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Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η ασφάλιση 
διέπεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου. Οι τελικοί όροι ασφάλισης όπως τελικό ασφάλιστρο, ειδικές 
συμφωνίες και εξαιρέσεις, κ.λπ. διαμορφώνονται μετά τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης ασφάλισης 
και τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου που θα διεξάγει η Εταιρεία. Η παρούσα αίτηση δεν παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη. Η ισχύς της ασφάλισης ξεκινάει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή 
του ασφαλίστρου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η καταβολή του ασφαλίστρου επιβεβαιώνει 
την έναρξη της ασφάλισης και την αποδοχή των όρων του ασφαλιστηρίου. 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Επώνυμο Όνομα / Επωνυμία: #NAME# 
Α.Φ.Μ.: #AFM#  Δ.Ο.Υ.: #DOY# 
Διεύθυνση Επικοινωνίας: #ADDRESS# 
Κινητό Τηλέφωνο: #MOBILENO# E-mail: #EMAIL# 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
Είδος /Τύπος:                  #DEVICETYPE# 
Κατασκευαστής :             #DEVICEBRAND# 
IMEI / Serial Number:     #IMEI# 
Αξία Αγοράς Συσκευής:  #DEVICEPRICE# 
Ημερομηνία Αγοράς:      #SALEDATE# 
 

3. ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 
Πυρκαγιά / Κεραυνός    #DEVICEPRICE# € 
Κλοπή μετά από διάρρηξη   #DEVICEPRICE# € 
Τυχαία Θραύση Οθόνης/ Κρυστάλλων   #DEVICEPRICE# € 
Τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο #DEVICEPRICE# € 
 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Διάρκεια Ασφάλισης:  Από 00:00 της #STARTDATE# έως 00:00 της #EXPIRYDATE# 
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο:  #DEVICEPRICE# € 
Τρόπος Πληρωμής Ασφαλίστρων: Εφάπαξ 
 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Επιθυμώ να λαμβάνω τα έγγραφα του συμβολαίου μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.   
 Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται 

στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει (ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική 
διεύθυνση), ώστε να υπάρχει δυνατότητα για διαρκή επικοινωνία της Εταιρείας μαζί μου.  

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
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 Δηλώνω με το παρόν ότι, εξ όσων γνωρίζω, οι πληροφορίες που δόθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 
αίτησης, είναι αληθείς και πλήρεις και δεν έχει αποκρυφθεί τίποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
εκτίμηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου. 

 Αναλαμβάνω να παίρνω όλα τα συνήθη και εύλογα μέτρα για την προφύλαξη των ασφαλισμένων 
περιουσιακών στοιχείων. 

 Δηλώνω ότι παρέλαβα το Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών καθώς και το έγγραφο πληροφοριών για 
το ασφαλιστικό προϊόν, το περιεχόμενο των οποίων έχω διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι ενημερώθηκα για το δικαίωμα εναντίωσής μου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

 Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ασφαλιστικών μου αναγκών και παρέλαβα αντίγραφο αυτής. 
 

 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον 
τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε 
να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση. 
 

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας 
 

Η Generali Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία (η «Generali») θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα 
σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 80 
96 100, https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/. 
 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε 
να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά 
Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection 
Officer) μας με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων ή στο e-mail: compliance.dataprotection@generali.gr. 
 
 

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας 
 

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα: 
i) για την εκτίμηση (underwriting), αντασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, και τον καθορισμό 

του ασφαλίστρου,  
ii) για την ένταξή σας ως μέλους του ομαδικού ασφαλιστηρίου,  
iii) για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ομαδικού ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 

εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του 
κινδύνου,  

iv) για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ομαδικό ασφαλιστήριο και για να ζητήσει πληροφορίες 
για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali,  

v) για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, της πρόληψης και 
καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας,  

vi) για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, 
vii) για την εμπορική προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων της Generali. 
 

Στις περιπτώσεις i), ii) και iii) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η 
εκτέλεση των αναγκαίων προσυμβατικών ενεργειών και η εκπλήρωση των όρων του ομαδικού ασφαλιστηρίου 
(άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Στις περιπτώσεις iv) και vi) ανωτέρω, η 
επεξεργασία γίνεται στη βάση της διάταξης του άρθρου 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, για την ικανοποίηση εννόμων 
συμφερόντων της Generali. Στην περίπτωση v) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας 
Δεδομένων είναι η συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ), ενώ, τέλος, στην περίπτωση vii), νομική βάση είναι η 
συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ). 
 

https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/
mailto:compliance.dataprotection@generali.gr
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3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε 
 

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί: 
1. Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ονοµατεπώνυµο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.). 
2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.). 
3. Τα στοιχεία της συσκευής που αγοράσατε (μάρκα, μοντέλο, σειριακός αριθμός) και της αξίας αγοράς της. 

