
  
 

 
ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαρούσι 15124 ,Τηλ. 210 8028946 , Φαξ 210 8029055, e-mail info@cromar.gr, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ. 2310 502506 , Φαξ 2310 526028,  e-mail  cromarbe@cromar.gr 

 

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Επώνυμο / Όνομα 

Ημερομηνία Γέννησης 

Παιδιά                                   □ Ναι             □ Όχι                   

Εξαρτώμενα μέλη / Μέλη οικογένειας 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός:                                                                                                             Αριθμός:                      Τ.Κ.: 

Πόλη:                                                                                                             Τηλέφωνο:  

Α.Φ.Μ.:                                                                                                          Δ.Ο.Υ.: 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (αριθμήστε από 1 έως 7 τις ανάγκες σας με σειρά προτεραιότητας) 

Οικονομική προστασία της οικογένειάς σας λόγω θανάτου, μόνιμης ανικανότητας  

Προστασία του εισοδήματός σας που προέρχεται από την εργασία σας   

Αποταμίευση κεφαλαίου για συμπληρωματική σύνταξη, σπουδές παιδιών  

Κάλυψη εξόδων για θέματα υγείας δικά σας ή / και της οικογένειάς σας  

Προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων (κατοικίας/επιχείρησής σας) από φυσικούς κινδύνους  

Προστασία για τις ευθύνες σας έναντι τρίτων  

Άλλο (παρακαλούμε αναφέρατε)  
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας  Ναι                 Όχι           

Ασφάλιση Εξοχικής Κατοικίας Ναι                  Όχι           

Ασφάλισης Επαγγελματικής σας στέγης Ναι                  Όχι           

Ασφάλιση Επαγγελματικής σας δραστηριότητας (αστ.ευθύνης, μεταφορών κ.λ.π.) Ναι                  Όχι           

Ασφάλιση Οχήματος 
Ναι                  Όχι           

Άλλο (παρακαλούμε αναφέρατε) 

Θα θέλατε να ασφαλιστείτε για τα παραπάνω ;                                                           Ναι                  Όχι           
γ 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ;  

1) Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θα καλύψετε 

τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς σας αν δεν 

υπάρχει το δικό σας εισόδημα; 

2) Με βάση το οικογενειακό σας ταμείο, την 

υπάρχουσα κατάστασή σας και τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις σας, ποιο ποσό πιστεύετε ότι θα 

μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες σας;  

 

Ποσό    €                                                                                                         

 Διαθέσιμες Αποταμιεύσεις 

 Από Επενδύσεις 

 Με Εισόδημα από Ακίνητα 

 Με άλλο τρόπο 3) Θα θέλατε να ασφαλιστείτε           Ναι          Όχι 

για αυτό το ποσό;  
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ; 

1) Το κόστος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης; 2) Το κόστος μιας Νοσηλείας;  

Με χρήση του κρατικού φορέα ασφάλισης Με χρήση του κρατικού φορέα ασφάλισης 

Με χρήση ατομικού / οικογενειακού ασφαλιστηρίου Με χρήση ατομικού / οικογενειακού ασφαλιστηρίου 

Με χρήση ομαδικής ασφάλισης Με χρήση ομαδικής ασφάλισης 

Με διαθέσιμες αποταμιεύσεις  Με διαθέσιμες αποταμιεύσεις 

3) Θα θέλατε να εξασφαλίσετε ένα ικανοποιητικό ποσό για την προστασία της υγείας σας;   Ναι                  Όχι 
 

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΣ; 

Με συστηματική αποταμίευση Με ατομικό / ή ομαδικό ασφαλιστήριο 

Με επένδυση Με άλλο τρόπο 

Με αγορά ακινήτου με σκοπό της επένδυση Δεν το έχω σκεφτεί 

1) Θα θέλατε να σχεδιάσουμε μαζί πως μπορούμε να ενισχύσουμε τη σύνταξη σας;                Ναι                    Όχι 
 

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ;  

1) Γνωρίζετε τα χρήματα που απαιτούνται για να υποστηρίξετε τις σπουδές  

 ή την εναλλακτική αποκατάσταση των παιδιών σας;                                                        Ναι                              Όχι 

2) Έχετε κάνει κάτι για αυτό;                                                                                                       Ναι                              Όχι 

Αν Ναι, τι έχετε κάνει;  Αποταμίευση                   Επένδυση               Ατομικό Συμβόλαιο                 Άλλο  

2) Θα θέλατε να σχεδιάσουμε μαζί πως θα εξασφαλίσετε τα χρήματα αυτά;                 Ναι                            Όχι 
 
 
 
 

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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