημάτων ή αναμόρφωσης δεδομένων
ή λογισμικού, περιγράψτε τη ζημία που προκλήθηκε και δηλώστε την έκταση (αξία) αυτής:
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
1.

Διαθέτει η Επιχείρηση διαδικασία αντιμετώπισης/απόκρισης ισχυρισμών ότι το περιεχόμενο πολυμέσων που
δημιουργείται, επιδεικνύεται ή δημοσιεύεται από αυτή είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει το δικαίωμα τρίτου
στην ιδιωτικότητα;
ΝΑΙ

2.

ΟΧΙ

Διαθέτει η Επιχείρηση νομικό σύμβουλο ο οποίος να ελέγχει το περιεχόμενο πολυμέσων πριν της
ανάρτησης του στην ιστοσελίδα της;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eάν Ναι, περιλαμβάνει ο προαναφερόμενος έλεγχος τα παρακάτω;
-Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright):
-Παραβίαση Εμπορικών Σημάτων (Trademark):

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

-Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων (Invasion of Privacy):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-Εν γένει υποτιμητικό για τρίτους περιεχόμενο (Disparagement issues):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eάν Όχι, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για τον σκοπό
της πρόληψης και αποφυγής δημοσίευσης ακατάλληλου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει
δικαιώματα:
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
3.

Παρακαλούμε αναφέρατε εάν η Επιχείρηση έχει λάβει καταγγελία, ή αίτημα για διορθωτική δήλωση και
αποχή από περαιτέρω βλαπτική συμπεριφορά, σχετικά με παραβίαση εμπορικού σήματος, πνευματικής
ιδιοκτησίας ή προσωπικών δεδομένων, ή δυσφήμηση εξαιτίας δημοσιευμένου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο
κοινοποιηθέντος σε τρίτους περιεχομένου, από την ίδια ή άλλον για λογαριασμό της, κατά το χρονικό
διάστημα των τελευταίων τριών (3) ετών από την ημερομηνία της παρούσης Αιτήσεως:
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Εάν Ναι, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες αναφορικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................……………………. ...................................................................................................................................................................................
V. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1. Παρακαλούμε αναφέρατε εάν η Επιχείρηση έχει λάβει οποιαδήποτε απαίτηση ή καταγγελία σχετικά με
ισχυριζόμενη παραβίαση ή βλάβη της ιδιωτικότητας, κλοπή στοιχείων ταυτότητας και πληροφοριών,
παραβίαση ασφάλειας πληροφοριών, πνευματικών δικαιωμάτων επί λογισμικού ή περιεχομένου πολυμέσων,
ή εάν έχει κληθεί να γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τυχόν πραγματική ή υποπτευόμενη παραβίαση
προσωπικών δεδομένων του:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eάν Ναι, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομέρειες για κάθε μία απαίτηση, ισχυρισμό ή περιστατικό,
περιλαμβάνοντας και αναφορά για κόστη, απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν ή καταβλήθηκαν καθώς και
για ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν σχετικά, κάτω από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................................................................................................................
2. Έχει υποβληθεί η Επιχείρηση σε οποιαδήποτε έρευνα ή ενέργεια δημόσιας Αρχής σχετικά με περιστατικό
ισχυριζόμενης παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων;
Εάν Ναι , παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες έρευνες ή ενέργειες:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. Έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Επιχείρηση περιστατικό εκβιασμού σχετικό με τα συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών της;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Eάν Ναι, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................................................................................................................................
4. Έχει υπάρξει περιστατικό για το οποίο η Επιχείρηση έχει αναγκαστεί, συμμορφούμενη με σχετικές διατάξεις,
να προβεί σε γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, κατά το
χρονικό διάστημα των προηγούμενων τριών (3) ετών από την υποβολή της παρούσας Αιτήσεως;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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5. Ουδείς εκ της Επιχείρησης, των διευθυντών, αξιωματούχων, εργαζομένων ή άλλου υποψηφίου
ασφαλισμένου, γνωρίζει ή έχει πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός, περίσταση, κατάσταση,
περιστατικό ή συναλλαγή από τα οποία ενδέχεται να προκύψει απαίτηση υπό το προτεινόμενο
ασφαλιστήριο, εκτός από τους εξής:
_______________________________________________________________________________________
Eάν δεν υφίσταται τέτοια γνώση ή πληροφόρηση, παρακαλούμε σημειώστε στο πλαίσιο: ΟΥΔΕΙΣ
VI. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1.

