ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ) – THEODOULOU & SON MEDICAL CLUB
Στοιχεία Κυρίως Ασφαλιζομένου/Συμβαλλομένου:
Όπου ο Συμβαλλόμενος είναι διαφορετικός από τον Κυρίως Ασφαλισμένο να προσκομιστεί συμπληρωμένο και υπογραμμένο το σχετικό έντυπο με τα
στοιχεία του Συμβαλλομένου.
Επάγγελμα
Ημ.
Αρ. Ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο
Ύψος/Βάρος
Γεννήσεως

Φύλο: _______

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος

Διαζευγμένος

Έγγαμος

Αρ. Παιδιών……..

Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Όνομα όπως αναγράφεται με αγγλικούς χαρακτήρες στην
ταυτότητα ή διαβατήριο (παρακαλώ δηλώστε για όλα τα
ασφαλιζόμενα άτομα)
Στοιχεία προτεινόμενων για ασφάλιση (εξαρτώμενα: σύζυγος εφόσον δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας και παιδιά (έως 18 ετών και όλα
τα άγαμα τέκνα έως 25 ετών ετών εφόσον είναι φοιτητές ή στρατιώτες στην εθνική φρουρά)
Ονοματεπώνυμο

Επάγγελμα

Ημ.
Γεννήσεως

Ύψος/Βάρος

Αρ. Ταυτότητας

Φύλο

/
/
/
/
/
Κυρίως Ασφ.

1ο µέλος οικογ.

2ο µέλος οικογ.

3ο µέλος οικογ.

4ο µέλος οικογ.

Όνοµα

Όνοµα

Όνοµα

Όνοµα

Όνοµα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις πιο κάτω, για κάθε άτοµο,
σημειώνοντας (x) στα αντίστοιχα πλαίσια ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ

1.

2.

3.

6.

Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος (π.χ.
λοιμώξεις των νεφρών, του ουροποιητικού ή των
γεννητικών οργάνων, νεφρικών λίθων ή αφροδίσιο
νόσημα);
Παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος (π.χ.
πεπτικές διαταραχές, γαστρικό ή δωδεκαδακτυλικό
έλκος, ηπατίτιδα Β ή άλλες παθήσεις του συκωτιού,
παθήσεις της χοληδόχου κύστεως;
Διαβήτη, καρκίνο ή παθήσεις του αίματος, αδένα,
σπλήνας, αυτιών, ματιών ή δέρματος;

7.

Ανεξήγητη νυχτερινή εφίδρωση και/ή απώλεια
βάρους,
επίμονο
πυρετό,
χρόνια
ή
επαναλαμβανόμενη διάρροια, ανεξήγητες λοιμώξεις ή
πρησμένους αδένες.

4.

5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε συμβουλευτεί ιατρό για οποιοδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένου εξετάσεων ρουτίνας και
αιματολογικών αναλύσεων ή έχετε κάνει μετάγγιση
αίματος εντός των προηγούμενων 5 ετών; Παρακαλώ
δηλώστε πότε, γιατί έγιναν και ποιο το αποτέλεσμα
Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος (π.χ.
καρδιακά προβλήματα, ρευματικό πυρετό, υψηλή
αρτηριακή πίεση, παθήσεις των αρτηριών και
φλεβών;
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (π.χ.
φυματίωση, άσθμα, επίμονο βήχα, πνευμονία);

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ/Ή Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TRUST, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ ΣΑΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ. Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ.
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ΝΑΙ

10.

Παθήσεις του νευρικού συστήματος ή νευρικές
διαταραχές (π.χ. επιληψία, λιποθυμικές τάσεις,
συχνούς πονοκεφάλους, νευρικό κλονισμό);
Έχετε ποτέ κάνει ή έχετε συμβουλευτεί να κάνετε
αιματολογικές αναλύσεις για AIDS ή έχετε ποτέ
απορριφθεί ως αιμοδότης;
Έχετε ποτέ εισαχθεί σε νοσοκομείο/κλινική για
θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση;

11.

Έχετε οποιαδήποτε πάθηση ή ασθένεια η οποία δεν
αναφέρθηκε.

8.

9.

12.

13.
14.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Παθήσεις μαστών ή γεννητικών
οργάνων;
Είστε έγκυος; ................. Αν ναι, πόσων μηνών;
Είχατε ή έχετε μέλη της οικογένειας σας με ιστορικό
καρκίνου, παθήσεις καρδίας, νεφρικές παθήσεις,
διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση ή ψυχικές
διαταραχές;
Ασχολείστε µε οποιοδήποτε άθλημα ή δραστηριότητα;
Αν ναι παρακαλώ δηλώστε επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά;

15.

