Ονοματεπώνυμο Πελάτη:
……………………………………............
Ονοματεπώνυμο
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:
……………………………………............
Ημερομηνία: .............................
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Αγαπητέ πελάτη,
Πέραν της νομικής μας υποχρέωσης, θεωρούμε επαγγελματική αλλά και ανθρώπινη υποχρέωσή
μας να διερευνήσουμε μαζί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, ώστε να σας προσφέρουμε τις
καλύτερες δυνατές λύσεις. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών σας θα μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες σας, ώστε να σας προτείνουμε το καλύτερο από τα διαθέσιμα
προϊόντα της αγοράς, με γνώμονα πάντα το δικό σας συμφέρον.

Επώνυμο: …………………………………………………

Όνομα: ……………………………………..………….……..

Ημερομηνία Γέννησης: …………………………...…

Επάγγελμα: ……………………………………………….…

ΑΦΜ: ………………………………………..…………………….…..

Διεύθυνση Κατοικίας:
Σταθερό Τηλέφωνο: …………………………………….…

Οδός: ………………………………………..………
Αριθμός: ……………………………………………
Πόλη: ………………………………….…………….

Κινητό Τηλέφωνο: ……………………………………

ΤΚ: ……………………………………….…………...

E-mail: ……………………………………………………
Διεύθυνση Εργασίας:
Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να
επικοινωνούμε; ……………………………………….

Οδός: …………………………….…………….……
Αριθμός: ………………………….………….……
Πόλη: …………………………………..…………...

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:
…………………………………………………………………………

ΤΚ: ……………………………………………..……..
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Άγαμος-η / Έγγαμος-η / Διαζευγμένος-η

Σύζυγος
Ονοματεπώνυμο: …….………………..……………....................
Ημερομηνία Γέννησης: ………….………………………………………
1ο παιδί:
Ονοματεπώνυμο: …….……………………..…….................
Ημερομηνία Γέννησης: ………….……………..………………..
2ο παιδί:
Ονοματεπώνυμο: …….…………………….…………………….
Ημερομηνία Γέννησης: ………………………..………………..
3ο παιδί:
Ονοματεπώνυμο: …….…………………..……..……………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ……………………..………….................
Άλλοι Συγγενείς:
………………………………………………………………………..…….……………….

Θα θέλατε να συζητήσουμε για…

Τι είδους Ασφάλιση έχετε;

Ασφάλιση Οχήματος
(Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας/Άλλο)

Οχήματος
(Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας/Άλλο)

Ασφάλιση Κατοικίας
(Κύριας/Εξοχικής)

Κατοικίας (Κύριας / Εξοχικής)
Επιχείρησης

Ασφάλιση Επιχείρησης

Σκάφους

Ασφάλιση Σκάφους

Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ατυχήματος/Υγείας

Ατυχήματος/Υγείας

Liabilities (OI, PL, EL etc.)……..…………….….

Liabilities (PI, PL, EL etc.) ……………………………….
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Υπάρχει όχημα στην ιδιοκτησία σας;

Ναι / Όχι

Τι είδους όχημα έχετε; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα)
Ιδιωτικό / Μοτοσυκλέτα / Φορτηγό / Ταξί /
Λεωφορείο / Μηχ. Έργου / Άλλο
Αριθμός Κυκλοφορίας: ………………………………………………………….……..
Ημερ. 1ης Αδείας: ………………………………………..………………………...……..
Μάρκα: ……………………………………… Μοντέλο: ……………………..…….
Κυβικά: ……………………………….… Αξία: ……………………………..…………. €

Ημερομηνία Ανανέωσης (σε περίπτωση που είναι ήδη ασφαλισμένο):
………………………………………………………………………………………………………………
Πέραν της υποχρεωτικής από το νόμο Αστικής Ευθύνης (Έναντι Τρίτου), για τι από τα παρακάτω θα θέλατε να
καλύψετε το όχημά σας;
Α) Περιεκτική Κάλυψη ΝΑΙ / ΌΧΙ
Για περισσότερες επιλογές κάλυψης μπορείτε να ανατρέξετε στην αίτηση ασφάλισης.

