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Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων 
Lawyers Professional Indemnity 

 

Πρόταση Ασφάλισης / Proposal Form 

Details of applicant / Στοιχεία αιτούμενου: 

1. Name(s) (including trading names) of all entities to be insured: 

Επωνυμία (συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού διακριτικού τίτλου) όσων ασφαλίζονται: 

 

 

 

2. Address(es) of the Applicant(s): 

Διεύθυνση (εις) του Αιτούμενου (ων): 

 

 

 

3. Web-site / e-mail address: 

Σελίδα στο διαδίκτυο / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

 

 

4. Date since the Applicant has continually conducted business: 

Ημερομηνία έναρξης συνεχούς δραστηριότητας του αιτούμενου: 

 

 

 

5. Please provide details of the Principal(s) / Partner(s) / Director(s) of the Applicant: 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες των Κύριων / Μετόχων / Διευθυντών: 

Name: 

Ονοματεπώνυμο: 

Qualifications: 

Πτυχίο: 

Date Qualified: 

Ημερομηνία Απόκτησης 

Πτυχίου: 

Date Commenced: 

Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας: 

    

    

    

    

Please provide curriculum vitae of the Principal/Partners/Directors to support your application. 

Παρακαλούμε να επισυνάψετε βιογραφικά των Κύριων/Μετόχων/Διευθυντών που στηρίζουν τη δραστηριότητα σας. 

Producer who contacted CROMAR / 

Κωδικός Διαμεσολαβούντα  που ήρθε σε επαφή με την CROMAR: 

 

Producer who contacted the Insured /  

Κωδικός Διαμεσολαβούντα  που ήρθε σε επαφή με τον Λήπτη της Ασφάλισης: 
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6. Please state total number of:  

Παρακαλούμε να δηλώσετε το συνολικό αριθμό ατόμων:           

 

Principals / Partners / Directors: 

Προϊστάμενοι/ Μέτοχοι / Διευθυντές: 

 
Other Technical Staff: 

Λοιπό Τεχνικό Προσωπικό: 
 

Other Qualified Staff: 

Λοιπό Καταρτισμένο Προσωπικό: 
 

Administrative / Clerical Staff: 

Διοικητικοί / Υπάλληλοι Γραφείου: 
 

 

Details of the business / Στοιχεία για την επιχείρησή σας:  

7. (a) Has the name of the Applicant ever been changed? 

(α) Έχει αλλάξει ως τώρα η επωνυμία του αιτούμενου; Yes/Ναι    No/Όχι   

(b) Has any other business or practice amalgamated or merged with you? 

(β) Έχει άλλη επιχείρηση συγχωνευτεί με την επιχείρησή σας; Yes/Ναι    No/Όχι   

(c) Have you purchased any other practice or business? 

(γ) Έχετε εξαγοράσει άλλη επιχείρηση; Yes/Ναι    No/Όχι   

If Yes to any of (a), (b) or (c) above, please provide details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» σε (α), (β) ή (γ), παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές λεπτομέρειες: 

 

 

 

 

 

 

 

8. If the Applicant is a sole practitioner what procedures are in place for periods of absence / illness? 

Εάν ο αιτούμενος είναι μεμονωμένος επαγγελματίας τι διαδικασίες τηρεί σε περιόδους απουσίας του/ αρρώστιας του; 

 

 

9. Please list the Professional / Regulatory bodies, trade associations / societies to which you belong: 

Παρακαλούμε να απαριθμήσετε τους επαγγελματικούς οργανισμούς / Εμπορικές ενώσεις / συνδέσμους των οποίων 

είστε μέλος: 
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Income / Εισόδημα: 

10. Please state applicable currency 

Παρακαλούμε να δηλώσετε εφαρμοστέο νόμισμα: 
 

(a) Please state split of gross income/fees for the following years: 

(α)  Παρακαλούμε να διαχωρίσετε το ακαθάριστο εισοδήμα/αμοιβές των παρακάτω ετών: 