Είναι η Επιχείρηση επί του παρόντος ασφαλισμένη για κινδύνους σχετιζόμενους με πολυμέσα, παραβίαση
προσωπικών δεδομένων ή του δικτύου της;
Eάν Ναι, παρακαλούμε δώστε πληροφορίες για τα εξής:







2.

Aσφαλιστική Επιχείρηση……………………………..
Όρια Ευθύνης……………………………………..
Απαλλαγή………………………………………….
Ασφαλιστική Περίοδος……………………………
Ολικό Ετήσιο Ασφάλιστρο……………………….
Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος………………..
Σας έχει ποτέ αρνηθεί ή ακυρώσει Ασφαλιστική Επιχείρηση ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης,
παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας δικτύου ή ασφάλισης πολυμέσων;

Aν Ναι, παρακαλούμε δώστε περαιτέρω
λεπτομέρειες………………………………………………………………………..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..............................................................................................................
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Είναι υποχρέωση σας να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις και να γνωστοποιήσετε όλα τα ουσιώδη
στοιχεία και γεγονότα στον Ασφαλιστή. Ουσιώδες στοιχείο ή γεγονός θεωρείται αυτό που μπορεί να επηρεάσει
τη κρίση του Ασφαλιστή κατά την εξέταση και αξιολόγηση της παρούσας Αίτησης Ασφάλισης. Εάν η αίτησή
σας αφορά ανανέωση υφιστάμενου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, οποιαδήποτε αλλαγή στα ουσιώδη στοιχεία
για τα οποία είχε ενημερωθεί ο Ασφαλιστή ενδεχομένως να θεωρείται ουσιαστική γι’ αυτό θα πρέπει να
δίδεται έμφαση σε κάθε τυχόν αλλαγή. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αν ένα στοιχείο είναι ουσιώδες,
συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας ή παρακαλούμε να μας το ανακοινώσετε.
Η παράλειψή σας να μας ενημερώσετε ενδέχεται να επιφέρει την ακύρωση αυτής της ασφάλισης ή της
κάλυψης οποιασδήποτε ζημιάς τυχόν υποβληθεί κάτω από αυτή.
Τα στοιχεία και οι δηλώσεις που παρασχέθηκαν στην παρούσα Αίτηση από τον Αιτούντα ή για λογαριασμό
του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία υποβλήθηκε ή διατέθηκε από τον Αιτούντα ή για λογαριασμό
του, αποτελούν τη βάση για την προτεινόμενη ασφάλιση και θα θεωρηθούν ότι ενσωματώνονται στο
προτεινόμενο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και αποτελούν τμήμα αυτού.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Οι Ασφαλιστές και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα συλλέξουν δεδομένα σχετικά με πρόσωπα της
Επιχείρησής σας ή που συνδέονται με αυτή και τυχόν θυγατρικές της («υποκείμενα δεδομένων») κατά την
αξιολόγηση της αίτησής σας και, σε περίπτωση έκδοση ασφαλιστηρίου, κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας
σχέσης. Τα εν λόγω δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της ασφάλισής σας, της διαχείρισης
τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο, της παροχής συμβουλών διαχείρισης κινδύνου
καθώς και της διαχείρισης ζημιών. Ενδέχεται τα δεδομένα αυτά να ανακοινωθούν στους αντασφαλιστές μας,
τους νομικούς συμβούλους μας, τους διακανονιστές απαιτήσεων, άλλες εταιρείες του ομίλου μας ή
αντιπροσώπους μας, για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αυτό ενδεχομένως να περιλαμβάνει και τη μεταφορά των
δεδομένων σε χώρες όπου δεν υφίσταται νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να θεωρηθούν «ευαίσθητα», όπως πληροφορίες σχετικά με
πειθαρχικές διαδικασίες, καταδικαστικές αποφάσεις ή ποινικές διώξεις. Η σχετική με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία επιβάλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα, περιλαμβανομένης, σε ορισμένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να ζητηθεί η ρητή συναίνεση του