 

Αποκτήσαμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν είτε μέσω του ασφαλιστικού σας 
διαμεσολαβητή είτε μέσω της εταιρίας που αγοράσατε τη συσκευή σας. Σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali µπορεί να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πρόσθετα δικαιολογητικά 
που θα αφορούν το συµβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και στοιχεία του 
τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 
 

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας 
 

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς οργανισμούς όπως: με τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του ομαδικού ασφαλιστηρίου, με την εταιρία από την οποία αγοράσατε τη 
συσκευή σας, και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των όρων του ομαδικού 
ασφαλιστηρίου σε περίπτωση επέλευσης της ζημίας. Μπορεί, επίσης, να µοιραστούµε τα Προσωπικά σας 
Δεδοµένα µε τη μητρική εταιρεία του Οµίλου Generali, άλλες εταιρίες του Οµίλου Generali, καθώς και µε 
συνεργαζόµενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε φορά να 
διαβιβάζονται µόνο τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας.  
 
Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδοµένα σε 
οποιοδήποτε τρίτο µέρος το οποίο δε σχετίζεται µε το ομαδικό ασφαλιστήριο και την παροχή των καλύψεων 
και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία ή από νόµιµο 
αίτηµα ή εντολή δηµόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδοµένο 
σε τρίτους για χρήση σε εµπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση. 
 
 

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας 
 

Η συλλογή των δεδοµένων σας είναι αναγκαία για την ένταξή σας στο ομαδικό ασφαλιστήριο. Εάν δεν 
παράσχετε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στην ένταξή σας στο 
ομαδικό ασφαλιστήριο ή/και στην παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που αυτό προβλέπει. 
 
Απαιτείται επίσης για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών καθώς και για την 
ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της Generali. 
 

6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα 
 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, 
Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού 
και Εναντίωσης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω 
της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων στο compliance.dataprotection@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και 
για κάθε άλλη πληροφορία.  
 

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία 
 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  
 

 

http://www.generali.gr/
mailto:compliance.dataprotection@generali.gr
http://www.dpa.gr/
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8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας 
 

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται 
παραπάνω για όσο διάστημα είστε μέλη στο ομαδικό ασφαλιστήριο και αυτό το ασφαλιστήριό σας είναι σε 
ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά την αποχώρησή σας ή τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η 
νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη ένταξής σας στο ομαδικό 
ασφαλιστήριο, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι και για πέντε έτη. 

 
9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ 
 

Για την εκτίμηση της αίτησης ένταξής σας στο ομαδικό ασφαλιστήριο θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά 
Δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Η 
αυτοματοποιημένη διαδικασία θα εξετάσει την αίτηση ένταξης με βάση τους κανόνες ανάληψης κινδύνου της 
Generali και θα εκδώσει μια συγκεκριμένη πρόταση ασφάλισης. Η συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη 
διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, βασίζεται σε μαθηματικές/στατιστικές αναλύσεις 
των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων, που στοχεύουν στη σωστή 
αξιολόγηση του υπό ανάληψη κινδύνου και στον καθορισμό του κατάλληλου αναλογικού ύψους 
ασφαλίστρου. 
  
Πιο αναλυτικά, η λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθιστά δυνατή: i) την αντικειμενική 
αξιολόγηση του κινδύνου, ii) την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση ιδίως τη συχνότητα και 
iii) την ένταση των ζημιών που ενδέχεται ο εν λόγω κίνδυνος να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του. 
Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία αφορά δεδομένα που έχετε εσείς παράσχει μέσω της αίτησης ένταξης 
καθώς και δεδομένα σας που μπορεί να συλλέγονται από τρίτες πηγές. Με βάση την εν λόγω 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, είναι δυνατόν να προκύψει διαφοροποίηση στο ασφάλιστρο. 
 
Σε σχέση με αυτή την Επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση, εάν 
αυτή η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παράγει έννομα 
αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά. Δικαιούστε, επίσης να διατυπώσετε την άποψή σας επ’ 
αυτής της απόφασης, να ενημερωθείτε για την αιτιολογία αυτής και να αμφισβητήσετε το περιεχόμενό της. 
Για την άσκηση όλων των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο 
Τμήμα ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email: 
compliance.dataprotection@generali.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 
11745 Αθήνα, υπόψιν του αρμόδιου Τμήματος/ Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων).  
 
Η Generali, τέλος, ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος του 
ομαδικού ασφαλιστηρίου προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης και 
για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την αποφυγή του ξεπλύματος 
χρήματος και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. 
 
10. Δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης ειδικά για σκοπούς marketing  
 

Ενημερώθηκα ρητώς, ότι η Generali θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη 
διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Generali. 
 
Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας, έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου, μέσω της 
αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρεία (αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email: 
compliance.dataprotection@generali.gr ή fax στο +30 210 80 96 367, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. 
Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, υπόψιν του αρμόδιου Τμήματος/Υπεύθυνου για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας). 
 
