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ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 
Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την 
πλήξουν, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε από κοινού τα γεγονότα αυτά, ώστε να αναγνωρίσουμε τις 
ασφαλιστικές σας ανάγκες. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / & 

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ / ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:  

 

 

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  Ατομική Επιχείρηση                    Εταιρία   

Κοινοπραξία                                  Άλλο ……………………………. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  

ΤΗΛ.:  E-MAIL:  

ΦΑΞ:  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ:  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:  
(σχέση εξαρτημένης εργασίες περιλαμβανομένων και των εποχικών)  

Διοικητικό προσωπικό:  

 

 

Εργατοτεχνικό προσωπικό:  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ (αριθμήστε από 1 το πιο σημαντικό έως 12 τις ανάγκες σας με σειρά 

προτεραιότητας δηλαδή το 1 ως πιο σημαντικό) 

 Ασφάλιση Περιουσίας  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών   Ναι                 Όχι           

 Ασφάλισης Χρημάτων (διάρρηξης χρηματοκιβωτίου & μεταφοράς χρημάτων)  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων   Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση έναντι απαιτήσεων τρίτων για διαρροή προσωπικών δεδομένων  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση για απαιτήσεις τρίτων για λάθη & παραλείψεις Στελεχών της Επιχείρησης   Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση για απαιτήσεις των εργαζομένων σας για εργατικό ατύχημα πέραν του ΙΚΑ  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση για απαιτήσεις τρίτων για ζημιές από ελαττωματικό προϊόν σας  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση για απαιτήσεις τρίτων για ζημιές από την δραστηριότητά σας  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση ασθενείας (ομαδική ασφάλιση) για το προσωπικό σας  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση οχημάτων  Ναι                 Όχι           

 Ασφάλιση ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων  Ναι                 Όχι           

 Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε)  
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ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; 

Με κράτηση του κινδύνου & τήρηση αποθεματικών;  

Με αποκατάσταση της πιθανής ζημιάς με λήψη δανείου 

Με άλλο τρόπο  

Θα θέλατε να σχεδιάσουμε μαζί πως μπορούμε να ασφαλίσουμε τις ανάγκες σας ;             Ναι                    Όχι 

 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 
Κατόπιν μελέτης των παραπάνω πληροφοριών που μας γνωστοποιήσατε, θα επανέλθουμε με την πρότασή μας η 
οποία θα ανταποκρίνεται στις ασφαλιστικές σας ανάγκες. 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
(ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν 
παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή 
προσκρούουν στη Δημόσια τάξη ή πράξεων που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ μπορούν να 
καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Η έγγραφη καταγγελία εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή 
της ΔΕΙΑ μετά από προηγούμενη ακρόαση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην οποία ο καταγγέλων έχει 
δικαίωμα αιτιολογημένης απάντησης. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, 
να παραπεμφθεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος 
του Καταναλωτή”, χωρίς με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε 
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για Εμπορικούς / 

Προωθητικούς / Ερευνητικούς Σκοπούς 
 
 
 
 
 

Ως Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος, δηλώνω ότι: 
 
1. Τα στοιχεία που δηλώνω στο «ΦΎΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ» ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 

αναγνωρίζω ότι με βάση αυτά ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα ερευνήσει και θα μελετήσει τις 
πραγματικές μου ανάγκες. Επίσης αναγνωρίζω ότι ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία μπορεί να επηρεάσουν την 
εκτίμηση των αναγκών μου.  

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, ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να ανακαλέσω οποτεδήποτε στο μέλλον την 
συγκατάθεση που χορηγώ δια 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 Εταιρία για την επεξεργασία 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν για εμπορικούς, προωθητικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για την τήρηση σχετικού αρχείου. 

 
 
 
Ονοματεπώνυμο  ………………………………………………………… 
 
 
 
Υπογραφή …………………………………………………………………… 
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