
1. Όνοµατεπώνυµο ...............................................................................................................................................................................

2. ∆ιεύθυνση  ....................................................................................... Τηλ: ...................................................................................

E-mail:.  ..............................................................................................................................................................................................

Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 

...........................................       Ύψος ..................................................... Βάρος.................................................................................

3. Επάγγελµα (εάν είναι περισσότερα από ένα, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

4. Παρακαλούµε σηµειώστε √ όπου ισχύει: .............................................................................................................................................

Αυτοεργοδοτούµενος Χειρώνακτας

Εργοδοτούµενος Επόπτης

Χρησιµοποιώ εργαλεία και µηχανήµατα 

∆εν χρησιµοποιώ εργαλεία και µηχανήµατα

5.  Όνοµα Εργοδότη (εάν ο ασφαλισµένος είναι εργοδοτουµενος)……………………………………......................................................................

∆ιεύθυνση εργασίας……………………………………………………………………………………...................................................................................

Τηλ. Εργασίας……………………………………………………………………………………………....................................................................................

Πρόταση για Ασφάλιση έναντι Προσωπικών Ατυχηµάτων

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. Στοιχεία Προτείνοντα

1. Όνοµατεπώνυµο ...............................................................................................................................................................................

2. ∆ιεύθυνση  ....................................................................................... Τηλ: ...................................................................................

E-mail:.  ..............................................................................................................................................................................................

Σχέση µε τον ασφαλισµένο

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

B. Στοιχεία Συµβαλλόµενου (εάν είναι διαφορετικός από τον ασφαλισµένο)

PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD
Λεωφ. Καλλιπόλεως 44, 1071 Λευκωσία

Ταχ. Θυρίδα 22111, 1517 Λευκωσία
Tηλ.: 22758585, Φαξ: 22754747

customercare@progressiveic.com
www.progressiveic.com
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Γ. Λεπτοµέρειες Προτείνοντα
6.  Χρειαστήκατε ιατρικές συµβουλές ή θεραπεία  σε Νοσοκοµείο κατά την τελευταία 10ετία; Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες: (όνοµα γιατρού, 
διάρκεια ανικανότητας, λεπτοµέρειες θεραπείας και αποτελέσµατα) 

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

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

7.  Έχετε καµµιά αναπηρία; Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες:

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

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

8.  Είναι η κατάσταση της υγείας σας καλή? Εάν ΟΧΙ, δώστε λεπτοµέρειες

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

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

9. Υποφέρατε ποτέ από ασθένειες; Της καρδιάς, εγκεφάλου, νεύρων, νεφρών, σπλάχνων; Από διαβήτη, δισκοπάθεια, ασθένειες του 
αναπνευστικού συστήµατος ή αισθητηρίων οργάνων; από υπέρταση, ασθένειες του αίµατος, του δέρµατος , ή των αδένων; Από καµµιά άλλη 
ασθένεια; Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες: 

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

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

10. Υπάρχουν συνθήκες στο επάγγελµα σας, στις συνήθειες σας ή στις ασχολίες σας που σας εκθέτουν σε ιδιαίτερο κίνδυνο? Εάν ΝΑΙ, δώστε 
λεπτοµέρειες.

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

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

11.  Έχει ποτέ απορριφθεί η ακυρωθεί πρόταση σας για ασφάλεια ζωής, ατυχηµάτων ή ιατρικής περίθαλψης; Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες:

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

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

12.  Έχετε άλλη ασφάλεια ατυχηµάτων? Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες

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

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

13. Είχατε ποτέ οποιοδήποτε ατύχηµα για το οποίο ζητήσατε αποζηµίωση? Εάν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες

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

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

14. Ασχολείστε µε οποιοδήποτε άθληµα/σπορ; Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες

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

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

Εκλογή Παροχών  Κατηγορία Ποσό €  Ασφάλιστρα

Α) ΘΑΝΑΤΟΣ από ατύχηµα ΜΟΝΟ  …………….......... …………….......... €…………….......... 

Β) Μόνιµη Ολική Ανικανότητα  …………….......... …………….......... €…………….......... 

Γ) Προσωρινή Ολική/Μερική  

     Ανικανότητα για εργασία  …………….......... …………….......... €……………..........

∆) Ιατρικά έξοδα  …………….......... …………….......... €…………….......... 

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο €……………..........

∆. Λεπτοµέρειες Συµβολαίου - Ωφελήµατα

Σηµ.: 
(i) ∆εν παρέχεται κάλυψη για κινδύνους Β Γ ∆ µόνο παρά σαν συµπλήρωµα της ασφάλειας για ΘΑΝΑΤΟ (Α).
(ii) Το ποσό της µόνιµης ολικής ανικανότητας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο του ωφελήµατος που παρέχεται σε περίπτωση θανάτου.
(iii) Τα ωφελήµατα για προσωρινή ολική/µερική ανικανότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 75% των κανονικών απολαβών.
(iv) Πρόσωπα που έχουν ηλικία µικρότερη των 18 και µεγαλύτερη των 65 δεν µπορούν να ασφαλιστούν.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

∆ηλώνω ότι οτιδήποτε αναφέρεται στην πρόταση αυτή είναι απόλυτα αληθές και ότι δεν έχω αποκρύψει, παραποιήσει ή παραστήσει µε 

ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός. Συµφωνώ επίσης ότι η πρόταση και δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για µένα, θα αποτελεί την βάση 

του ασφαλιστηρίου αυτού µεταξύ µου και της PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD και θα θεωρείται ως να ενσωµατώνεται στο 

ασφαλιστήριο που θα εκδοθεί.

