Πρόταση Ασφάλισης Ιδίων Ζημιών Σκαφών Αναψυχής /
Vessel Insurance Proposal Form
Κωδικός Διαμεσολαβούντα
Αρ. Συμβολαίου

Διάρκεια Aσφάλισης :
Διάρκεια Παροπλισμού:

Από ..…./……./………

Έως ..…./……./…..

Από ..…./……./………

Έως ..…./……./…..

Στοιχεία Ασφαλιζόμενου / Details of Insured
Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία / Full Name:
Α.Φ.Μ. / Tax Reg. No.:
Οδός / Street:

Δ.Ο.Υ. / Tax Office:
Αριθμός / Number:

Τ.Κ. / Postcode:

Τηλέφωνο / Telephone:

e-mail:

Επάγγελμα / Occupation:

Εμπειρία (Έτη) / Experience (years):

Ημερ. γέννησης / D.O.B.:
Πόλη / City:
Κινητό / Mobile:
Άδεια Χειριστού / Licence:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO

Στοιχεία Σκάφους / Vessel Details
‘Oνομα Σκάφους / Vessel Name:
Αρ. Νηολογίου / Registration No.:
Έδρα / Port of Registry:
Σημαία / Flag:
Τύπος Σκάφους / Vessel Type:  Μηχανοκίνητο / Motorized  Ιστιοφόρο / Sail  Φουσκωτό / RIB
Κατασκευαστής / Manufacturer:
Μοντέλο / Model:
Έτος Κατασκευής / Date Built:
Υλικό Κατασκευής / Hull Material:
Μήκος / Length:
Πλάτος / Beam:
Βύθισμα / Draft:
Τονάζ /Tonnage:
Χρήση Σκάφους / Usage:  Προσωπική / Private Pleasure  Επαγγελματική / Professional
Επαγγελματικό Πλήρωμα / Professional Crew :  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Το σκάφος έχει υποστεί μετασκευή / Has the vessel undergone conversion:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Επιθεωρήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες; / Inspection during last 12 months:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Το σκάφος χρησιμοποιείται για ενοικίαση / Used for rental:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Επιτρέπετε σε άλλους να κυβερνούν το σκάφος σας; / Others allowed to command the vessel:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Άλλοι Κυβερνήτες / Other Skippers:
Δίπλωμα / Licence:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
1)
Ηλικία / Age:
Εμπειρία / Experience:
2)
Ηλικία / Age:
Εμπειρία / Experience:
Είχατε ναυτικά ατυχήματα τα τελευταία 5 χρόνια / Claims during the last 5 years:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Εάν ΝΑΙ, αναφέρετε λεπτομέρειες / If YES state details:
Προηγούμενη Ασφαλιστική εταιρία / Previous insurance company:
Είχε ποτέ η πρόταση σας, ή η ανανέωση ασφαλιστηρίου σας απορριφθεί, ανακληθεί ή συνεχισθεί με αυξημένο ασφάλιστρο (εάν
ΝΑΙ παρακαλώ διευκρινίστε):  ΝΑΙ  ΟΧΙ
Have you ever been refused insurance, had special terms imposed, had claims reduced or declined, or had similar insurance
cancelled (if YES please provide details):  YES  NO

Στοιχεία Μηχανών / Engine Details
Κύρια Μηχανή / Main Engine:  Εξωλέμβια / Outboard  Εσωλέμβια / Inboard  Έσω – Έξω / Stern-drive
Αριθμός Μηχανών / Number of Engines:
Αριθμός/-οι Σειράς / Serial No(s).:
Κατασκευαστής / Manufacturer:
Έτος Κατασκευής / Date of manufacture:
Ίπποι / HP:
Καύσιμο / Fuel:  Ντίζελ / Diesel  Βενζίνη / Gasoline
Ανώτατη ταχύτητα του σκάφους / Max. Speed ………………………….  Κόμβοι / Knots  Μίλια άνα ώρα / M.P.H.
Βοηθητική Μηχανή / Auxiliary Engine: :  Εξωλέμβια / Outboard  Εσωλέμβια / Inboard  Έσω – Έξω / Stern-drive
Αριθμός/-οι Σειράς / Serial No(s).:
Κατασκευαστής / Manufacturer:
Έτος Κατασκευής / Date of manufacture:
Ίπποι / HP:
Καύσιμο / Fuel:  Ντίζελ / Diesel  Βενζίνη / Gasoline

