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Προσωπικά Στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο :  

Πατρώνυμο :  Διεύθυνση :  

Α.Φ.Μ. :  Περιοχή / Τ.Κ. :  

ΔΟΥ :  Πόλη :  

Ημερομηνία Γέννησης :  Τηλέφωνο Οικίας :  

Επάγγελμα :  Τηλέφωνο Εργασίας :  

e-mail :  Κινητό :  

Στοιχεία Προστατευόμενων Μελών 

α. Συζύγου 

Ονοματεπώνυμο :  

Πατρώνυμο :  Ημερομηνία Γέννησης :  

Α.Φ.Μ. :  Επάγγελμα :  

ΔΟΥ :  e-mail :  

β. Προστατευόμενων Μελών (Παιδιών) 

1ο Παιδί  2ο Παιδί  

Ονοματεπώνυμο :  Ονοματεπώνυμο :  

Ημερομηνία Γέννησης :  Ημερομηνία Γέννησης :  

Φύλο :  Φύλο :  

Ερωτήσεις   

α. Επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα έγγραφα προσυμβατικής ενημέρωσης στο e-mail σας ;  Ναι       Όχι    

β. Γνωρίζετε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες ;  Ναι       Όχι    

γ. Επιθυμείτε να µας δώσετε στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εκπόνηση μελέτης ασφαλιστικών αναγκών 

για εσάς, την οικογένειά σας και την περιουσία σας ; 
 Ναι       Όχι    

 

Α. Ασφαλίσεις Περιουσίας 

1. Ασφάλιση Οχημάτων 

1ο Όχημα 2ο Όχημα 

Χρήση :    ΕΙΧ             ΦΙΧ ΜΟΤΟ ΆΛΛΟ                                            Χρήση :    ΕΙΧ             ΦΙΧ ΜΟΤΟ ΆΛΛΟ                                            

Έδρα Οχήματος / Τ.Κ. :  Έδρα Οχήματος / Τ.Κ. :  

Κυβικά :  Κυβικά :  

Θέσεις :  Θέσεις :  

Αξία Οχήματος :  Αξία Οχήματος :  

Στοιχεία Οδηγού / Οδηγών :  Στοιχεία Οδηγού / Οδηγών :  

Ημερομηνία Γέννησης :  Ημερομηνία Γέννησης :  

Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Οδήγησης  Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Οδήγησης  

Χώρα Προέλευσης Άδειας Οδήγησης :  Χώρα Προέλευσης Άδειας Οδήγησης :  

Αιτούμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις 

1ο Όχημα 2ο Όχημα 

Αστική Ευθύνη Προσωπικό Ατύχημα Αστική Ευθύνη Προσωπικό Ατύχημα 

Πυρός Μικτή Ασφάλιση Πυρός Μικτή Ασφάλιση 

Τρομοκρατικές Ενέργειες Κακόβουλες Ενέργειες Τρομοκρατικές Ενέργειες Κακόβουλες Ενέργειες 

Ολική - Μερική Κλοπή Νομική Προστασία Ολική - Μερική Κλοπή Νομική Προστασία 

Φυσικά Φαινόμενα Υ.Ζ. από Ανασφάλιστο Φυσικά Φαινόμενα Υ.Ζ. από Ανασφάλιστο 

Κάλυψη Χαλαζόπτωσης Προστασία Β.Μ. Κάλυψη Χαλαζόπτωσης Προστασία Β.Μ. 