.....................................................................................                                ..............................................................................

                                 Υπογραφή                                                                                                        Ηµεροµηνία

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Προτίθεµαι να εξοφλήσω το ασφάλιστρο που θα µου κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην σχετική ρήτρα 
πληρωµής ασφάλιστρου ως εξής:

          Με απ’ ευθείας χρέωση του Τραπεζικού µου Λογαριασµού Αρ.  …………………………………………………………………………………….............. 

          µε την Τράπεζα  …….…………………………………………………………………………......................…………………………………………….......…..……

          Πιστωτική Κάρτα Αρ.  ……………................................................................................……… Ηµερ. Λήξης:  ……...……../…...…/…….....…

          Μετρητά-Επιταγή  ………………………………………………………………………………………………………………………………......................….....…...

          Με Αυτόµατη Τραπεζική Εντολή (Direct Debit) από το Αριθµό Λογαριασµού µου .....................................................................…………. 

         µε την Τράπεζα ………………….......................................................................................................................................................…..

          Μέσω της ιστοσελίδας µας www.progressiveic.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
 

Εγώ ο/η ........................................................................... (Ασφαλιστικός Πράκτορας/Σύµβουλος/Μεσάζοντας/Υπάλληλος) από 
........................................................................... δηλώνω ότι δεν παρέλειψα να παράσχω στον/η ενδιαφερόµενο/η οποιαδήποτε 
ουσιώδη πληροφορία αναφορικά µε την ασφαλιστική σύµβαση και ότι:

 

α. Είµαι κάτοχος ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος Ασφαλιστικού Πράκτορα/Μεσάζοντα µε Πιστοποιητικό Εγγραφής                                           
Αρ. ........................................................................... που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

β. Είµαι εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της Ασφαλιστικής Εταιρείας.

  

.....................................................................................                                ..............................................................................

                                 Υπογραφή                                                                                                        Ηµεροµηνία
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
 

Εγώ ο/η ........................................................................... (Ασφαλιστικός Πράκτορας/Σύµβουλος/Μεσάζοντας/Υπάλληλος) από 
........................................................................... δηλώνω ότι δεν παρέλειψα να παράσχω στον/η ενδιαφερόµενο/η οποιαδήποτε 
ουσιώδη πληροφορία αναφορικά µε την ασφαλιστική σύµβαση και ότι:

 

α. Είµαι κάτοχος ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος Ασφαλιστικού Πράκτορα/Μεσάζοντα µε Πιστοποιητικό Εγγραφής                                           
Αρ. ........................................................................... που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

β. Είµαι εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της Ασφαλιστικής Εταιρείας.

  

.....................................................................................                                ..............................................................................

                                 Υπογραφή                                                                                                        Ηµεροµηνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD

Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων (GDPR) καθορίζει τις αρχές που ακολουθούνται από την Progressive Insurance 
Company Ltd. (“Progressive”) κατά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και εφαρµόζονται σε όλες τις υπηρεσίες 
συµβάσεων ασφάλισης τις οποίες παρέχει η Progressive, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε ατύχηµα εµπλέκεται ασφαλισµένος/η της και/ή 
οποιοσδήποτε τρίτος/η εµπλεκόµενος/η.   

Η Progressive συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό την σύναψη ή ενδεχόµενη σύναψη 
ασφαλιστήριων συµβόλαιων, καθώς επίσης και την διεκπεραίωση απαιτήσεων.  

Τα δεδοµένα αυτά ενδέχεται να περιλαµβάνουν τόσο ευαίσθητα όσο και µη ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, και τα οποία αποθηκεύονται 
µε ασφάλεια και επεξεργάζονται για το σκοπό τον οποίον έχουν συλλεχθεί. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Έχοντας διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβεβαιώνω ότι είναι σαφείς και ότι:

Συγκατατίθεµαι ελεύθερα και οικειοθελώς στη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση ευαίσθητων και µη ευαίσθητων δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Progressive υπό την ιδιότητα µου ως πελάτη ή ως υποψήφιου πελάτη για την επεξεργασία και 
διεκπεραίωση ασφαλιστηρίων  συµβολαίων µου και  τυχόν απαιτήσεων µου, και στη διαβίβαση χωρίς περιορισµό 
(συµπεριλαµβανοµένων τρίτων χωρών) των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Progressive για σκοπούς αντασφάλισης 
της σύµβασης ασφάλισης µου και/ή για την επεξεργασία και/ή διεκπεραίωση σχετικών απαιτήσεων, εάν υπάρχουν.

Συγκατατίθεµαι όπως ενηµερώνοµαι σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την   Progressive µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (email), µε την αποστολή µηνύµατος (sms) στο κινητό µου τηλέφωνο και τηλεφωνικώς.

Επιβεβαιώνω ότι έχω πληροφορηθεί και κατανοώ τα δικαιώµατα µου που αφορούν την πρόσβαση και διόρθωση των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στην υποβολή γραπτού αιτήµατος για παύση της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδοµένων προσωπικού  
χαρακτήρα ή εναντίωσης µου στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ανάκλησης της συγκατάθεσης µου σε οιονδήποτε 
χρόνο µε την υποβολή ανάκλησης γραπτώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων στο  
dpo@progressiveic.com 

……………………………......….  ……………………………….

             Υπογραφή Ηµεροµηνία
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