Ελλιμενισμός & Όρια Ναυσιπλοϊας / Docking and Navigation Limits
Τοποθεσία ελλιμενισμού / Docking/Mooring area:
Αναγνωρισμένη Μαρίνα / Officially Approved Marina:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Τοποθεσία παροπλισμού / Lay-up area:
Μήνες παροπλισμού / Months laid-up:
Μέτρα προστασίας στον τόπο παροπλισμού / Safety measures in place at Lay-up location:
Όρια Ναυσιπλοΐας (Χωρικά Ύδατα) / Navigation Limits (Territorial waters):
 Ελληνικά / Greek
 Ελληνικά κ’ Τουρκικά / Greek & Turkish
 Μεσόγειος Θάλασσα / Mediterranean

Μέτρα Προστασίας / Security measures
Αντικλεπτικό σύστημα / Anti-theft system:

Σκάφος / Vessel  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Εξωλέμβιο / Outboard  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης / Automated Fire-extinguishing system:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Έαν ΝΑΙ, τοποθεσία / If YES, describe location ..........................................................................................................................................................................
Πυροσβεστήρες χειρός / Fire extinguishers:  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
Έαν ΝΑΙ, αριθμός και τύπος / If YES, how many and type ....................................................................................................................................................
Χρησιμοποιείτε Υγραέριο σε φιάλες / Do you use Propane onboard;  ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια / Insured Values
Ημερομηνία Αγοράς / Date of Purchase: ……… /……… /…………

Πληρωθείσα Τιμή / Purchase Price:

Περιγραφή / Description
Αξία Σκάφους και Εξαρτημάτων / Vessel and Attachments Value
Αξία Κύριων Μηχανών / Main Engine(s) Value
Αξία Βοηθητικής μηχανής / Auxiliary Engine(s) Value
Αξία Ιστών Ιστίων και Ξαρτιών / Mast, Sails and Rig Value
Αξία Βοηθητικού σκάφους / Tender/Dinghy Value
Αξία Τρεϊλερ / Trailer Value
Αξία Προσωπικών Αντικειμένων / Personal Effects Value
Αξία Ειδικού Εξοπλισμού (αναφέρετε) / Special Equipment Value (describe)
Σύνολο / Total

Αξία / Value (€)

Ασφαλιστικές Καλύψεις - Επεκτάσεις / Insurance Cover Limits and Extensions
Σωματικές Βλάβες τρίτων / Bodily Injuries
Υλικές Ζημίες Τρίτων / Material Damages
Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης / Pollution Liability
Αστική Ευθύνη - Ὀριο Ιδίων Ζημιών / Third Party Liability – Hull limit
Αστική Ευθύνη Από / Πρός Σκιέρ / Liability to a or by a Water Skier
Μεταφορά με Τρέϊλερ / Transit Clause
Πτώση Εξωλέμβιου στην Θάλασσα / Engine Overboard Clause
Συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες / Racing use
Ζημιές στο Πηδάλιο, Άξονα ή Προπέλα / Damage to Strut, Shaft, Propeller
Επέκταση κάλυψης ζημιών μηχανών / Machinery Damage Extension
Προσωπικό Ατύχημα Κυβερνήτη Σκάφους μέχρι € 15.000 / Skipper PA up to € 15.000
Προσωπικά Είδη / Personal Items
Απαλλαγή / Deductible

€ 500.000
€ 150.000
€ 150.000
 ………………………………….
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
ΠΟΣΟ / SUM : € ______
 ΝΑΙ / YES  ΟΧΙ / NO
ΠΟΣΟ / SUM : € ______

Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που πρόκειται να εκδοθεί, υπό τον
όρο ότι κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλ. ο Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης και ο Εξουσιοδοτημένος
Ανταποκριτής, αποδεχτούν και συμφωνήσουν να προβούν στην έκδοση αυτού του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Δηλώνεται δε και
συμφωνείται ότι ο ο Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης επιβεβαιώνει και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παρέλειψε ούτε
απέκρυψε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τον υπό εκτίμηση ανωτέρω προτεινόμενο κίνδυνο και αποδέχεται ως αληθή και
πραγματικά τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται την παρούσα ασφάλιση σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνεί ότι η ασφάλιση θα ισχύσει μετά την αποδοχή της Πρότασης Ασφάλισης
από την Εταιρία και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβάλει εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ασφάλιστρο.
(The particulars provided by, and statements made by, or on behalf of the Applicant(s) contained in this application form and any other
information submitted or made available by, or on behalf of the Applicant(s) are the basis for the proposed policy and will be considered
as being incorporated into and constituting a part of the proposed policy.
I/we declare that the statements and particulars contained in the proposal are true and that I/we have not mis-stated or suppressed any
material facts.
I/we undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring before completion of the contract of insurance).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Signature of Proposer(s)

Ημερομηνία / Date: ..…./……/………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ
Signature of Broker

Έγκριση εταιρίας / Company confirmation………………………

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ («η Εταιρία»), δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με
τα οποία συναλλάσσεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς της.
H παρούσα πολιτική περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία
συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και οι πηγές συλλογής τους;
Τα «Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα
πρόσωπα (όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς). Αυτή η Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει
τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από διάφορες πηγές όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αιτήσεις ασφάλισης, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβάσεις οιασδήποτε φύσης,
τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονική υποβολή ή έντυπη
αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων,
παρόχους υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών,
πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων,
Δημοσίων και δικαστικών αρχών,
Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού
Κεφαλαίου,
την ιστοσελίδα μας (www.cromar.gr),
τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας,
τις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης,
και μέσω άλλων πηγών στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με
το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να λάβετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά του
Δεδομένα.
Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρία CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η
οποία εδρεύει στην Αγ.Κωνσταντίνου 17 και Αγ.Αναργύρων, 15124, Μαρούσι.
Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορείτε να στείλετε e-mail στη
διεύθυνση: dpo@cromar.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8028946 ή με fax στο 210 8029055
Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για:
•
•
•
•
•
•
•
•

Να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας
Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και
υποστήριξης
Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση και ασφάλεια
Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα που σχετίζονται με απάτες, ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος, να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους
Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών
ικανοποίησης πελατών
Να διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Να επιλαμβανόμαστε της διαχείρισης παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα

•
•

ή διόρθωση.
Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και να
ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.
Να προστατεύουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής μας και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρίας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας όπως: το τμήμα
ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.
Τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία διατηρούμε συμβάσεις
για την ορθή και βάσει των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαχείριση και αποζημίωσή των ασφαλισμένων μας, καθώς
και για την εκτίμηση της ζημιάς.
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος,
ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Διεθνής Μεταβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών
Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Ανταποκριτές της αγοράς των Lloyd’s (Coverholder at Lloyd’s), για τους σκοπούς που
αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα
που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή
επεξεργασία.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θα λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που
συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή
η παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου συστήματος
αποθήκευσης δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν
αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας),
παρακαλούμε ειδοποιείστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας.
Όταν η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων της σε πάροχο
υπηρεσιών για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που
σας αφορούν. Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:
• Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της
κατάρτισης προφίλ.
• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
• Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή
μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της CROMAR από Ανήλικους
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα
αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies
Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων
χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση
δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι προσβάσιμη στην επίσημη
ιστοσελίδα της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (www.cromar.gr).
Aλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε
ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε
τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(Η υπογραφή της δήλωσης αυτής είναι αναγκαία για την έκδοση και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)
Ως Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος, δηλώνω ότι:
1. Διάβασα το τμήμα αίτησης ασφάλισης “Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” που
προηγήθηκε.
2. Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , που πραγματοποιεί η Cromar Μεσίτες
Ασφαλειών μονοπρόσωπη ΕΠΕ και για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων (δηλ.,
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης). Επίσης για το δικαίωμά μου
να ανακαλέσω οποτεδήποτε στο μέλλον την συγκατάθεση που χορηγώ δις της παρούσης δήλωσης καθώς και για τα
δικαιώματα μου που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων»
3. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679) στην παραπάνω εταιρία για τα ακόλουθα:
Α) Για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτή την αίτηση ασφάλισης,
καθώς και οποιονδήποτε άλλων έρθουν σε γνώση της εταιρίας στο μέλλον και έχουν σχέση με το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο που αιτούμαι, καθώς και με τη λειτουργία του.
Β) Για την τήρηση αρχείων με όλα τα παραπάνω δεδομένα σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
Αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αιτούμαι και ότι τυχόν ανάκλησή της στο μέλλον, θα δίνει στην εταιρία το δικαίωμα να
καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει εκδοθεί με βάση αυτή, με άμεση ισχύ.
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
για Εμπορικούς/Προωθητικούς / Ερευνητικούς Σκοπούς
Ως Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος, δηλώνω ότι:
1.
2.