Θραύση Κρυστάλλων Οδική Βοήθεια Θραύση Κρυστάλλων Οδική Βοήθεια 

Αστική Ευθύνη Πυρός Λοιπές Καλύψεις Αστική Ευθύνη Πυρός Λοιπές Καλύψεις 

Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  

  



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
(βάσει του άρθρου 30 του Ν.4583/2018) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ  

Έντυπο Αναγκών Πελάτη | ΘΗΒΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 2 από 6 

 

2. Ασφάλιση Κατοικίας 

Μόνιμη Κατοικία Δευτερεύουσα / Εξοχική Κατοικία 

Είδος Κατοικίας :     Μονοκατοικία                                                                               Διαμέρισμα           Είδος Κατοικίας :     Μονοκατοικία                                                                               Διαμέρισμα           

Διεύθυνση Κατοικίας :  Διεύθυνση Κατοικίας :  

Περιοχή / Τ.Κ. :  Περιοχή / Τ.Κ. :  

Όροφος ή όροφοι οικοδομής :  Όροφος ή όροφοι οικοδομής :  

Η προς ασφάλιση κατοικία βρίσκεται : 

Σε όλη την οικοδομή  

Στον όροφο …………… 
Η προς ασφάλιση κατοικία βρίσκεται : 

Σε όλη την οικοδομή  

Στον όροφο …………… 

Επιφάνεια (σε m2) :  Επιφάνεια (σε m2) :  

Οικοδομή με Υπόγειο : Ναι        Όχι  Οικοδομή με Υπόγειο : Ναι        Όχι  

Έτος Κατασκευής Οικοδομής :  Έτος Κατασκευής Οικοδομής :  

Υλικό Κατασκευής   Υλικό Κατασκευής   

α. Κατασκευή Σκελετού  α. Κατασκευή Σκελετού  

β. Κατασκευή Τοίχων  β. Κατασκευή Τοίχων  

γ. Κατασκευή Στέγης  γ. Κατασκευή Στέγης  

Χρήση Οικοδομής (Υπόγειο, Ισόγειο, 

Όροφοι κλπ.) 
 

Χρήση Οικοδομής (Υπόγειο, Ισόγειο, 

Όροφοι κλπ.) 
 

Ενυπόθηκο ενδιαφέρον Τράπεζας λόγω 

δανείου 
Ναι        Όχι  Ενυπόθηκο ενδιαφέρον Τράπεζας λόγω 

δανείου 
Ναι        Όχι  

Ιστορικό ζημιών τελευταίας 5ετίας  Ιστορικό ζημιών τελευταίας 5ετίας  

Λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία  Λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία  

Ασφαλιζόμενες αξίες (σε €) Ασφαλιζόμενες αξίες (σε €) 

α. Οικοδομή  α. Οικοδομή  

β. Βελτιώσεις Οικοδομής  β. Βελτιώσεις Οικοδομής  

γ. Περιεχόμενο  γ. Περιεχόμενο  

Αιτούμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Μόνιμη Κατοικία Δευτερεύουσα / Εξοχική Κατοικία 

Πυρός - Κεραυνός Οικοδομή Κλοπή από Διάρρηξη Πυρός - Κεραυνός Οικοδομή Κλοπή από Διάρρηξη 

Πυρός - Κεραυνός Περιεχόμενο Ζημιές Κλέπτη Πυρός - Κεραυνός Περιεχόμενο Ζημιές Κλέπτη 

Σεισμός Οικοδομής Πρόσκρουση  

Οχήματος 
Σεισμός Οικοδομής Πρόσκρουση  

Οχήματος 

Σεισμός Περιεχομένου Πτώση Αεροσκάφους Σεισμός Περιεχομένου Πτώση Αεροσκάφους 

Βραχυκύκλωμα  Τρομοκρατικές 

Ενέργειες 
Βραχυκύκλωμα  Τρομοκρατικές 

Ενέργειες 

Έκρηξη Κακόβουλες Ενέργειες Έκρηξη Κακόβουλες Ενέργειες 

Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα Στάσεις , Απεργίες Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα Στάσεις , Απεργίες 

Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Πολιτικές Ταραχές Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός Πολιτικές Ταραχές 

