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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ…………………………………..ΚΩ∆ΙΚΟΣ………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας………………..…………………………………………………………

Όνοµα………………..…. Πατρώνυµο…………………. Επάγγελµα……………….…..…………….

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας……………………………………............................................................

Πόλη…………………………………………………

Τ.Κ………………………………………..………

Α.Φ.Μ…………………………………..∆.Ο.Υ………………………….……Τηλ………………………..

∆ιεύθυνση Κινδύνου………………………………………………………………….………….….……….
Πόλη……………………………………………... Τ.Κ…………….…..…. Τηλ……………..……………
∆ραστηριότητα………………….………………..................................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
(Συµπληρώνεται αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον λήπτη της ασφάλισης)

Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας…………………..……………………………………………………….

Όνοµα………….…….… Πατρώνυµο………...………… Επάγγελµα……………………….………..

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας…………………………………………………………….…………...……...

Πόλη…………………………………………..……… Τ.Κ…………………………………….…………

Α.Φ.Μ…………………………………...∆.Ο.Υ………………………….……Τηλ……………………….

Ηµεροµηνία Έναρξης : 12:00 µµ…….…………….Ηµεροµηνία Λήξης : 12:00 π.µ…………….……….
Τρόπος Πληρωµής : Εφ’άπαξ

Εξάµηνος

Τρίµηνος

Η Ασφαλιστική Σύµβαση που θα παραδοθεί στο Λήπτη της Ασφάλισης θα εκδοθεί από την Έδρα της
Εταιρίας. Το εφαρµοστέο δίκαιο στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, είναι το Ελληνικό και αρµόδια
τα ∆ικαστήρια της Αθήνας. Αιτήµατα ή τυχόν παράπονα του Λήπτη της Ασφάλισης πρέπει να
απευθύνονται εγγράφως στο αρµόδιο τµήµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οικοδοµές, βελτιώσεις

€

Περιεχόµενα, πάγιος εξοπλισµός

€

Μηχανολογικός εξοπλισµός

€

Εµπορεύµατα – α΄ ύλες

€

Απώλεια µικτού κέρδους

€

ΣΥΝΟΛΟ

€
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (παρακαλούµε επιλέξτε)


Πυρκαγιά, κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος



Ευρεία έκρηξη



Απώλεια ή ζηµιά από καπνό που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από
εγκαταστάσεις θέρµανσης, ξήρανσης ή εστίασης που βρίσκονται µέσα στις
ασφαλιζόµενες εγκαταστάσεις



Πτώση αεροσκαφών ή/και αντικειµένων που µπορεί να πέσουν από αυτά



Πρόσκρουση οχηµάτων τρίτων



Τροµοκρατικές ενέργειες, Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
Κακόβουλη βλάβη



Σεισµός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισµού



Τυχαία καθίζηση - κατολίσθηση



Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα



∆ιάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης & κλιµατισµού, υπερχείλιση
δεξαµενών



∆ιάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης



Βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός



Τυχαία διαρροή συστήµατος sprinklers



Βραχυκύκλωµα µέχρι € σε α΄ κίνδυνο, ανά περιστατικό και ετησίως



Θραύση κρυστάλλων, καθρεπτών & φωτεινών επιγραφών µέχρι € σε α΄ κίνδυνο,
ανά περιστατικό και ετησίως, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς &
τοποθέτησης, καθώς και των ζηµιών που µπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησής τους
Ίδιες ζηµίες του λέβητα κεντρικής θέρµανσης, συνεπεία έκρηξης, µέχρι του ποσού
των € ανά περιστατικό και ετησίως





Επαγγελµατικές αµοιβές µέχρι €



Έξοδα δηµοσίων αρχών µέχρι €



Αποκοµιδή συντριµµάτων µέχρι €



Κλοπή µετά από διάρρηξη



Έξοδα µεταστέγασης µέχρι €



Ζηµιές κλέφτη στην οικοδοµή µέχρι €



Νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία µέχρι €



Ληστεία ταµείου (Hold up) µέχρι €



Έξοδα φύλαξης µέχρι €



Έξοδα ελαχιστοποίησης ζηµίας µέχρι €



Όρος 72 ωρών



Προστασία µη ηθεληµένης υπασφάλισης µέχρι %
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Απώλεια χρηµάτων από Χρηµατοκιβώτιο (ληστεία ή κλοπή διαρρήξεως) µέχρι €



Απώλεια χρηµάτων κατά την µεταφορά τους (ληστεία) µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά-έκρηξη µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη από πυρκαγιά µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη από όλους τους ασφαλιζόµενους κινδύνους µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από όλους τους ασφαλιζόµενους κινδύνους µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη & τρίτων από πυρκαγιά µέχρι €



Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη & τρίτων από όλους τους ασφαλιζόµενους
κινδύνους µέχρι €
Αυτόµατη ανασύσταση κεφαλαίων, κατόπιν αποκατάστασης της υλικής ζηµίας, µε
καταβολή αναλογικών προσθέτων ασφαλίστρων
Θραύση εξωτερικών πινακίδων σε α΄ κίνδυνο, συνεπεία τυχαίου και απρόβλεπτου
γεγονότος, µέχρι €
Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε ανώτατο όριο ευθύνης προς
αποζηµίωση, µέχρι του ποσού των €





•

Κάλυψη των ασφαλιζοµένων αντικειµένων, κατά την διάρκεια εργασιών
ανακαίνισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν
λόγω εργασίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €
Προσωπικά αντικείµενα υπαλλήλων / διευθυντών, συνεπεία καλυπτόµενου
κινδύνου µέχρι €
Αλλοίωση εµπορευµάτων σε ψυκτικούς θαλάµους συνεπεία :
1. Επέλευσης καλυπτόµενου κινδύνου
2. Τυχαίας και ξαφνικής διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
Απώλεια ή ζηµία στα ασφαλιζόµενα από πτώση δέντρων- στύλων, συνεπεία
καλυπτόµενου κινδύνου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
Τύπος κατασκευής τοίχων………………………………………………………………………………….
Τύπος κατασκευής στέγης………………………………………………………………………………….
Τύπος σκελετού στέγης…………………………………………………………………………………….
Από πόσους ορόφους αποτελείται η οικοδοµή (µαζί µε το ισόγειο)…………………………….……..
Πόσα υπόγεια υπάρχουν…………………………………………………………………………….…….
Σε ποιο όροφο βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα………………………………………….……
Εµβαδόν ασφαλιζόµενου χώρου…………………………………………………………………….…….
Σε τι χρησιµεύουν :
Το υπόγειο…………………………………………………………………………………………………...
Το ισόγειο………………………………………………………………………………….…………………
Οι λοιποί όροφοι……………………………………………………………………………………………..
Έτος κατασκευής οικοδοµής………………………………………………………………..………………
Συνορεύει ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, αναφέρετε χρήση οµόρων………….
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ΣΕΙΣΜΟΣ
Έχει εκδοθεί νόµιµη άδεια κατά τον χρόνο ανέγερσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχουν γίνει προσθήκες στην οικοδοµή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει εκδοθεί νόµιµη άδεια για τις προσθήκες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ζηµιές από σεισµό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ (Τράπεζα/ Ποσό)……………………………………………….……………...
ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φορητοί Πυροσβεστήρες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τεµάχια…………Χωρητικότητα……………..…..

• Πυροσβεστικές Φωλιές εντός του ασφαλιζόµενου χώρου: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τεµάχια…….....

• Πυροσβεστικές Φωλιές εκτός του ασφαλιζόµενου χώρου: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τεµάχια…….....

• Sprinklers (σε ποιους χώρους)…………………………..….……………………………………………
• Άλλα µέτρα………………………………………………………………………………………………….
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΟΠΗΣ
Νυχτοφύλακας : ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλοι Φύλακες : ΝΑΙ

ΟΧΙ

Θυρωρός : ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προστατεύονται όλες οι πόρτες, τα παράθυρα, οι φωταγωγοί , οι βιτρίνες κ.λ.π. µε πρόσθετα µέτρα
ασφαλείας;
Εάν όχι, αναφέρετε τα σηµεία που δεν προστατεύονται…………………………………………………..
Εάν ναι, αναφέρετε αναλυτικά τα µέτρα προστασίας………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………………………….
Υπάρχουν άλλα ανοίγµατα πλην της κυρίας εισόδου; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, πού οδηγούν και αν προστατεύονται…………………………………………………………….
Ρολά Ασφαλείας : ΝΑΙ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ

ΟΧΙ

Κοινές

Μόνιµα Σιδερένια Κάγκελα : ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ασφαλείας

Σε ποιο Αστυνοµικό Τµήµα υπάγεστε………………………………Πόσο απέχει…………………………
Υπάρχει Σύστηµα Συναγερµού ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τύπος Συναγερµού…………………………….

Προστατεύει όλο τον εσωτερικό χώρο µε ραντάρ ανιχνεύσεως ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Προστατεύει την είσοδο µε µαγνητικές επαφές

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προστατεύει τις βιτρίνες µε κρουστικές επαφές

