
 

 

 

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων 
  (εντός περιφραγμένων υπαίθριων χώρων και επί οροφής οικοδομών)  

  

Πρόταση  Ασφάλισης 
 

 
 

 

Στοιχεία Συμβαλλομένου - Λήπτη της Ασφάλισης 
 

Άνδρας:      Γυναίκα:      Εταιρία: 

 

Επίθετο / Επωνυμία: Όνομα: Πατρώνυμο:  

Οδός:                                                                                                              Αριθμός: Πόλη / Χωριό:                                         

Τ.Κ.: Νομός:  Τηλέφωνο:                                  

FAX:                             e-mail: Κινητό: 

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

Επάγγελμα: Ημερομηνία γέννησης: 

Παρακαλώ δηλώστε την ιστοσελίδα της εταιρίας σας εάν υπάρχει: www  

Θα θέλατε να λάβετε το συμβόλαιό σας σε ηλεκτρονική μορφή;                        Ναι   Όχι  

Δηλώστε Αριθμό Δικαιούχων της ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CROMAR “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ”:  

 

Στοιχεία Ασφαλισμένου 
Ο Ίδιος με το Συμβαλλόμενο :      Άνδρας:      Γυναίκα:      Εταιρία:  

Επίθετο / Επωνυμία: Όνομα: Πατρώνυμο:  

Οδός:                                                                                                              Αριθμός: Πόλη / Χωριό:                                         

Τ.Κ.: Νομός:  Τηλέφωνο:                                  

FAX:                             e-mail: Κινητό: 

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

Επάγγελμα: Ημερομηνία γέννησης: 

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας 
Οδός:                                                                                                              Αριθμός: Πόλη / Χωριό:                                         

Τ.Κ.: Νομός:  Τηλέφωνο:                                  

 

Διάρκεια Ασφάλισης (Ετήσια) 
Έναρξη από:                                                (12:00 Μεσημβρινή) Λήξη έως:                                                        (12:00 Μεσημβρινή) 

 

 

Τρόπος Πληρωμής  

Εφάπαξ

 



 
Εξάμηνο

 



 
Τετράμηνο 



 

Τρίμηνο

 



 

Σ.Ε.Π.Π.  “ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ” 

  
 

 

 

 

Κωδικός Διαμεσολαβούντα  



 

 

 

 

Διεύθυνση Ασφαλισμένου Κινδύνου 
Οδός:                                                                                                              Αριθμός: Πόλη / Χωριό:                                         

Τ.Κ.: Νομός:  Τηλέφωνο:                                  

Το κτίριο είναι ιδιόκτητο;  Nαι  Όχι     

 
Περιγραφή Ασφαλιζόμενου Κνδύνου 

Γενική Περιγραφή / Τύπος Φωτοβολταϊκής Μονάδας  

 
Αναφέρατε συνολικά τετραγωνικά μέτρα του υπαίθριου χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εγκατάσταση: .....…… 

τ.μ. 

Aναφέρατε έτος κατασκευής και σύνδεσης:                             Έτος κατασκευής: ..………  Έτος σύνδεσης: ..………   

Aναφέρατε Κατασκευαστή και τύπο πανέλων:     
 

 

- Κατασκευαστής 

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

 

- Τύπος πανέλων 

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

Αναφέρατε τύπο μετατροπέων τάσης / inverters (Κατασκευαστή, μοντέλο κλπ.): 

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

.... 

 

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

.... 

                        

Συνολική Ισχύς (KW): …………………………………………….. KW 

Eτήσια Παραγωγή (Kwh): …………………………………………  

Παρακαλούμε αναφέρατε εάν η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι εγκατεστημένη: 

α) σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο:                                                                                                                               

β) επί οροφής οικοδομής:                                                                                                                                                 
 

Εάν η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι εγκατεστημένη επί οροφής οικοδομής, παρακαλούμε αναφέρατε: 
 

α) Περιγραφή οικοδομής και κατασκευής (μπετόν, τουβλόκτιστη, μεταλλικός σκελετός, κλπ.) και όροφο στον οποίο είναι 

εγκατεστημένη η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση: 

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

... 

