INFORMATION TECHNOLOGY LIABILITY INSURANCE /
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
PROPOSAL FORM / ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
IMPORTANT NOTICE / ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
All questions must be answered / Είναι απαραίτητο να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
All information provided is confidential. / Οι πληροφορίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
KOUTINAS SA - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd’s, in compliance with the requirements of the General Data Protection Regulation
(GDPR), guarantees the safe storage and processing of your personal data and assures you that these will not be made available to Third Parties
for advertising or other purposes but will be used in negotiations with Insurers in the context of your insurance coverage.
Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, σας εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δηλώνει υπεύθυνα πως
αυτά δεν πρόκειται να διατεθούν σε Τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς αλλά θα χρησιμοποιούνται στη διαπραγμάτευση με Ασφαλιστές
για τις ασφαλιστικές καλύψεις σας.

I. GENERAL DATA / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Company Name/Επωνυμία Επιχ/σης:
Activity Description/ Περιγραφή Δραστηριότητας:
Address / Διεύθυνση:
Tel /Τηλ:

Email:

Tax Registration No. / Office / Α.Φ.Μ- ΔΟΥ:

Website:
Year Established / Έτος Ίδρυσης:

II. DIRECTORS-PARTNERS & PERSONNEL INFORMATION / ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΙ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Name of Directors-Partners /
Ονοματεπώνυμο Διευθυντών-Εταίρων

Qualifications-Years of Experience /
Προσόντα-Έτη Εμπειρίας

Position-Years /
Θέση-Έτη

Total Number of Personnel / Συνολικός Αριθμός Προσωπικού: ….
Directors-Partners / Διευθυντές-Εταίροι: …… IT-Technical / Τεχνικό Τμήμα: ……. Other / Λοιπά Τμήματα: ……
III. FINANCIAL DATA (last 2 years & estimation for the current) / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τελευταία 2 έτη &εκτίμηση για το τρέχον)
YEAR / ΕΤΟΣ

201...

201…

201…

Income from Local business /
Κύκλος Εργασιών Ελλάδος
Income from business Abroad/
Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού
TOTAL INCOME /
ΣΥΝΟΛ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
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IV. MAJOR CONTRACTS (last 3 years) / ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (3 τελευταία έτη)
Name-Business of Client /
Επωνυμία-Δραστηριότητα Πελάτη

Type of Project /
Περιγραφή Έργου

Total Project Value /
Συνολική Αξία Έργου (€)

V. BUSINESS INFORMATION / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
a) Do you supply any services or products for use on real time financial trading, manufacturing process control,
medical, aviation or telecommunication systems? / Παρέχετε υπηρεσίες ή προϊόντα σε σχέση με real time
χρηματοοικονομικές δοσοληψίες ή με ανάπτυξη Ιατρικού, Αεροπορικού ή Τηλεπικοινωνιακού λογισμικού;
If YES, in what percentage of the total income? / Αν ΝΑΙ, σε τι ποσοστό επί των συνολικών αμοιβών;

YES

NO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Is the failure of any of your products/services liable to result in any of the following outcomes? /
Η αστοχία προϊόντων / υπηρεσιών σας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια από τα παρακάτω συμβάντα;
1. Loss of life or injury to a person? / Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη;
YES
NO
2. Destruction or damage to physical property? / Καταστροφή ή υλική ζημιά περιουσίας;
YES
NO
3. Immediate and large financial loss? / Άμεση και μεγάλη χρηματική απώλεια;
YES
NO
4. Significant cumulative financial loss? / Αθροιστικά σημαντική χρηματική απώλεια;
YES
NO
5. Insignificant financial loss (more of a nuisance)? / Ασήμαντη οικονομική απώλεια (όχλησης)
YES
NO
If “YES”, explain / Όπου, ΝΑΙ εξηγήστε: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Do you ever accept contracts with your customers in which you accept liability for consequential loss or
YES
NO
financial damages greater than the value of the contract? If YES, explain what percentage of your contracts this
is applicable to and what these are capped at? / Αποδέχεστε σε συμβάσεις με Πελάτες σας ευθύνη αποζημίωσης
για επακόλουθες χρηματικές απώλειες πέραν του ποσού της συμβατικής αμοιβής σας; Αν ΝΑΙ, σε τι ποσοστό επί
των συνολικών συμβάσεων ή αμοιβών σας εφαρμόζεται κάτι τέτοιο και μέχρι ποιο όριο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Does the Firm engage in projects outside Greece? If YES, do you operate in countries where sanctions by
YES
NO
international organizations are imposed? Please, refer countries) / Δραστηριοποιήστε εκτός Ελλάδας; (Αν ΝΑΙ,
υπάρχουν χώρες στις οποίες ισχύουν περιορισμοί από Διεθνής Οργανισμούς; Αναφέρατε χώρες):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) Do you work on or develop any mission critical systems? If YES, please explain. / Επεξεργάζεστε ή
YES
NO
αναπτύσσετε συστήματα υψηλής επικινδυνότητας; (Αν ΝΑΙ, εξηγήστε)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
f) Are the systems hosted on your servers or on your customers’ servers? / Τα συστήματα φιλοξενούνται σε διακομιστές δικούς σας ή των
πελατών σας;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
g) How many PII / PHI records do you store and how they are encrypted? / Πόσα αρχεία PII / PHI αποθηκεύετε και πώς είναι
κρυπτογραφημένα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
h) Approximate % of turnover paid to Subcontractors / Εκτιμώμενο % που εκχωρήθηκε σε Υπεργολάβους: ……%
i) Do you ensure that subcontractors have their own Professional Indemnity Insurance? /
Φροντίζετε ώστε οι υπεργολάβοι σας να έχουν Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης τους;