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πότε εγκαταστάθηκε………………………………………Κάθε πότε συντηρείται……….………………..
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 5 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ζηµιές από κλοπή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ζηµιές από φωτιά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ζηµιές από πληµµύρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ζηµιές από άλλη αιτία ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε αναλυτικά, έτος, είδος ζηµιάς και ποσό. (Σε περίπτωση που υπήρχαν ζηµιές
από σεισµό αναφέρατε ποιες ήταν οι εργασίες αποκατάστασης και αν υπήρχε επιβλέπων
µηχανικός)
………………………………………………………………………………………………………………….
Χρονολογία και είδος ζηµιών………………………………………………………………………………..
Λάβατε αποζηµίωση και ποιο ποσό…………………………………………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
∆ηλώνω (-ούµε) ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω (-ούµε) συγκαλύψει /
αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλµένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συµφωνώ (-ούµε) ότι αυτή
η πρόταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσω (-ούµε) θα αποτελέσει τη βάση του
Συµβολαίου. Αναλαµβάνω (-ουµε) την υποχρέωση να ενηµερώνω (-oύµε) την Ασφαλιστική Εταιρία
για οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.
Πως χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες
Η AIG Europe Limited, µε την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως νόµιµο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα (η
Εταιρία) δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα πελατών, συνεργατών και εν γένει
τρίτων προσώπων,. Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται
από τον Νόµο 2472/1997, συναινείτε στην χρήση αυτών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε
περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλου ατόµου, είναι αναγκαίο να είστε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένος, να τις παρέχετε για την χρήση, που περιγράφεται κατωτέρω.
Τα είδη Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουµε και για ποιους λόγους
Ανάλογα µε το είδος της σχέσης σας µε την Εταιρία µας, οι Προσωπικές Πληροφορίες, που
συλλέγονται και αφορούν εσάς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενδεικτικώς : αναγνωριστικές
πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ευαίσθητες
πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση υγείας σας, και άλλες
Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Λήψη αποφάσεων σχετικά µε την παροχή ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης
• Εκτέλεση και διαχείριση
ασφαλιστικών συµβολαίων, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία
απαιτήσεων και πληρωµών
• Παροχή βοήθειας και συµβουλών σε ιατρικά θέµατα και θέµατα ταξιδίου.
• Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Οµίλου µας
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•
•
•

Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και ανταπόκριση µας σε αιτήµατα
των αρµόδιων εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών
Παρακολούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς βελτίωσης της
ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς

Για να µην λαµβάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά µε θέµατα µάρκετινγκ παρακαλούµε
επικοινωνήστε µαζί µας µε e-mail στην διεύθυνση: customerservice-GR@aig.com
ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: 210 8127600 ή στο fax: 210 8063585. Σε περίπτωση που
επιλέξετε να µην λαµβάνετε επικοινωνία σχετικά µε θέµατα µάρκετινγκ, ενδέχεται να
εξακολουθήσετε να λαµβάνετε άλλη σηµαντική επικοινωνία π.χ. σχετικά µε την διαχείριση του
ασφαλιστήριου συµβολαίου σας ή της απαίτησης σας.
∆

∆

∆

∆

∆

∆ιαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών – Για τους πιο πάνω σκοπούς, ενδέχεται να
διαβιβάζουµε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε., καθώς
και σε άλλες εταιρείες του Οµίλου µας αλλά µόνο στον βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο
δίκαιο, και ειδικά τον Νόµο 2472/1997, και αφού έχουµε υποβάλει τις κατάλληλες κοινοποιήσεις στις
αρµόδιες αρχές.
Ασφάλεια και διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών – Λαµβάνονται κατάλληλα νοµικά µέτρα
και µέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Επίσης, οι παροχείς
υπηρεσιών µας επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται από αυτούς να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα
προσεκτικά. Προσωπικές Πληροφορίες θα διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας µας για την
περίοδο, που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω.
Αιτήµατα ή ερωτήσεις – Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών Προσωπικών
Πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη Προσωπικών Πληροφοριών, ή για ένσταση στη χρήση
αυτών, παρακαλούµε επικοινωνείτε µαζί µας µε e-mail στην διεύθυνση: customerserviceGR@aig.com
ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: 210 8127600 ή στο fax: 210
8063585. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την χρήση Προσωπικών Πληροφοριών από εµάς
υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων που µπορείτε να βρείτε στο link:
www.aig.com.gr/gr-privacy-notice-greek.
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Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε σχέση µε την αίτηση για ασφαλιστική
κάλυψη συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και µεταβίβαση τους σε τρίτους, όπως περιγράφεται
ανωτέρω και αναλυτικότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων που µπορείτε να
βρείτε στο link: www.aig.com.gr/gr-privacy-notice-greek και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2472/1997. Στην περίπτωση που παρείχατε (ή θα παρέχετε) Προσωπικές Πληροφορίες άλλου
προσώπου στην Εταιρία, επιβεβαιώνετε µε το παρόν, ότι έχετε ενηµερώσει το εν λόγω πρόσωπο
σχετικά µε το περιεχόµενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, και ότι έχετε λάβει
νοµίµως την συναίνεση του σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την συλλογή,
επεξεργασία και µεταβίβαση των προσωπικών του δεδοµένων.
(Σφραγίδα)
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Υπογραφή Ασφαλιζόµενου (Εκπροσώπου) ……………………………………………….…………

Ηµεροµηνία .…………………………..
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