
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
 

• Δικαιούχος είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία που ορίζεται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ότι ενδέχεται να λάβει 
αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση που λάβει χώρα ένα 
ασφαλιζόμενο γεγονός. Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να είναι ο ασφαλισμένος/αντισυμβαλλόμενος/λήπτης 
της ασφάλισης και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι σύμφωνα με τους όρους ενός 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

• Αιτών / Εγείρων την απαίτηση είναι είτε ένας δικαιούχος που εγείρει μία απαίτηση στα πλαίσια ενός 
ασφαλιστηρίου  συμβολαίου ή ένα άτομο ή μια εταιρεία που εγείρει απαίτηση ενάντια σε δικαιούχο όταν το 
αίτημα αυτό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

• Επεξεργασία απαιτήσεων είναι η διαδικασία χειρισμού μιας απαίτησης  που γίνεται στα πλαίσια μιας 
ασφαλιστικής σύμβασης 

• Προσφορά είναι η διαδικασία παροχής μιας προσφοράς σε δυνητικούς ασφαλισμένους / λήπτες της 
ασφάλισης για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

• Έναρξη ισχύος είναι η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

• Η ασφάλιση είναι η συγκέντρωση και μεταβίβαση του κινδύνου, προκειμένου να παρασχεθεί οικονομική 
προστασία ενάντια σε έναν πιθανό ενδεχόμενο. Υπάρχουν πολλοί  τύποι ασφάλισης. Η έκφραση ασφάλιση  
μπορεί επίσης να σημαίνει αντασφάλιση 

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο   είναι μια σύμβαση ασφάλισης μεταξύ του ασφαλιστή και του 
ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης 

• Συμμετέχων ή Συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά  είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο 
ασφαλιστής ή ο αντασφαλιστής 

• Ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης είναι το άτομο ή η εταιρεία στο όνομα του οποίου εκδίδεται το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ένας υποψήφιος  ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης μπορεί να προσεγγίσει 
κάποιον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προκειμένου να αγοράσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή μπορεί να 
προσεγγίσει έναν ασφαλιστή, άμεσα ή μέσω μιας ιστοσελίδας συγκριτικής τιμολόγησης 

• Οι Ασφαλιστές (μερικές φορές ονομάζονται και underwriters) παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε 
ασφαλισμένους / λήπτες της ασφάλισης έναντι ασφαλίστρου. Ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να είναι και 
αντασφαλιστής 

• Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές βοηθούν τους λήπτες ασφάλισης και τους ασφαλιστές να 
συμφωνήσουν την ασφαλιστική κάλυψη.  Μπορούν να προσφέρουν συμβουλές και να χειρίζονται απαιτήσεις. 
Πολλές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις λαμβάνονται μέσω των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών 

• Διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης  είναι η διαδικασία διαχείρισης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά 
την έναρξη της ισχύος του 

• Ασφάλιστρο είναι το ποσό των χρημάτων που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο/λήπτη ασφάλισης 
στον ασφαλιστή για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

• Οι Αντασφαλιστές παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε άλλον ασφαλιστή ή αντασφαλιστή.  Αυτή η ασφάλιση 
είναι γνωστή ως αντασφάλιση 

• Ανανέωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ασφαλιστής που έχει εκδώσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
παρέχει προσφορά στον ασφαλισμένο/λήπτη της ασφάλισης για να αντικαταστήσει το υφιστάμενο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά τη λήξη του  



ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
 

• GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ και η εθνική νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων  που ισχύει στο εκάστοτε κράτος μέλος της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένη η Marsh 

• Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το πρόσωπο που συλλέγει και διατηρεί προσωπικά δεδομένα. 
Αποφασίζει ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει για εσάς καθώς και για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα 
προσωπικά δεδομένα.  Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά μπορεί να έχει την 
ιδιότητα του Υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιεί  τα προσωπικά σας δεδομένα για τους 
σκοπούς που ορίζονται στην ενότητα ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

• Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι το πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για 
λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας 

• Προσωπικά δεδομένα  είναι οποιαδήποτε δεδομένα από τα οποία μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή σας  και τα 
οποία σας αφορούν.  Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τυχόν απαιτήσεις που μπορεί 
να εγείρετε 

• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, αποκάλυψη ή 
διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας 
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