Είστε ασφαλισµένος τώρα ή υπήρξατε ποτέ
ασφαλισµένος µε Σχέδιο Υγείας, µε την Εταιρεία
µας ή µε οποιαδήποτε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία;
Αν ναι, παρακαλώ δηλώστε µας το όνοµα της
Εταιρείας και το σχέδιο µε το οποίο είστε
ασφαλισµένος.

16.

Έχει σκοπό η ασφάλεια αυτή να αντικαταστήσει άλλη
ασφάλεια που έχετε συνάψει µαζί µας ή µε άλλη
Ασφαλιστική Εταιρεία;

17.

ΟΧΙ

Κατανάλωση σε:

Αλκοόλ (ημερησίως):

ΔΩΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Αρ.
Ερώτησης
Όνομα προτεινόμενου

Κάπνισμα (ημερησίως);
Ιατρικό ιστορικό (Συχνότητα, Ημερ., Διάρκεια, Αποτελ.), Ονόματα ιατρών και
νοσοκομείων/κλινικών.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ/Ή Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TRUST, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ ΣΑΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ. Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ) - THEODOULOU & SON MEDICAL CLUB
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΔΟΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για μηνιαία συχνότητα πληρωμής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με έντυπο τραπεζικής χρέωσης.

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (Επείγουσα Ταξιδιωτική Βοήθεια, περιλαμβάνεται) – Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης €500.000
Μηνιαίο Ασφάλιστρο (€)
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Κυρίως
1Ο
2ο
3ο
4ο
Ασφαλισμένος
Εξαρτώμενο
Εξαρτώμενο
Εξαρτώμενο
Εξαρτώμενο
και κάθε
επιπλέον
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΕΤΗΣΙΕΣ
34,50
34,50
32,50
32,50
32,50
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (CHECK UP)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
4,00
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ

22,50
5,00

22,50
5,00

15,00
5,00

15,00
5,00

15,00
5,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.
2.
3.

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (CHECK UP)
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης ανά άτομο €1.500

4.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ (Ανώτατο όριο κάλυψης ανά άτομο €3.500, Για σκοπούς έκδοσης
άδειας παραμονής στην Κύπρο)
Συνολικό Μηνιαίο Καθαρό Ασφάλιστρο
Δικαίωμα Συμβολαίου
Συνολικό Μηνιαίο Μεικτό Ασφάλιστρο
Συνολικό Μεικτό ασφάλιστρο σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμής

€
μηνιαίως

X

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ανώτατο όριο κάλυψης €100.00, βλέπε ειδικούς
όρους συμβολαίου)

4,00

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ/Ή Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TRUST, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ ΣΑΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ. Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ /DECLARATIONS
Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνω την εγκυρότητα των προσωπικών δεδοµένων που περιέχονται πιο πάνω καθώς και οιονδήποτε
άλλων προσωπικών δεδοµένων τα οποία δύναται να δοθούν και/ή να κοινοποιηθούν στην Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd (στο εξής θα αναφέρεται ως
η «Εταιρεία») κατά την υλοποίηση των πιο πάνω καθώς και κατά την παροχή από την Εταιρεία των υπηρεσιών της προς εµένα αναφορικά µε τους σκοπούς που αναφέρονται
στην Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων όπως και για σκοπούς επικοινωνίας ως αυτοί αναφέρονται πιο κάτω (εφεξής συλλογικά οι "Σκοποί").
1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνω ότι σε περίπτωση που, στα πλαίσια των πιο πάνω, παρέχω ή πρόκειται να µεταβιβάσω στην
Εταιρεία δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, έχω λάβει την συγκατάθεση των προσώπων αυτών και έχω πλήρως ενηµερώσει προς τούτο τα εν λόγω
πρόσωπα. Για αποφυγή τυχών αµφιβολιών, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν έντυπο σε προσωπικά δεδοµένα αφορά τόσο τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του
κάτωθι υπογεγραµµένου/ης όσο και τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων τα οποία ο κάτωθι υπογεγραµµένος/η τυχόν παρέχει στην Εταιρεία.
2. Προς αποφυγή τυχών αµφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
i.

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδοµένα είναι ακριβή και αληθή.