 Past Financial Year 

Προηγούμενο έτος 

Current Financial Year 

Τρέχον οικονομικό έτος 

Estimate next financial year 

Εκτιμώμενο επομένου έτους 

Domestic 

Εσωτερικού 
   

European Union 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
   

USA / Canada 

Η.Π.Α./Καναδάς 
   

Elsewhere 

Αλλού 
   

(b) Average fee from any one client: 

(β)   Μέση αμοιβή από πελάτη σας: 
 

(c) Largest fee from any one client: 

(γ)   Μέγιστη αμοιβή από πελάτη σας: 
 

Activities / Δραστηριότητες: 

11. (a) Please provide split of gross fees / income for the past financial year: 

(α)   Παρακαλούμε να διαχωρίσετε το ακαθάριστο εισόδημα/αμοιβές για το προηγούμενο οικονομικό έτος 
 

Corporate finance (mergers, 

acquisitions etc) 

(Συγχωνεύσεις, Εξαγορές κτλ) 
% 

 

Patent work  

(Ευρεσιτεχνίες-Σήματα) 

 % 

Financial institutions  

(Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί) % 

Formation / administration of trusts 

(Σύσταση / διαχείριση κεφαλαίων) % 

Property development 

(Ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας) % 

Trustee appointments 

(Δραστηριότητες ως διαχειριστής) % 

Conveyance 

(Μεταβιβάσεις) 
% 

Formation / administration of 

companies 

(Σύσταση / διαχείριση εταιριών) % 

Marine litigation 

(Ναυτιλιακές Διεκδικήσεις) % 

Provision of directors / officers (*) 

(Προβλέψεις για διευθυντές / στελέχη) % 

Insolvency litigation 

(Υποθέσεις Αφερεγγυότητας) 

% 

Insurance – claims handling / 

monitoring 

(Ασφάλειες – διεκπεραίωση ζημιών / 

έλεγχος) % 

Criminal litigation 

(Ποινικές Υποθέσεις) % 

Insurance – other  

(Ασφάλειες – άλλο) % 

Family law 

(Οικογενειακό Δίκαιο) % 

Consultancy 

(Συμβουλετικές Υπηρεσίες) % 

Other (please specify) 

Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε)  

 

% 

(* Please complete outside board position supplementary proposal if not nil here)  

(* Παρακαλούμε συμπληρώστε σε ξεχωριστό πεδίο επιπρόθετες πληροφορίες)          Total/Σύνολο 100% 
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12. Please provide details of conveyancing work: 

Παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομερώς τις υπηρεσίες μεταβίβασης που 

αναλαμβάνετε.   

 Commercial / Εταιρικά Private / Ιδιωτικά 

Split of work 

Διαχωρισμός Εργασιών 
  

Largest value 

Μεγαλύτερη Αξία 
  

Average value 

Μέση Αξία 
  

   

13. Have your activities changed in the past 5 years or do you anticipate any major 

changes in these activities in the forthcoming 12 months? 

Έχετε αλλάξει δραστηριότητες τα 5 τελευταία έτη ή προσδοκάτε οποιεσδήποτε 

σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις δραστηριότητες τους προσεχείς 12 μήνες;  Yes    No     

If yes, please provide full details: 

Εάν απαντήσετε Ναι παρακαλώ διευκρινίστε λεπτομερώς: 

 

 

14. (a) Has the Applicant ever undertaken work for any Banks? 

(α) Έχετε αναλάβει εργασία για κάποια Τράπεζα; 

 

 Yes    

 

      No    

 

(b) Has the Applicant undertaken work for any Insurance Companies? 