3.

Διάβασα το τμήμα αίτησης ασφάλισης “Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”
που προηγήθηκε.
Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , που πραγματοποιεί η Cromar Μεσίτες
Ασφαλειών μονοπρόσωπη ΕΠΕ και για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων (δηλ.,
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης). Επίσης για το δικαίωμά
μου να ανακαλέσω οποτεδήποτε στο μέλλον την συγκατάθεση που χορηγώ δις της παρούσης δήλωσης καθώς και για
τα δικαιώματα μου που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων»
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679) στην παραπάνω Eταιρία για την
επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή για εμπορικούς,
προωθητικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για την τήρηση σχετικού αρχείου.

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Privacy Policy of CROMAR Insurance Brokers Ltd.
CROMAR Insurance Brokers Ltd. (henceforth referred to as “the Company”), is committed to protecting the confidentiality of its
customers. This current privacy policy details how we process Personal Data we collect, as part of our business activities.
What is Personal Data and how is it collected?
“Personal Data” is information that identifies you and relates to you or other persons (such as persons dependent on you). This
Privacy Policy describes how we manage this personal data that we collect from various sources such as:

insurance requests, claims requests, insurance policies, contracts of any type,

telephone calls, e-mail messages and other means of communication, online or postal submission of CVs,

service providers, insurance brokers, insurance advisors and agents, surveyors, technical advisors, health professionals,
employers and other third parties,

Public (Civil) and judicial services,

from databases such as from the Statistical Service of Insurance Companies and the Auxiliary Fund Information Center,

our website (www.cromar.gr),

software applications which are available for your use,

our social media and network pages

and through other sources allowed by the current legislation and especially through the General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679.
Before you disclose to us the Personal Data of a third party, you must inform them of the contents of this Privacy Policy and obtain
their consent respectively.
Who is the person responsible for processing Personal Data?
CROMAR Insurance Brokers Ltd., headquartered at 17 Ag. Konstantinou & Ag. Anargyron, 15124 Marousi, Greece, is responsible for
processing your Personal Data.
Who is the Data Protection Officer?
If you have any questions regarding the handling of your Personal Data you can send an e-mail to dpo@cromar.gr or contact us by
phone at 210 8028946 or by fax at 210 8029055.

How we use your Personal Data
We use your Personal Data to:

communicate with you as part of our business

send you important information relevant to how our insurance policies function

evaluate insurance proposals and provide insurance services and support

provide high quality service and training

identify and prevent crimes related to fraud and money laundering, and to analyze and manage the insured risks

carry out market research and analysis, including surveys regarding customer satisfaction

facilitate the functionality of using social media

manage complaints and requests for access to or correction of data

comply with current legislation and regulations and respond to requests from public and government authorities