Διάρρηξη Σωληνώσεων Α.Ε. προς Τρίτους Διάρρηξη Σωληνώσεων Α.Ε. προς Τρίτους 

Δάσος Αποκομιδή Ερειπίων Δάσος Αποκομιδή Ερειπίων 

Έξοδα Άντλησης Υδάτων Λοιπές Καλύψεις Έξοδα Άντλησης Υδάτων Λοιπές Καλύψεις 

Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  
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3. Ασφάλιση Σκάφους 

Είδος Σκάφους :     Φουσκωτό Πλαστικό         Πολυεστερικό          Ιστιοπλοϊκό            

Όνομα Σκάφους :  

Χρήση Σκάφους : 

Ιδιωτική Αναψυχή         

Σημαία Σκάφους :  Επαγγελματικό         

Αρ. Νηολογίου / Λεμβολογίου :  Ενοικιαζόμενο         

Έτος Κατασκευής Σκάφους:  Διαθέτει Επαγγελματικό Πλήρωμα : Ναι                Όχι  

Κατασκευαστής :  Μέτρα Πυρόσβεσης :  

Μοντέλο :  Αντικλεπτικά Μέτρα :  

Υλικό Κατασκευής :  
Περίοδος Παροπλισμού : 

Από   …..../.….../……..…. 

Μήκος - Πλάτος - Βύθισμα (m) :  Έως   …..../.….../……..…. 

Ερασιτεχνική Κατασκευή : Ναι            Όχι  

Τόπος Παροπλισμού : 

Ξηρά         

Μετατροπή : Ναι                                                         Όχι Θάλασσα         

Ημερομηνία Αγοράς :  Λιμάνι - Μαρίνα  

Τύπος Μηχανής (ή μηχανών) : 

Εξωλέμβιος         Τόπος Λιμενισμού :  

Εσωλέμβιος         Γεωγραφικά Όρια Πλεύσης :  

Εσω-Εξωλέμβιος         Ασφαλιζόμενες Αξίες (σε €) : 

Πλήθος Κύριων Μηχανών :  α. Αξία Σκάφους  

s/n Κύριων Μηχανών :  β. Αξία Τρέιλερ  

Ιπποδύναμη Μηχανών :  γ. Αξία Μηχανών  

Κατασκευαστής Μηχανών :  δ. Αξία Βοηθ. Μηχανής  

Έτος Κατασκευής Μηχανών :  ε. Αξία Πρόσθετου Εξοπλισμού  

Ανώτατη οριζόμενη ταχύτητα :  Συνολική Ασφαλιζόμενη αξία (σε €)  

Καύσιμο :  Υποχρεωτικές Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Τύπος Μετάδοσης Κίνησης : 

Άξονες         Σωματικές Βλάβες ανά άτομο : 50.000 € 

Πόδια         Σωματικές Βλάβες ανά γεγονός : 500.000 € 

Επιφάνειας         Υλικές Ζημιές : 150.000 € 

Trimax         Θαλάσσια Ρύπανση : 150.000 € 

Υδροτουρµπίνες Συνολικό όριο ευθύνης : 800.000 € 

Αιτούμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Σκιέρ Κλοπή 

Νομική Προστασία Μηχανικές Βλάβες 

Ίδιες Ζημίες Κάλυψη Προπέλας 

Λοιπές Καλύψεις : 

Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  
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4. Ασφάλιση Επιχείρησης 

Είδος Επιχείρησης :     Γραφείο Κατάστημα         Ιατρείο           

Αντικείμενο δραστηριότητας :  Μέτρα Προστασίας  

Διεύθυνση Κινδύνου :  Α. Πυρός 

Περιοχή :  Πυροσβεστήρες         Ναι            Όχι  

Τ.Κ. :  Πυροσβεστική Φωλιά         Ναι            Όχι  

Όροφος ή όροφοι οικοδομής  Πυρανίχνευση         Ναι            Όχι  

Η προς ασφάλιση επιχείρηση βρίσκεται 

Σε όλη την οικοδομή  

 
Sprinklers         Ναι            Όχι  

Στον όροφο …………… Άλλα μέτρα προστασίας πυρός :  