(β) Έχετε απασχοληθεί σε κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία;  Yes    No    

 

If yes to any of (a) or (b) above, please provide full details: 

Εάν σημειώσετε «Ναι» σε (α) ή (β), παρακαλούμε να χορηγήσετε και αναλυτικές 

λεπτομέρειες:   
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Consultants, sub-contractors or agents / Σύμβουλοι, υπεργολάβοι ή αντιπρόσωποι: 

15. (a)  Do you use the services of Consultants, Sub-Contractors or Agents? 

(α)  Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες συμβούλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων; 

 Yes    No     

If yes, do you require them to maintain their own P.I. Insurance? 

Εάν ναι, απαιτείτε απ’αυτούς να διατηρούν συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής 

Ευθύνης; 
Yes    No    

If yes, what minimum limit of indemnity do you require them to have? 

Εάν ναι, ποιο είναι το κατώτατο όριο κάλυψης που επιθυμείτε να έχουν; EUR 

(b) What percentage of your income relates to Sub-Contracted work? 

(β)   Ποιο ποσοστό του εισοδήματός σας αφορά εργασίες  που εκτελούνται με 

υπεργολαβία; 

 % 

Associated companies / Σχετικές επιχειρήσεις: 

16. Do any of the Principals, Partners or Directors of the Applicant have any association or 

financial interest in any other practice, company or organisation? 

Έχουν οι κύριοι, μέτοχοι ή διευθυντές σας οποιαδήποτε συμμετοχή ή οικονομικό 

συμφέρον από άλλη επιχείρηση ή οργάνωση; 

 

Yes    

 

No    

 

If yes, please provide details: 

Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερώς: 

 

Office procedures / Διαδικασίες Γραφείων: 

17. Please provide details of your diary procedures: 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερώς τις καθημερινές λειτουργίες:   

 

 

18. (a)   Are satisfactory written references obtained prior to the engagement of any 

employee responsible for money, accounts or goods? 

(α)   Λαμβάνονται ικανοποιητικές γραπτές αναφορές πριν από τη δέσμευση 

οποιουδήποτε υπαλλήλου αρμόδιου για χρήματα, λογαριασμούς ή αγαθά; Yes    No    

(b) Are petty cash and cash in hand checked independently of the employees 

responsible at least monthly and additionally without warning every six months? 

(β)   Ελέγχεται το ταμείο που διαχειρίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον 

μηνιαία και πρόσθετα χωρίς καμία προειδοποίηση τους κάθε έξι μήνες; Yes    No    

(c) Are bank statements, receipts, counterfoils and supporting documents checked at 

least monthly against the cash book entries independently of the employees 

making cash book entries or paying into the bank? 

(γ)   Ελέγχονται καταθέτρια, αποδείξεις, παραλαβές, στελέχη και δικαιολογητικά 

έγγραφα τουλάχιστον κάθε μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις 

Yes    

 

 

    No    
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τους στα βιβλία ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους που κάνουν τις 

καταχωρήσεις; 

(d) Are employees receiving cash and cheques in the course of their duties required to 

pay in daily? 

(δ)   Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, υπάλληλοι λαμβάνουν μετρητά και  

επιταγές που απαιτούνται να καταθέτουν καθημερινά; 

Yes    

 

     No    

 

(e) Do all cheques drawn for more than EUR 50,000 require at least two signatures? 

(ε)   Όλες οι επιταγές που εκδίδονται και είναι ποσού άνω των 50.000 Εuro απαιτούν 

τουλάχιστον δύο υπογραφές; 

Yes    

 

 

   No    

 

 

(f)  Are all computer records backed-up daily? 

(στ)  Κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των υπολογιστών σας καθημερινά; 

Yes    

 

  No    

 

If YES, are these back-up records maintained in an off-site location? 

Εάν ΝΑΙ, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείς των αρχείων διατηρούνται σε άλλη 

ασφαλή τοποθεσία; 

 

Yes    

 

    No    

 

(g) Has the Applicant(s) suffered any loss through fraud or dishonesty at any time? 