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

... 
 

β) Περιγραφή και κατασκευή της στέγης στην οποία είναι εγκατεστημένη η φωτοβολταϊκή μονάδα:  
 

    

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

γ) Υφίστανται γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις με επικίνδυνα υλικά (χημικά, εύφλεκτα, κλπ.) ή επικίνδυνη δραστηριότητα;   

    Nαι  Όχι  
 



 

 

 

    Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε περιγράψτε:                    

    

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

 

δ) Έχει γίνει οιαδήποτε παρέμβαση δίχως νόμιμη άδεια, σε κοίτη χειμάρρων κλπ.; 

    Nαι  Όχι  
  

    Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε περιγράψτε:      

    

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

 

Παρακαλούμε δώστε περιγραφή του τρόπου στήριξης των φωτοβολταϊκών panels:  
 

α) Σταθερής Κλίσης                                                                     

β) Kινούμενης βάσης (Trackers)                                                   

 

Στην περίπτωση κινούμενων βάσεων, παρακαλούμε αναφέρατε το όνομα του Κατασκευαστή και τον τύπο του συστήματος: 
 

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

.... 

 

 

Ασφαλιζόμενες Αξίες 
 

Αξία Φωτοβολταϊκών πανέλων:                                           €  ………………………………… 
 

 

Αξία Λοιπών Παρακολουθημάτων / Εγκαταστάσεων:        € ………………………………..(*) 
 

(*) Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν περιλαμβάνεται και ο οικοδομικός εξοπλισμός, η περίφραξη και η αξία των μέτρων 

ασφαλείας                                                                                                          Nαι  Όχι  
 

 

Αξία Μετατροπέων Τάσης (Inverters):   €………………………………… 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:                                   €…………………………………  

 
 

Kεφάλαιο Απώλειας Κερδών:                € ………………………………….       
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                  €………………………………….. 
 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία 

1
ος

 Ενυπόθηκος Δανειστής:                                                                                             Ποσό Δανείου:  

Υποκατάστημα Τράπεζας: 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τηλέφωνο: 

2
ος

 Ενυπόθηκος Δανειστής:                                                                                             Ποσό Δανείου:  

Υποκατάστημα Τράπεζας: 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τηλέφωνο: 

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο;     Nαι  Όχι  

Εάν ναι αναφέρατε ασφαλιστική εταιρία και κεφάλαια: 



 

 

 

Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει και γιατί;     Nαι  Όχι  
 

 

Είχατε ασφαλίσει στο παρελθόν τη Φ/Β μονάδα; Nαι  Όχι    Αναφέρατε Ασφαλιστική Εταιρία: 

 

Μέτρα Προστασίας 
 

α) Σε περίπτωση που η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι εγκατεστημένη σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο:  

 

Παρακαλούμε αναφέρατε τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας κατά των παρακάτω κινδύνων: 

 

α) Πυρκαγιάς / Κεραυνού / Υπερτάσεων / Επαγωγικών Ρευμάτων: 
 

Πραγματοποιείται αποψίλωση εδάφους εντός και πλησίον των εγκαταστάσεων;          Nαι  Όχι  
  

- Περιγραφή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας: 

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

 

- Λοιπά μέτρα προστασίας: …………………………………………………………………………………………...................................................................................... 

 

β) Διάρρηξης / Κλοπής / Κακόβουλων Ενεργειών / Βανδαλισμού: 

 

- Περιγραφή περίφραξης: …………………………………………………………………………………………......................................................................................... 
 

- Ύψος περίφραξης: …………………………………………………………………………………………..................................................................................................... 
 

- Τύπος συρματοπλέγματος: …………………………………………………………………………………………................................................................................... 
 