Επιφάνεια ( σε m²) :  Β. Κλοπή 

Οικοδομή µε Υπόγειο : Ναι            Όχι  Κλειδαριές Ασφαλείας : Ναι            Όχι  

Μήκος - Πλάτος - Βύθισμα (m) :  Security : Ναι            Όχι  

Έτος Κατασκευής Οικοδομής :  Ρολά Ασφαλείας : Ναι            Όχι  

Υλικό Κατασκευής  

 
 Σύστημα Συναγερμού : Ναι            Όχι  

β. Κατασκευή Σκελετού  Σύνδεση µε σταθμό λήψης σημάτων : Ναι            Όχι  

γ. Κατασκευή Τοίχων  Άλλα μέτρα προστασίας κλοπής : 

δ. Κατασκευή Στέγης  Ασφαλιζόμενες Αξίες (σε €) : 

Χρήση Οικοδομής (Υπόγειο, Ισόγειο, 

Όροφοι κλπ.) 
 Οικοδομή / Κτίριο  

Ενυπόθηκο ενδιαφέρον Τράπεζας λόγω 

δανείου 
Ναι        Όχι  Βελτιώσεις Οικοδομής  

Ιστορικό ζημιών τελευταίας 5ετίας  Α΄ Ύλες  

Λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία  Εμπορεύματα  

Το κτίριο έχει γίνει µε νόμιμη  άδεια : Ναι        Όχι  Μηχανήματα  

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε 

ισχύ : 

Ναι        Όχι  

 
Εξοπλισμός / Λοιπό Περιεχόμενο :  

Δεν απαιτείται  Συνολικό Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (σε €)  

Αιτούμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Πυρός - Κεραυνός Οικοδομή  Κλοπή Από Διάρρηξη  

Πυρός - Κεραυνός Περιεχόμενο  Ζημιές Κλέπτη  

Σεισμός Οικοδομής  Πρόσκρουση Οχήματος  

Σεισμός Περιεχομένου  Πτώση Αεροσκάφους  

Βραχυκύκλωμα  Τρομοκρατικές Ενέργειες  

Έκρηξη  Κακόβουλες Ενέργειες  

Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα  Στάσεις Απεργίες  

Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός  Πολιτικές ταραχές  

Διάρρηξη Σωληνώσεων  Α.Ε. προς τρίτους   

Δάσος  Αποκομιδή ερειπίων  

Έξοδα Άντλησης Υδάτων  Θραύση Κρυστάλλων  

Λοιπές Καλύψεις : 

Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  
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Β. Νομική Προστασία 

Αιτούμενο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας 

Οικογενείας  Καταναλωτών  

Διαμεταφορέα  Λογιστών / Φοροτεχνικών  

Υπαλλήλων εξαρτημένης εργασίας  Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή  

Σκαφών Αναψυχής   Σωμάτων Ασφαλείας  

Ιατρών / Φαρμακοποιών Ελεύθερων Επαγγελματιών  

Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών  Ενοχικών Συμβάσεων (μόνο συνδυαστικά με την βασική 

κάλυψη εκάστου επαγγελματία) 

Πρόσθετα στοιχεία ανάλογα το πρόγραμμα 

Οικογενείας Καταναλωτών 

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ημ/νία Γέννησης Συγγένεια Ονοματεπώνυμο Μέλους Ημ/νία Γέννησης Συγγένεια 

      

      

      

      

Σκαφών Αναψυχής Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών 

Είδος Σκάφους :     Ιδιωτικό                               Επαγγελματικό          Συνολική Ισχύς του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε kW :  

Λογιστών / Φοροτεχνικών  Διαμεταφορέα 

Φυσικό Πρόσωπο                         Νομικό Πρόσωπο          Επιθυμητό plafond : 

Ιατρών / Φαρμακοποιών Σωμάτων Ασφαλείας 

Ειδικότητα : Ονομασία Σώματος Ασφαλείας : 

Έτη άσκησης επαγγέλματος : Βαθμός : 

Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Ενοχικών Συμβάσεων (μόνο συνδυαστικά με την βασική κάλυψη 

εκάστου επαγγελματία) 

Επάγγελμα : Επιθυμητό plafond : 

Πλήθος υπαλλήλων :  

Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  Τρόπος Πληρωμής :    Ετήσιο             Εξάμηνο Τρίμηνο  
 

Γ. Άλλες ασφαλιστικές ανάγκες 

 Είδος Ασφάλισης  Ανάγκη 

  

  

  

  

  
 

Δ. Ανακοίνωση Ιδιωτικότητας - Δήλωση Απορρήτου της «NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» 
Στην παρούσα δήλωση, η ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», που εδρεύει στο Αμαρούσιον Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 81-83, 
νομίμως εκπροσωπούμενης, καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «η Εταιρεία», περιγράφει τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί, ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθούν οι πολιτικές της Εταιρείας μας, η παρούσα δήλωση θα επικαιροποιηθεί αναλόγως. Ειδικότερα: 
Σκοπός της Δήλωσης Απορρήτου 
Η παρούσα ισχύει στις συναλλαγές φυσικών προσώπων - υποκειμένων δεδομένων με την Εταιρεία και ειδικότερα ισχύει σε περιπτώσεις:  
 υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών - ασφαλισμένων, δικαιούχων αποζημιώσεων, 
 υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην προμηθευτών, συμβούλων, εξωτερικών συνεργατών, πρακτόρων, μεσολαβητών 
 εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών, 
 άλλων φυσικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει επιχειρηματική σχέση.  

Η παρούσα δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιριών, που δεν σχετίζονται με την Εταιρεία.  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου άλλων εταιριών. 
Γιατί η Εταιρεία συλλέγει και Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς, ήτοι : 
 για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας, 
 για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, 
 για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. 
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Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Συλλέγει η Εταιρεία 
Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση σας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρεία σχετικά με πελάτες, αποτελούν : 
1. Τα Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κλπ.). 
2. Τα Δεδομένα Επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου / φαξ κλπ.).  
3. Τα Δεδομένα Πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές κάρτες). 
4. Τα Δεδομένα Ασφάλισης (π.χ. δεδομένα που αφορούν την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα υγείας,  δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά κλπ.) 
5. Τα Δεδομένα Διακανονισμού (π.χ. δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / καταβολής ασφαλίσματος 

ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετικά με αυτήν).  
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρεία σχετικά με το προσωπικό, αποτελούν : 
 οι λεπτομέρειες βιογραφικού, όπως εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, συστατικές επιστολές (για υποψηφίους εργαζομένους), 
 τα πτυχία, διπλώματα (για εργαζόμενους, συνεργάτες κ.λπ.),  
 τα ιατρικά έγγραφα (ανά περίπτωση), 
 οι ωφελούμενοι (όνομα & επίθετο εργαζομένου), 
 άλλες πληροφορίες που αφορούν στο φάκελο εργαζομένου. 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, αποτελούν : 
 άλλες πληροφορίες που αφορούν σε οποιονδήποτε συνεργάτη/πελάτη/προμηθευτή.  

Ανάλογα με τον τρόπο που το υποκείμενο δεδομένων συναλλάσσεται με την Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες. Ενδέχεται μάλιστα να ζητηθεί κάποια τέτοια πληροφορία 
που αφορά σε κάποια ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ποινικό μητρώο πριν από την πρόσληψη, ανάλογα με την θέση εργασίας). 
Περιπτώσεις Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Η Εταιρεία συλλέγει  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της Εταιρείας, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, 
 η συλλογή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή για την πρόληψη σοβαρών ζημιών ή 