(ζ)   Έχετε ιστορικό από απώλεια μέσω απάτης ή απιστίας ; 
Yes     No    

If YES, please provide details including dates, circumstances, amounts involved and 

steps taken to prevent a recurrence: 

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ παρέχετε λεπτομέρειες αναφέροντας ημερομηνίες, ιστορικό, 

ποσά και μέτρα που λάβατε για την αποφυγή παρόμοιας κατάστασης:   

 

Previous insurance / Προηγούμενη ασφάλιση: 

Is the Applicant currently insured for Professional Indemnity?  

Υπάρχει ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης εν ισχύ; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι    

 

If yes please state: 

Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε: 

Name of Insurer: 

Όνομα του ασφαλιστή: 
 

Renewal Date: 

Ημερομηνία ανανέωσης: 
 

Limit of Indemnity: 

Όριο κάλυψης: 
 

Current Retroactive Date: 

Τρέχουσα αναδρομική ισχύς: 
 

Excess: 

Απαλλαγή: 
 

Premium: 

Ασφάλιστρα: 
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19. Has the Applicant ever been refused this type of insurance, had special terms 

imposed or had similar insurance cancelled? 

Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει; σας επέβαλε 

ειδικούς πρόσθετους όρους ή σας ακύρωσε ποτέ παρόμοια ασφάλιση; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι    

 

If yes, please provide full details: 

Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε με λεπτομέρειες: 

 

 

 

 

Current requirements / Τρέχουσες απαιτήσεις: 

20. (a) What Limit of Indemnity is required? 

(α)   Ποιο όριο κάλυψης επιθυμείτε; 

(b) What level of excess is required? 

(β)   Ποίο είναι το επιθυμητό ποσό απαλλαγής 

Please tick the table below for your answers to the above.  

Παρακαλούμε απαντήστε στα παραπάνω βάζοντας  στον παρακάτω πίνακα. 

 

ANNUAL 

INCOME / 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

LIMIT / 

ΟΡΙΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

30.000 50.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 

DEDUCTIBLE 

/ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
  

 0-50.000  1.000     
  

  
      

 50.001-

100.000  
1.000     

  

  
      

 100.001-

250.000  
2.000     

  

  
      

 250.001-

500.000  
2.000     

  

  
      

Claims or circumstances / Ζημιές/Αξιώσεις ή περιστάσεις: 

21. After enquiry, have any claims of a type being the subject of this proposal for 

insurance ever been made against the Applicant or any subsidiary or any person 

intended to be covered? 

Κατόπιν έρευνας, έχουν εγερθεί ποτέ αξιώσεις που αποτελούν αντικείμενο αυτής 

της πρότασης ασφάλισης εναντίον σας ή σε κάποιο υποκατάστημα ή σε άλλο 

πρόσωπο που σκοπεύει να περιληφθεί της κάλυψης;  

Yes/Ναι    

 

No/Όχι    
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If yes, please provide full details on a separate page including dates, circumstances, cost/estimated cost of claim or loss and 

steps taken to prevent recurrence. 

Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε πλήρη στοιχεία σε ξεχωριστή σελίδα συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των 

περιστάσεων, του κόστους/του εκτιμώμενου κόστους της αξίωσης ή της απώλειας και μέτρων που λαμβάνονται για να 

αποτρέψουν την επανάληψη αυτής 

 

 

 

 

 

 

22. After enquiry, is the Applicant or any subsidiary or any person intended to be 

covered aware of any negligent act, error or omission or any other fact, circumstance 

or situation which may reasonably be expected to give rise to a claim against the 

Applicant or any subsidiary or any person intended to be covered? 