protect our business operations and minimize our losses
Transmission of Personal Data
Your data will be passed on within our company to departments responsible for accepting the risk, for the proper and
uninterrupted operation of your insurance policy and for your compensation such as: the underwriting, processing, claims,
customer service department, etc.
Your personal data may be passed on to legal entities and / or persons with whom we maintain contracts for the proper servicing
and compensation of our policyholders as well as for the assessment of a claim.
However, you should be aware that in this case, these legal entities and / or persons will process your personal data solely for the
purpose of providing services to us and not for their own benefit, acting as data processors.
International Transfer of Personal Data
Due to our role and activity as Coverholder at Lloyd’s, for the purposes outlined above, we may transfer Personal Data to third
parties established in other European Union countries and the United Kingdom. In each transmission, we always take every step
required to ensure that the data to be transmitted is always the minimum necessary and that the conditions for legitimate and
lawful processing are always met.
Personal Data Security
CROMAR Insurance Brokers Ltd. will take appropriate technical, physical, legal and organizational measures that comply with the
applicable privacy and security laws. Unfortunately, it is not possible to guarantee that it is 100% secure to transfer data over the
Internet or other data storage system. If you feel that your personal information held by us has been compromised in any way,
please notify our Company's Data Protection Officer.
When CROMAR Insurance Brokers Ltd. provides personal data of its policyholders to a service provider for the management of the
insurance policy, the provider will be carefully selected and will have to take appropriate measures to protect the confidentiality
and security of this data.
What are your rights
You may at any time exercise the right to update, access and correct your Personal Data. In addition, and provided that the legal
requirements are met, you can exercise:

the right to delete your Personal Data

the right to limit the processing of your Personal Data

the right to Data Portability

the right to object to processing, including automated decision making and profile development

the right to withdraw your consent to processing at any time, without prejudice to the legitimacy of the consent-based
processing before it is revoked

the right to file a complaint with the competent Supervisory Authority
How long do we keep your Personal Data?
We ensure that the Personal Data we collect is processed for no longer than is necessary to meet the specific purpose it was
provided for and / or as required to comply with any record keeping obligation provided for by any applicable law.

Use of Cromar Electronic Services by Minors
Our e-Services are not intended for persons under eighteen (18) years of age, and we ask those persons not to provide Personal
Information through our Electronic Services.
Use of Cookies
In order to personalize your visit to our website and to ensure the operation of certain features of our Website, we use "cookies" to
collect and store data. For more information, please refer to our cookie policy, which is accessible on the official website of
CROMAR Insurance Brokers Limited (www.cromar.gr).
Changes to this Privacy Policy
We review this Policy regularly and reserve our right to make amendments at any time to take account of changes in our business
activity and legal requirements. We will post the updates on our Website.

Declaration of Consent for the Processing of Personal Data
(The signing of this statement is necessary for the processing and operation of the policy)
As a Policy Holder / Insured I declare that:
1. I have read the “Information on the Processing of Personal Data” section of the insurance application.
2. I have been notified of the Processing of Personal Data by Cromar Insurance Brokers Ltd., and of the rights I have and
maintain as a data subject (i.e. access, correction, deletion, restriction, portability and objection). Also, for my right to
revoke at any time in the future the consent I hereby grant to this declaration as well as my rights referred to in Articles
12-22 of the General Data Protection Regulation.
3. I give my explicit consent (Article 7 of Regulation 2016/679) to the above Company for the following:
a. For the processing of the Personal Data included in this insurance application, as well as any further data that
might come to the knowledge of the Company in the future and is related to the insurance policy I am applying
for, as well as to its operation.
b. To keep records of all the above data in electronic or other form.
I acknowledge that the processing of Personal Data is absolutely necessary for the operation of the insurance policy I am
requesting and that any revocation in the future will give the Company the right to terminate the insurance policy issued on the
basis of it with immediate effect.
Full name

Signature

Declaration of Consent for the Processing of Personal Data for Commercial / Promotional / Research Purposes
As a Policy Holder / Insured I declare that:
1. I have read the “Information on the Processing of Personal Data” section of the insurance application.
2. I have been notified of the Processing of Personal Data by Cromar Insurance Brokers Ltd., and of the rights I have and
maintain as a data subject (i.e. access, correction, deletion, restriction, portability and objection). Also, for my right to
revoke at any time in the future the consent I hereby grant to this declaration as well as my rights referred to in Articles
12-22 of the General Data Protection Regulation.
3. I give my explicit consent (Article 7 of Regulation 2016/679) to the above Company for the processing of the Personal
Data included in this insurance application for commercial, promotional and research purposes, as well as to keep records
of all the above data.
Full name

Signature

Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων,Μαρούσι 15124 - Τηλ. 210 8028946-7 Φαξ 210 8029055, E-mail info@cromar.gr
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, Θεσσαλονίκη 54625 - Τηλ. 2310 502506 -7 Φαξ 2310 526028