υποκειμένου δεδομένων για την επεξεργασία αυτών.
Τα υποκείμενα δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούμε γι’ αυτούς και να τα
διορθώνουν. Εάν επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, θα πρέπει να
επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Compliance Officer)
Beazley Furlonge, στη διεύθυνση: Cromar Insurance Brokers Ltd, Αγίου Κωνσταντίνου 17 & Αγίων Αναργύρων 42,
151 24 Μαρούσι, η οποία ενεργεί για λογαριασμό του.
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης, επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεση των υποκειμένων στην επεξεργασία
και μεταφορά των δεδομένων (περιλαμβανομένων των «ευαίσθητων») που εκτίθενται στην παρούσα, καθώς
και ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενημερωθούν τα υποκείμενα των δεδομένων για
την ανακοίνωση των δεδομένων τους από εσάς προς εμάς και την επεξεργασία τους από εμάς, για τους
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ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και την επιβεβαίωσή σας, δεν θα είμαστε σε
θέση να εξετάσουμε την Αίτησή σας.
Ο υπογράφων την παρούσα Αίτηση έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Αιτούντα την παρούσα ασφάλιση και
βεβαιώνει ότι όλες οι έγγραφες δηλώσεις και τα στοιχεία που παρέχονται στον Ασφαλιστή καθώς και η
παρούσα Αίτηση είναι αληθή. Η υπογραφή της παρούσας Αίτησης δεν δεσμεύει τον Αιτούντα ή τον Ασφαλιστή
να συνάψουν ασφαλιστική σύμβαση, ωστόσο συμφωνείται ότι όλες οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Αίτηση, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές αιτήσεις, και τα στοιχεία που υποβάλλονται με την
παρούσα, συνιστούν τη βάση της ασφαλιστικής σύμβασης εάν εκδοθεί ασφαλιστήριο και έχουν ληφθεί υπ’ όψιν
από τον Ασφαλιστή για το σκοπό αυτό (της έκδοσης του ασφαλιστηρίου) .
Η παρούσα Αίτηση Ασφάλισης καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο υποβάλλεται με αυτή θα παραμείνουν στα
αρχεία του Ασφαλιστή και θα θεωρείται τμήμα του Ασφαλιστηρίου, εάν εκδοθεί. Οι Ασφαλιστές έχουν το
δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε έρευνα κρίνουν απαραίτητη σε σχέση με την παρούσα Αίτηση.
Ο Αιτών συμφωνεί ότι, εάν επέλθουν μεταβολές στα δηλωθέντα στην παρούσα Αίτηση Ασφάλισης στοιχεία
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Αίτησης έως την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, θα ενημερώσει αμέσως τον Ασφαλιστή για τις σχετικές
μεταβολές έτσι ώστε, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης, τα στοιχεία να είναι ακριβή, στην
περίπτωση δε αυτή ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμά του να τροποποιήσει την προσφερόμενη ασφαλιστική
κάλυψη ή να αρνηθεί τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει την ανωτέρω Αίτηση Ασφάλισης, περιλαμβανόμενου και του συνημμένου
παραρτήματος «Α», και ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί για λογαριασμό του Αιτούντος
είναι ακριβή και ορθά. Δηλώνω, επίσης, ότι δεν έχω προβεί σε λανθασμένη δήλωση και δεν έχω αποκρύψει
ουσιώδη στοιχεία.

ΔΗΛΩΣΗ
ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΠΑΤΗ Ή ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΟΤΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΑΛΛΟΝ ΝΑ
ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΠΑΤΗ, ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΨΕΥΔΕΙΣ Ή ΑΠΑΤΗΛΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

Η παρούσα Αίτηση Ασφάλισης θα πρέπει να υπογράφεται από στέλεχος το οποίο έχει την εξουσιοδήτηση να
δεσμεύει την Επιχείρησης.
Ο Αιτών

…………………..

Ημερομηνία

…………………
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