Κατόπιν έρευνας, ο υποψήφιος ή υποκατάστημα του ή άλλο πρόσωπο που 

σκοπεύει να καλυφθεί είναι ενήμερο(ς) για οποιαδήποτε πράξη εναντίον του 

προερχόμενη από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη ή γεγονός, περίσταση ή κατάσταση 

που αναμένεται να δώσει αφορμή για αξίωση εναντίον  του; 

Yes/Ναι    

 

No/Όχι    

 

If yes, please provide full details on a separate page including estimated cost of claim / loss: 

Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε πλήρη στοιχεία σε ξεχωριστή σελίδα συμπεριλαμβανομένων του εκτιμώμενου κόστους της 

αξίωσης / απώλειας: 

 

 

Important notice / Σημαντικές Σημειώσεις 

 

 Ιt is your duty to answer all questions fully and to disclose all material facts to Underwriters. A material fact is one which 

may influence an Underwriter's judgement in the consideration of your proposal. If your proposal is a renewal, it is likely 

that any change in facts previously advised to Underwriters will be material and such changes should be highlighted. If 

you are in any doubt as to whether a fact is material you should consult your broker or disclose it.  

     Είναι υποχρέωση σας να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις και να γνωστοποιήσετε όλα τα        ουσιώδη 

στοιχεία και γεγονότα στους ασφαλιστές. Ουσιώδες στοιχείο ή γεγονός είναι κάτι που μπορεί να                επηρεάσει 

τη κρίση των ασφαλιστών κατά τη θεώρηση / αξιολόγηση της πρότασηής σας. Εάν η πρόταση σας αφορά ανανέωση, 

οποιαδήποτε αλλαγή στα ουσιώδη στοιχεία για τα οποία είχαν ενημερωθεί οι Ασφαλιστές θα είναι ουσιαστική και οι 

αλλαγές θα πρέπει να τονίζονται. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αν ένα στοιχείο είναι ουσιώδες, συμβουλευτείτε 

το συνεργάτη σας ή παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. 

 

 Failure to so inform us may invalidate this insurance or any claim made under it. 

     Παράλειψη ενημερώσής μας έχει ως επάκολουθο την ακύρωση αυτής της ασφάλισης ή της κάλυψης                

οποιασδήποτε ζημιάς που εμπίπτει σε αυτή την ασφάλιση. 

 

 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. 
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      Οι λεπτομέρειες, οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα την ασφάλιση ή                

υποβλήθηκαν εκ μέρους του και περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης, αποτελούν τη βάση για την 

προτεινόμενη ασφάλιση και θα ενσωματωθούν / συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαίο 

αποτελώντας τμήμα του. 

 

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      
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      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 

mailto:info@cromar.gr


 
 

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                                                           Σελ:  11 
 
 

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 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

για Εμπορικούς/Προωθητικούς / Ερευνητικούς Σκοπούς 

 

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 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. 
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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. 
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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 
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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     
 

Declaration / Υπεύθυνη Δήλωση  
 

 I/we hereby confirm that I am authorised to complete this Application Form on behalf of all parties entitled to coverage 

under this insurance. 

      Με το παρόν έγγραφο επιβεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να συμπληρώσω αυτήν την αίτηση ασφάλισης, εξ ονόματος 

όλων των συμβαλλόμενων μερών που έχουν το δικαίωμα στην κάλυψη κάτω από αυτήν την ασφάλιση. 

 

 I/we declare that the statements and particulars contained in the proposal are true and that I/we have not misstated or 

suppressed any material facts. 

       Με το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι οι δηλώσεις και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην πρόταση  ασφάλισης ειναι 

αληθείς και ότι δεν έχω δηλώσει λάθος ή αποκρύψει ουσιώδη στοιχεία. 

 

  I/we undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring before completion of the 

contract of insurance. 

Με το παρόν έγγραφο αναλαμβάνω να πληροφορήσω τους Ασφαλιστές για οποιαδήποτε σημαντική   αλλαγή σε αυτά       

τα ουσιώδη στοιχεία που συνέβη πρίν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

 Signed: 

Ο αιτών: 

 

 

 Position: 

Θέση: 

 

 

 

 Dated: 

Ημερομηνία: 
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