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεται όπως, σε περίπτωση που στην παρούσα συµµετέχει εξαρτώµενο πρόσωπο (ή νόµιµος κηδεµόνας
εξαρτώµενου προσώπου), (i) όλες οι πιο πάνω επικοινωνίες οι οποίες δύναται να γίνουν στα πλαίσια της υλοποίησης του Σκοπού, θα πραγµατοποιούνται µέσω του
αντισυµβαλλοµένου κατόχου της παρούσας σύµβασης ή του ασφαλιστικού του πράκτορα (αναλόγως της περίπτωσης και συµφώνως προς την παράγραφο 1 πιο πάνω) και
όχι απευθείας µε το εξαρτώµενο πρόσωπο (ή τον νόµιµο κηδεµόνα εξαρτώµενου προσώπου) και (ii) όλες οι αναγκαίες πληρωµές στα πλαίσια υλοποίησης του Σκοπού θα
γίνονται µέσω του ίδιου του/της υπογεγραµµένου/ης αντισυµβαλλοµένου/κατόχου της παρούσας σύµβασης.
3. Εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/η κατανοώ ότι, στα πλαίσια της διεξαγωγής των Σκοπών, δύναται να ζητηθεί από εµένα να µεταβιβάσω ή έχω ήδη µεταβιβάσει
προσωπικά δεδοµένα στην Εταιρεία (συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων και του ιατρικού µου ιστορικού ή κατάστασης και/ή του ιατρικού ιστορικού ή κατάστασης
τρίτου προσώπου συµφώνως προς την παράγραφο 2 πιο πάνω) τα οποία ταξινοµούνται ωz ‘ευαίσθητα’ για σκοπούς της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας προστασίας προσωπικών
δεδοµένων και για τα οποία υπάρχουν πρόσθετοι περιορισµοί σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πιθανόν οι οργανισµοί να χρησιµοποιήσουν και να χειριστούν αυτά τα
δεδοµένα. Δια του παρόντος συγκατατίθεµαι στην επεξεργασία οποιονδήποτε ‘ευαίσθητών’ προσωπικών δεδοµένων προς υλοποίηση του Σκοπού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Σηµειώστε (Χ)
Παρακαλώ συµπληρώστε το σηµείο (a) ΚΑΙ επιλέξτε ένα από τα (b) ή (c)
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a. Με ταχυδροµείο (µε επιπλέον λογική χρέωση):
b. Με ταχυδροµείο µέσω του διαµεσολαβητή (µε επιπλέον λογική χρέωση)
Εµείς, οι υποφαινόµενοι υπογεγραµµένοι, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνουµε ότι έχουµε ενηµερωθεί και κατανοήσει πλήρως ότι (i) όλες οι
προαναφερθείσες ανακοινώσεις σχετικά µε οποιαδήποτε θέµατα προκύπτουν από την παρούσα Σύµβαση κατά την εκτέλεση του Σκοπού θα
πραγµατοποιηθούν µέσω του αντισυµβαλλοµένου/κατόχου της παρούσας Σύµβασης και όχι άµεσα µε εµένα και (ii) όλες οι απαραίτητες πληρωµές που
ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του σκοπού θα γίνουν στον αντισυµβαλλόµενο/κάτοχο της παρούσας.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εγώ ο / η
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή και ότι δεν απέκρυψα/παραποίησα ή παρέλειψα οποιαδήποτε λεπτοµέρεια

Υπογραφή Αιτητή/Κατόχου του Ασφαλιστηρίου

Υπογραφή Ενήλικου Εξαρτώµενου

Υπογραφή Ενήλικου Εξαρτώµενου

Υπογραφή Ενήλικου Εξαρτώµενου

Υπογραφή γονέα/νόµιµου κηδεµόνα για ανήλικο/α εξαρτώµενο/α

Υπογραφή Ενήλικου Εξαρτώµενου

Ηµεροµηνία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εγώ ο/η
Δηλώνω ότι δεν παρέλειψα να παράσχω στον ενδιαφερόμενο οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία αναφορικά µε την ασφαλιστική σύβαση .

Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Κωδικός Αντιπροσώπου

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ/Ή Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TRUST, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ ΣΑΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ. Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ.
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Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd
Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων παρέχει µια σύντοµη ενηµέρωση των πληροφοριών που συλλέγουµε σχετικά µε εσάς, τους
σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες σας και µε ποιους µοιραζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Περαιτέρω λεπτοµέρειες
ως προς το πώς επεξεργαζόµαστε και προστατεύουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µπορείτε να βρείτε στην ολοκληρωµένη Πολιτική Προστασίας
Δεδοµένων η οποία είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: http://www.trustcyprusinsurance.com/gr/index.php/privacy-policy.
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είµαστε σε θέση να σας παρέχουµε ένα έντυπο αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων της
Εταιρείας µας κατόπιν αιτήµατος.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd («Trust Cyprus»,
«εµείς», «εµάς», «µας») είναι µέλος του οµίλου εταιρειών Nest («ο Όµιλος») και είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, µε αριθµό εγγραφής HE
42182. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικονωνείτε µαζί µε τον εκπρόσωπο µας (DPO) στο dpo@trustcyprusinsurance.com.
Δεσµευόµαστε να προστατεύουµε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των υφιστάµενων πελατών µας, των υποψήφιων
πελατών µας, των κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των εξουσιοδοτηµένων µερών, των προµηθευτών, των συνεργατών, των τρίτων προσώπων
που υποβάλλουν απαίτηση, των τρίτων προσώπων που δεν υποβάλλουν απαίτηση και εγγυητών («υποκείµενα δεδοµένων», «εσείς»). Η Trust Cyprus
είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σηµαίνει ότι είµαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουµε πώς διατηρούµε και επεξεργαζόµαστε προσωπικές
πληροφορίες σχετικά µε εσάς.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ
Με βάση το είδος της ασφαλιστικής σας κάλυψης, θα συλλέξουµε, θα αποθηκεύσουµε, και θα επεξεργαστούµε τις ακόλουθες κατηγορίες
προσωπικών πληροφοριών σχετικά µε εσάς στα διάφορα τµήµατά µας: Βασικά προσωπικά δεδοµένα και στοιχεία επικοινωνίας όπως: Όνοµα, Διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, Ταχυδροµική διεύθυνση, Αριθµός τηλεφώνου, Ηλικία, Οικογενειακή Κατάσταση, Φύλο, Ηµεροµηνία γέννησης, Επάγγελµα,
Αριθµός Εγγραφής Οχήµατος, Τηλεφωνικές Καταγραφές, Πληροφορίες Ταυτοποίησης όπωz: Αριθµός Πολιτικής Ταυτότητας, Αριθµός διαβατηρίου,
Στοιχεία Άδειας Οδήγησης, Φωτογραφίες, Δείγµα Υπογραφής, Πληροφορίες σχετικά µε Ασφαλιστήρια όπως: Αναγνωριστικά στοιχεία συµβολαίου και
απαιτήσεων, ασφαλισµένα αντικείµενα, προηγούµενες ασφαλιστικές απαιτήσεις, έκθεση εκτίµησης, Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες όπως:
Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού και Πιστοποιητικό IBAN, Περιουσιακά Στοιχεία, Έσοδα, Τέλη για Υπηρεσίες, Οικονοµικός κύκλος εργασιών,
Πληροφορίες Πιστοληπτικής Ικανότητας και Πιστοληπτικό Αποτέλεσµα (Credit Score).Θα διατηρούµε κάποιες ευαίσθητεz προσωπικές σας πληροφορίες
όπως: Ιατρικές πληροφορίες και Κατάσταση Υγείας: κατάσταση υγείας (σωµατική και πνευµατική), τρέχοντες και προηγούµενοι τραυµατισµοί,
αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρική και φαρµακευτική θεραπεία, ανθυγιεινές προσωπικές συνήθειες που µπορεί να σας εκθέσουν σε αυξηµένους
κινδύνους υγείας (όπως κατανάλωση αλκοόλ ή κάπνισµα) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά µε ιατρικό ιστορικό, Άλλες ευαίσθητες
πληροφορίες: Πιστοποιητικό καθαρού ποινικού µητρώου όπου απαιτείται, Εκκρεµούσες ποινικές ή πολιτικές δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας, Ιστορικό
πτώχευσης, Εκθέσεις αστυνοµικών και Κυβερνητικών Αρχών και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, όπως εκθέσεις ατυχηµάτων.