Τύπος Κατοικίας:

Κύρια / Εξοχική

Τετραγωνικά Μέτρα: ……… Έτος Κατασκευής: ……..
Έχετε ιδιόκτητη κύρια κατοικία;
Είναι ενυπόθηκη;

Ναι/Όχι/Νοικιάζω
Ναι / Όχι

Τύπος Κατασκευής Σκελετός: …………..………..………
Τοίχοι: …………………..……. Στέγη: …………….………….…

Έχετε ιδιόκτητη εξοχική κατοικία; Ναι/Όχι/Νοικιάζω
Είναι ενυπόθηκη;
Ναι/Όχι

Αξία Οικοδομής: ………………………………….………….……..€
Αξία Περιεχομένου: ……………………………….……..………..€

Για ποιους κινδύνους θα επιθυμούσατε κάλυψη;

Γνωρίζετε τους κινδύνους που μπορούν να
απειλήσουν την κατοικία σας; (φωτιά, φωτιά
από δάσος, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, νερά,
σεισμός, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κ.α.)
Ναι / Όχι

Καιρικά Φαινόμενα (πλημμύρα, χιόνι , θύελλα, καταιγίδα)
Κλοπή περιεχομένου/ Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη
Σεισμός

Γνωρίζετε ότι έχετε ευθύνη από το νόμο, εάν
προξενήσετε ζημιά σε γειτονικές περιουσίες;
(μια φωτιά από εσάς να επεκταθεί σε γειτονικό
διαμέρισμα, κάτι να πέσει από το μπαλκόνι
σας κ.α.)
Ναι/ Όχι

Άλλο …………………………………………………………………………………
Για περισσότερες επιλογές κάλυψης μπορείτε να ανατρέξετε στην αίτηση
ασφάλισης.

Υπάρχει Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση στη Στέγη σας;
Ναι / Όχι
Εάν ναι, θα σας ενδιέφερε να συζητήσουμε για την
ασφάλισή της;
Ναι/Όχι

Ημερομηνία Ανανέωσης (σε περίπτωση που είναι
ήδη ασφαλισμένη) ………………………….……………….…..
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Ημερομηνία Ανανέωσης (σε περίπτωση που
είναι ήδη ασφαλισμένο) ……………………………..........
Έχετε σκάφος αναψυχής;

Ναι/Όχι

Τύπος Σκάφους: …………………….…….………………....…
Χρήση Σκάφους: …………………….…….…………….…….
Ιπποδύναμη Μηχανής: ………………….…………..……….

Γνωρίζετε ότι η αστική ευθύνη έναντι τρίτων των
μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής κατά τη
διάρκεια πλόων είναι υποχρεωτική από το
νόμο;
Ναι/Όχι

Τι είδους επιχείρηση έχετε; ……………………………………
(κατάστημα λιανικής πώλησης, εστίασης, γραφείο,
αποθήκη, βιοτεχνία, φωτοβολταϊκό πάρκο, άλλο)

Δραστηριότητα Επιχείρησης:
………………………………………………………………………….…

Γνωρίζετε τους κινδύνους που μπορούν να
απειλήσουν την επιχείρησή σας; (φωτιά, φωτιά
από δάσος, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, νερά,
σεισμός, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κ.α.)
Ναι / Όχι

Τετραγωνικά Μέτρα: ……… Έτος Κατασκευής; …..……

Τύπος Κατασκευής Σκελετός: ………………..…………..……
Τοίχοι: …………………....……. Στέγη: …………..………..……....

Γνωρίζετε ότι έχετε ευθύνη από το νόμο, εάν
προξενήσετε ζημιά σε γειτονικές περιουσίες;
(μια φωτιά από εσάς να επεκταθεί σε
γειτονικό κτίριο κ.α.)
Ναι/ Όχι

Αξία Οικοδομής: …………………………………………………€
Αξία Περιεχομένου: ………………………………………...….€
Επιπλέον επιλογές ασφάλισης που θα σας
ενδιέφερε να συζητήσουμε:

Γνωρίζετε ότι έχετε ευθύνη από το νόμο εάν
κάποιος πελάτης/εργαζόμενός σας
τραυματιστεί εντός της επιχείρησής σας από
δικό σας λάθος;
Ναι/Όχι

Αστικής Ευθύνης από την Λειτουργία της Επιχείρησης
Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Ημερομηνία Ανανέωσης (σε περίπτωση που είναι
ήδη ασφαλισμένη) ………………………………………..……..