τραυματισμών σε άλλο φυσικό πρόσωπο. 
Σε ποιόν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η Εταιρεία 
Η Εταιρεία διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων, εφόσον εξασφαλίσει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους και την 
προστασία των δεδομένων. H Εταιρεία χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αυστηρά εμπιστευτικά και θα τα κοινοποιήσει μόνο στα ακόλουθα μέρη και μόνο με τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου δεδομένων, δηλ. σε: 
 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και ανάπτυξης,  
 κάθε τρίτο μέρος, προκειμένου η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή 

αποτροπή παράνομων πράξεων,   
 επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να ανταποκριθούμε με υποχρεώσεις ελέγχου, 
 τράπεζες, Ασφαλιστικούς Φορείς, Δημόσιο.  
 κυβερνητικά τμήματα όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.  

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. 
Ασφάλεια πληροφοριών  
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες. 
Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να  λαμβάνετε και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία τους, να αντιτάσσεσθε 
και να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρετε 
σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.  
Με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης, βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα, ήτοι :  
 δικαίωμα πρόσβασης,  
 δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής, 
 δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 
 δικαίωμα εναντίωσης, 
 δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  
H Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται από το νόμο. 
Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 
Με ποια νομική βάση επεξεργάζεται η Εταιρεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  
Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 6, ενώ, σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εξετάζεται εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.  Για να είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, ταυτοποιούμε τη νομική βάση, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 
χαρακτήρα. Παρακάτω καθορίζονται, ενδεικτικά, οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι: 
Κατά το άρθρο 6 εξετάζεται εάν: 
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προκειμένου να συναφθεί μια σύμβαση,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση, 
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το 

συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. 
Κατά το άρθρο 9 εξετάζεται εάν: 
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων βάσει σύμβασης εργασίας, και βάσει του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή από συλλογική 

συμφωνία,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά 

ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,  
 η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα υπό την προϋπόθεση ότι:  
 η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και  
 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. 
 η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα 
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή 

κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του  δικαίου Ευρωπαϊκής ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει 
σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,  

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,  
 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. 

Επικοινωνία 
Γενικά: Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την 
παρούσα ή τις πρακτικές μας απορρήτου ή θα θέλατε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@np-insurance.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας  81-83, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην 
εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 
 
 
 
 
 

 

Ε. Λοιπές Δηλώσεις 
Δηλώνω ότι :  
1. Παρέλαβα από τον Διανομέα Ασφαλιστικών Προϊόντων το παρόν ενημερωτικό έντυπο, αποτελούμενο από οκτώ (8) συνολικά σελίδες. 
2. Τα στοιχεία που δηλώνω στο παρόν ενημερωτικό έντυπο είναι αληθινά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
3. Αναγνωρίζω ότι ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων βασίζεται στα στοιχεία αυτά για να ερευνήσει και να αναλύσει τις ασφαλιστικές μου ανάγκες. Επίσης αναγνωρίζω ότι ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία μπορεί να τον επηρεάσουν στην εκτίμηση των αναγκών μου. 
4. Αναγνωρίζω ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων που γίνεται με την συμπλήρωση του παρόντος ενημερωτικού εντύπου και η μεταγενέστερη επεξεργασία αυτών από τον διανομέα 

ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας αυτών, που μου γνωστοποιήθηκε, αποσκοπεί στην εκπλήρωση της προβλεπόμενης από τον Ν.4583/2018 υποχρέωσής του να 
διευκρινίζει τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες μου βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών και να μου προσδιορίζει τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι ασφαλιστικές συμβουλές 
που θα μου παράσχει πριν την σύναψη εκ μέρους μου της ασφαλιστικής σύμβασης.  

5. Ενημερώθηκα επιπροσθέτως και για την προαναφερθείσα (Κεφάλαιο Γ) δήλωση απορρήτου (ανακοίνωση ιδιωτικότητας), της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΝP Ασφαλιστική - 
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», η οποία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, θα προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων. 

 

 Ημερομηνία : …../…../………. 

Ο Πελάτης 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

Ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

 