TRUST2019

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ
Θα επεξεργαστούµε τις προσωπικές σας πληροφορίες µόνο εφόσον µας το επιτρέπει η νοµοθεσία. Ως επί το πλείστον, θα επεξεργαζόµαστε τις
προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Όταν είναι απαραίτητο προκειµένου να διεκπεραιώσουµε τη σύµβαση που έχουµε
συνάψει µαζί σας. (2) Για σκοπούς συµµόρφωσης µε µια νοµική υποχρέωση (π.χ. για σκοπούς συµµόρφωσης µε τιz ισχύουσες νοµοθεσίες και για σκοπούς
συµµόρφωσης µε δικαστικές εντολές και αιτήµατα από τις Εποπτικές Αρχές)
(3) Όπου είναι απαραίτητο για το έννοµο συµφέρον µας (ή αυτά τρίτου) και όπου τα συµφέροντά σας και τα θεµελιώδη δικαιώµατά σας δεν υπερισχύουν
αυτών των εν λόγω συµφερόντων (4) Όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας (5) Όπου πρέπει να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να
προστατέψουµε τα ζωτικά συµφέροντά σας ή αυτά ενός άλλου ατόµου. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε συγκεκριµένες πληροφορίες αφού ζητηθεί από
εσάς, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να εκτελέσουµε τη σύµβαση που έχουµε συνάψει µαζί σας όπως, για παράδειγµα, να µην είµαστε σε θέση να
ικανοποιήσουµε την απαίτησή σας ή ενδέχεται να µην µπορούµε να
συµµορφωθούµε µε τις νοµικές µας υποχρεώσεις ή διαφορετικά να µην είµαστε σε θέση να συνάψουµε ή να προβούµε σε οποιαδήποτε συµβατική
σχέση µαζί σας.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ/Ή Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TRUST, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ ΣΑΣ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ. Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ.
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ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα: α) Απευθείας από εσάς (β) Μέσω άλλων πηγών (π.χ. µέσω των προµηθευτών µας όπως για παράδειγµα οι εταιρείες
Οδικής Βοήθειας, οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες/Μεσίτες Ασφαλίσεων, τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες, οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας &
γραφεία πίστωσης (credit bureaus))
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να χρειαστεί να µοιραστούµε τα δεδοµένα σας µε τρίτα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων ανεξάρτητων παροχέων υπηρεσιών και άλλες
οντότητες στον Όµιλο. Ενδέχεται να διαβιβάσουµε, να αποθηκεύσουµε και να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να αναµένετε παρόµοιο βαθµό προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδοµένα µέσω
συµβατικών διευθετήσεων για την τήρηση της εµπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδοµένων, διασφαλίζοντας ότι συµµορφώνονται µε τον
νόµο περί προστασίαz δεδοµένων και τον ΓΚΠΔ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Χρησιµοποιούµε αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο ούτως ώστε να διεκπεραιώσουµε τη σύµβαση µαζί σας ή µε
τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας και όπου υπάρχουν απαραίτητα µέτρα που διασφαλίζουν τα δικαιώµατά σας. Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις που θα έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο σε εσάς µε βάση µόνο την αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων, εκτός και αν έχουµε έννοµη βάση για κάτι τέτοιο και σας έχουµε
ειδοποιήσει.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα διατηρούµε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις
συλλέξαµε, συµπεριλαµβανοµένης της εκπλήρωσης οποιονδήποτε νοµικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µε βάση τη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων, διατηρείτε συγκεκριµένα δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένου και
του δικαιώµατος να παραλάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδοµένων που διατηρούµε καθώς επίσης και το δικαίωµα να υποβάλετε παράπονο
σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων ανά πάσα στιγµή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίαz Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την πιο κάτω επιλογή δηλώνω τη ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και συγκεκριμένα για
την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μου για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και στην ολοκληρωμένη Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων της Trust.
Συγκατατίθεμαι
Δεν συγκατατίθεμαι

Χρειαζόµαστε την συγκατάθεση σας για να επεξεργαστούµε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα για σκοπούς εκτέλεσης του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου σας (συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση). Έχετε το δικαίωµα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή. Σε τέτοια
περίπτωση, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε στη διεύθυνση dpo@trustcyprusinsurance.com. Σηµειώνεται ότι η επεξεργασία που βασίζεται στη
συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την απόσυρση θα παραµείνει νόµιµη. Σηµειώνεται περεταίρω ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η επεξεργασία ευαίσθητων
προσωπικών σας δεδοµένων είναι αναγκαία βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας και τυχόν απόσυρση της συγκατάθεσης σας θα οδηγήσει αυτόµατα και σε
τερµατισµό του συµβολαίου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µη συγκατάθεση σας ή η απόσυρση της συγκατάθεσης σας θα έχει αντίκτυπο σε εµάς όσον αφορά τη συνέχιση της
εκτέλεσης ενόz ασφαλιστηρίου συµβολαίου ή την προώθηση της απαίτησης σας εάν είστε τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει απαίτηση.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Με την παρακάτω επιλογή, συγκατατίθεστε ώστε να επικοινωνεί η Trust Cyprus µαζί σας σχετικά µε λεπτοµέρειες όσον αφορά τις υπηρεσίες και/ή προϊόντα
µας και/ή προσφορές που θεωρούµε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Τα κανάλια απευθείας εµπορικής προώθησης µας συµπεριλαµβάνουν:
τηλεφωνικές κλήσεις, µηνύµατα SMS, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διαφηµίσεις ή προβολές που ενδέχεται να δείτε στην ιστοσελίδα µας, σε
ιστότοπους τρίτων ή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκατατίθεμαι
Δεν συγκατατίθεμαι
ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει το περιεχόµενο της παρούσας σύντοµης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

Υπογραφή
Ηµεροµηνία