- Φύλαξη ή περιπολία από προσωπικό υπηρεσίας φύλαξης …………………                                   Nαι  Όχι  

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε εάν η φύλαξη / περιπολία είναι ενεργή σε 24 ωρη βάση                        Nαι  Όχι  

 

- Ύπαρξη Συναγερμού:                                                                                                                  Nαι  Όχι  

 

Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε αναφέρατε είδος και χαρακτηριστικά συναγερμού, ως παρακάτω: 
 

• Tεχνολογία (τύπος αισθητήρων): …..………………………………………………………...................................................................................... 

• Κάλυψη περιμετρικά της Φ/Β εγκατάστασης:                                                                        Nαι  Όχι  

• Tύπου GSM ή δορυφορικός συνδεμένος με κέντρο λήψης σημάτων:                                  Nαι  Όχι  

•  Άλλη πληροφορία: ……..………………………………………………………………………………………........................................................................ 

 

- Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης …………………………… με  καταγραφή σε ……………………………….......................................................................... 
 

- Φωτισμός κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες                                                        Nαι  Όχι  

- Λοιπά Μέτρα Προστασίας                                                                                                        Nαι  Όχι  

       Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε αναφέρατε:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 

- Αναφέρατε απόσταση από κατοικημένη περιοχή ή πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα: …………………………………................................... 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

β) Σε περίπτωση που η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι εγκατεστημένη επί οροφής οικοδομής, παρακαλούμε αναφέρατε:  

 

Μέτρα προστασίας:     

 

α) 

Πυρός:…………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

 

β) 

Κλοπής:…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................….. 

 

γ) Υπάρχουν περιμετρικά κάγκελα:   Nαι  Όχι  

• Αναφέρατε εάν υφίστανται γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις με επικίνδυνα υλικά (χημικά, εύφλεκτα κλπ.):  Nαι  Όχι  

 

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρατε λεπτομέρειες: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

 

Συντήρηση 
 

Υπάρχει σε ισχύ σύμβαση τακτικής προληπτικής συντήρησης;                                                                 Nαι  Όχι  

Τι προβλέπει για τη δαπάνη αποκατάστασης βλάβης (παρέχει επανόρθωση και πρόληψη ή ένα από τα δύο και ποιο);  

 

 

Αναφέρατε διάρκεια εγγύησης Kατασκευαστή:  ………………………………………………………... χρόνια 

 

Iστορικό Ζημιών 
 

Είχατε ζημιές τα τελευταία 5 χρόνια:    ΝΑΙ       ΟΧΙ  
Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες: 

 

Ημερομηνία ζημιάς Είδος ζημιάς Πληρωθέν ποσό Εκκρεμές ποσό 

    

    

    

    

    

Ποια πρόσθετα μέτρα λάβατε μετά τη ζημιά (περιγράψτε);  
 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

Λοιπές Παρατηρήσεις 
Παρακαλούμε αναφέρατε λοιπές στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα για την αξιολόγηση του κινδύνου από την Εταιρία: 

 

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

 

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

 

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

 

Παρατηρήσεις Εταιρίας  
 

Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που πρόκειται να εκδοθεί υπό 

τον όρο ότι κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ήτοι ο προτείνων την ασφάλιση και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής, 

αποδεχτούν και συμφωνήσουν να προβούν στην έκδοση αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλούται δε και συμφωνείται 

ότι ο προτείνων την ασφάλιση επιβεβαιώνει και δηλώνει υπεύθυνα ότι  δεν παρέλειψε ούτε απέκρυψε οτιδήποτε θα μπορούσε 

να επηρεάσει τον υπό εκτίμηση ανωτέρω προτεινόμενο κίνδυνο, δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται την παρούσα ασφάλιση 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……./……/…………. 

 

 

…………………………………..                        ……………………………….        Έγκριση Εταιρίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την  

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.  

 

Δήλωση Συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
(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 

 

http://www.cromar.gr/


 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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