Ασφαλισμένος 
Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για το πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων από 
τη Generali για σκοπούς marketing και □ Συναινώ □ ΔΕΝ Συναινώ 
 
Ονοματεπώνυμο: 
 
Υπογραφή: 
 
Ημερομηνία:  
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7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Άρθρο 150, του Νόμου 4364/2016) 

 

1. Επωνυμία: Generali Hellas Α.Α.Ε..  
2.Έδρα της Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλ: 210 80 
96 100, Φαξ: 210 80 96 367, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 941401000, Α.Φ.Μ.: 094327684, 
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών. 
3. Το Εφαρμοστέο Δίκαιο της Ασφαλιστικής Σύμβασης 
Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 
4. Τρόπος και χρόνος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων  
Α. Σχετικά με τα αιτήματα: Ο συμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα:  
α) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο σύνδεσμο: 
https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/  
β) αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer@generali.gr 
γ) αποστέλλοντας fax στο +30 210 80 96 367 
δ) ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά στα στοιχεία της Εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω. 
Β. Σχετικά με τα παράπονα: Ο συμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα μέλη μπορούν να υποβάλλουν 
παράπονα:  
α) συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής παραπόνου που βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας στο 
σύνδεσμο: https://www.generali.gr/el/ypovolh-paraponwn/. 
β) επικοινωνώντας με το Τμήμα Παραπόνων είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 210 726 8328 είτε μέσω e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaintsdepartment@generali.gr 
γ) αποστέλλοντας fax στο +30 210 80 96 367 
δ) ταχυδρομικά προς το Τμήμα Παραπόνων Generali, Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα. 
 
Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων – Αιτιάσεων 
Εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και 
αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον 
εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρείας δεν ικανοποιεί ή καλύπτει 
το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά): 
 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα 
Τηλ.: 210 32 05 222, 210 32 05 223 
Fax: 210 32 05 437-8 
 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα 
Tηλ.: 1520 
Fax: 210 38 43 549 
 
 

Συνήγορος του Καταναλωτή 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα 
Τηλ.: 210 64 60 862, 210 64 60 814, 210 64 60 612, 210 64 60 734, 210 64 60 458 
Fax: 210 64 60 414 
 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 
Στουρνάρη 17, 10683, Αθήνα  
Τηλ.: 210 33 04 444 
Fax.: 210 33 00 591 
 
Διευκρίνιση: Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων δεν διακόπτει την παραγραφή των 
εννόμων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου. 

 

 

https://www.generali.gr/el/epikoinwnia/


Internal Use 
Generali Hellas Aνώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία 
Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τ 210 80 96 100, F 210 80 96 367  
Γραφείο Β. Ελλάδας: 26ης Οκτωβρίου 38-40, 3ος όροφος, 546 27, Θεσσαλονίκη, T 2310 551 144, F 2310 552 282  
Μέλος του Ομίλου Generali εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Ομίλων,  Α.Φ.Μ.: 094327684, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/B/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 941401000 
generali.gr 

Στοιχεία Ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
 

#BROKERINFO# 

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με σύμβαση με την Εταιρεία Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ, Μεσίτες Ασφαλίσεων 

και Αντασφαλίσεων, ΑΕΜ: 154930, ΑΦΜ: 095246650. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες αποτυπώνουν τα στοιχεία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συμμετείχαν 

στη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος κατά το χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Ημερομηνία: #CURRENTDATE# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
	Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα είστε μέλη στο ομαδικό ασφαλιστήριο και αυτό το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά την αποχώρησή σας ή τη...
	Για την εκτίμηση της αίτησης ένταξής σας στο ομαδικό ασφαλιστήριο θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα εξετάσει την αίτηση ένταξης με βάση του...
	Πιο αναλυτικά, η λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθιστά δυνατή: i) την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου, ii) την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση ιδίως τη συχνότητα και iii) την ένταση των ζημιών που ενδέχεται ο εν λόγω κ...
	Σε σχέση με αυτή την Επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση, εάν αυτή η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά. Δικαιούστε, επίσ...
	Η Generali, τέλος, ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος του ομαδικού ασφαλιστηρίου προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης και για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που απορρέο...
	Ενημερώθηκα ρητώς, ότι η Generali θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Generali.
	Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας, έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρεία (αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email: compliance.dataprotection@generali.gr ή fax στο +30 210 80 96 367, είτε τ...
	Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για το πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων από τη Generali για σκοπούς marketing και □ Συναινώ □ ΔΕΝ Συναινώ
	Ονοματεπώνυμο:
	Υπογραφή:
	Ημερομηνία:
	Διευκρίνιση: Η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου.
	Στοιχεία Ασφαλιστικού διαμεσολαβητή