Απώλειας Κερδών
Ομαδικού Ατυχήματος Προσωπικού
Μεταφορών
Εμπορευμάτων σε ψυγεία εντός της επιχείρησης
Θα θέλατε να υπάρχει στη διάθεσή σας ένα
χρηματικό ποσό σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή
μερικής ανικανότητας;
Ναι/Όχι

Θα θέλατε να προστατεύσετε οικονομικά την
οικογένειά σας σε περίπτωση που χρειαστεί να
νοσηλευτείτε ή να επισκεφτείτε κάποιον ιατρό εσείς
και μέλη της οικογενείας σας ; Ναι/Όχι

Θα σας ενδιέφερε η Ενδονοσοκομειακή/
Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη;
Ναι/Όχι
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Στον παρακάτω πίνακα, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα
επισημάνει τις ανάγκες που προέκυψαν από την συμπλήρωση του
Εντύπου Αναγκών και ο Υποψήφιος προς Ασφάλιση θα τις ιεραρχήσει
από το 1 έως το 7 (η σημαντικότερη με 1)

Ασφαλιστική Ανάγκη

1-7

Ασφάλιση Οχήματος
Ασφάλιση Κατοικίας
Ασφάλιση Σκάφους

Ασφάλιση Επιχείρησης
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Ασφάλιση Υγείας /Ατυχήματος
Liabilities (PI, PL) ……………………...…………......
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ποιους σκοπό εξυπηρετεί η συλλογή των Δεδομένων σας και ποια η
νομική βάση επεξεργασίας
Σκοπός Επεξεργασίας: Επεξεργασία που επιβάλλεται από το Νόμο, στο
πλαίσιο της προσυμβατικής σας ενημέρωσης σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων στα πλαίσια του νόμου 38(I)/2016.
Νομική Βάση: Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση.
Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας.
Επεξεργασία Δεδομένων Ανηλίκων
Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει ανήλικο/ους κάτω των 15 ετών, η
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται από την
Εταιρεία μόνο κατόπιν της λήψης συγκατάθεσής του έχοντος την γονική
μέριμνα.
Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την ενημέρωση σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον παρακάτω
σύνδεσμο: http://www.ydrogios.com.cy/gdpr.html .
Τα Δικαιώματά σας
Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκησή τους. Για
την πλήρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στον παρακάτω
σύνδεσμο: http://www.ydrogios.com.cy/gdpr.html

Στα πλαίσια της προσυμβατικής σας ενημέρωσης από τον
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας, η Εταιρεία θα συλλέξει και θα
επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την
διερεύνηση και εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών σας αναγκών. Σε
περίπτωση που θελήσετε να εναντιωθείτε στην ως άνω επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον
παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ydrogios.com.cy/gdpr.html
Είδη Προσωπικών Δεδομένων
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση τα δεδομένα που
περιγράφονται στην παρούσα ενότητα:
Α. Δεδομένα
Ταυτοποίησης
Β. Δεδομένα
Επικοινωνίας
Γ. Δεδομένα
Ταυτοποίησης
Μελών Οικογενείας

Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία
Γέννησης, Α.Δ.Τ, Οικογενειακή
Κατάσταση, Επάγγελμα
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου/ Αλληλογραφίας,
Αριθμοί Τηλεφώνου
Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία
Γέννησης, Ιδιότητα

Δήλωση ενημέρωσης και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
• Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τη τήρηση αρχείου εκ μέρους της Ασφαλιστικής Εταιρείας.
• Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως Υποκείμενο των δεδομένων.
Περαιτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Ημερομηνία …… / …… / …………
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………

Υπογραφή ……………………………………………………

Για τον/τους ανήλικο/ους, (κάτω των 15 ετών) , ο έχων την γονική µέριµνα
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………

Υπογραφή ……………………………………………………
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