YES

NO

j) Do you carry out work only under a written contract signed by every client? /
Εκτελείτε εργασίες μόνο βάσει έγγραφης σύμβασης με τον κάθε Πελάτη σας;

YES

NO
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If “YES” supply a copy of your standard form of contract) / Εάν, ΝΑΙ επισυνάψτε αντίγραφο τυπικής σύμβασης
k) Do you ever accept contracts with your customers in whom you accept liability for consequential loss or
financial damages, greater than the value of the contract? / Συνάπτετε συμβάσεις με τους πελάτες σας όπου
αποδέχεστε ευθύνη για επακόλουθες ζημίες ή για χρηματικές απώλειες μεγαλύτερες από την αξία της τυπικής
σύμβασης;

YES

NO

VI. NATURE & VOLUME OF ACTIVITY (% of total fees) / ΦΥΣΗ & ΟΓΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (% του κύκλου εργασιών)

Hardware / Εξοπλισμός: …%
Sales of own brand / Πωλήσεις ιδίων προϊόντων

%

Distribution of other brands / Διανομή προϊόντων άλλων προμηθευτών

%

Installation / Εγκατάσταση συστημάτων

%

Maintenance / Συντήρηση

%



Software Product Sales / Πωλήσεις προϊόντων λογισμικού: …%

Sales of own brand shrink wrapped/ off the shelf software / Πωλήσεις
πακεταρισμένων προϊόντων ιδίας κατασκευής

%

Distribution of other brand shrink wrapped/ off the shelf software /
Διανομή πακεταρισμένων προϊόντων

%

Customizable software / Λογισμικό ειδικών εφαρμογών

%



Software services / Υπηρεσίες Λογισμικού: ………%

Installation, including configuration (No coding involved) /
Εγκατάσταση, περιλαμβανομένης της παραμετροποίησης (όχι κώδικα)

%

Customization (including coding changes) /
Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού (περιλαμβανομένων αλλαγών στον κώδικα)

%

Maintenance / Συντήρηση Προγραμμάτων

%

Systems integration / Ολοκλήρωση Συστημάτων

%

End user applications / Εφαρμογές τελικού Χρήστη

%



Other Services / Άλλες Υπηρεσίες: ……%

Consultancy / Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

%

Support services / Υπηρεσίες υποστήριξης

%

Project management / Διοίκηση έργων

%

Training / Εκπαίδευση

%

Data processing / Επεξεργασία δεδομένων

%

Data communication services / Υπηρεσίες Παροχής δεδομένων

%

Internet service provision - hosting / Υπηρεσίες Internet ή φιλοξενία χώρου

%

VII. INSURANCE HISTORY - CLAIMS / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΖΗΜΙΕΣ
1.

Do you have a PI Insurance? / Έχετε σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

YES
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NO

2.

3.

Have any claims or cease and desist orders been made against any of the Companies to be insured, or
Partners or Directors thereof? / Έχουν εγερθεί αξιώσεις ή διαταγή διακοπής εργασιών εναντίον της προς
Ασφάλιση Εταιρεία ή των Εταίρων – Διευθυντών της;
Are you aware of any circumstances, which may give rise to a claim against any of the Companies to be
insured or any Partners or Directors thereof? / Γνωρίζετε κάποιο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
αξίωση αποζημίωσης έναντι της προς Ασφάλισης Εταιρείας ή των Εταίρων-Διευθυντών της;

4.

Have any of the Companies to be insured or any Partners or Directors suffered any losses? /
Υπήρξαν οικονομικές ζημίες στην Εταιρεία ή στους Εταίρους-Διευθυντές της;

5.

Have any Partner or Director of the Companies to be insured been found guilty of any criminal, dishonest
or fraudulent activity or been investigated by any regulatory body? /
Έχει κάποιος από τους Εταίρους ή Διευθυντές της Εταιρείας κριθεί ένοχος για ποινική, ανέντιμη ή δόλια
πράξη ή έχει διεξαχθεί έρευνα εναντίον του από κάποια Αρμόδια Αρχή;

6.

Have you ever faced any outage on your computer system(s) for more than 3 hours? /
Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει διακοπή στα πληροφορικά συστήματα σας για περισσότερο από 3 ώρες;

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

Where YES, provide details / Όπου ΝΑΙ, αναφέρετε:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
VIII. INDEMNITY REQUIRED / ZHTOYMENH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΚΑΛΥΨH (€)
Indemnity Limit per Claim /Αποζημίωση ανά απαίτηση
Aggregate limit per year / Αθροιστικά ανά έτος
Deductible per Claim / Απαλλαγή ανά Απαίτηση

250,000€
500,000€
1,000€

500,000€
1,000,000€
2,500€

1,000,000€
2,000,000€
5,000€

Other:……

Other:……

I declare on behalf of the Firm that the statements in this Proposal are true and that I have not misstated or suppressed any material facts. I
agree that this proposal, together with any other information supplied by me, shall form the basis of the contract of insurance effected
thereon. I/We undertake to inform the Insurer of any material alteration to these facts. Signing this Proposal Form does not bind the Proposer
or the Insurer to complete this insurance. /
Δηλώνεται πως οι παραπάνω απαντήσεις και πληροφορίες είναι αληθείς και δεν έχει συγκαλυφθεί ή σκόπιμα διατυπωθεί εσφαλμένα κάποιο
ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνείται η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει την βάση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Αναλαμβάνεται δε η υποχρέωση
να ενημερώνουμε την Ασφαλιστική Εταιρεία για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στα δηλωθέντα. Υπογραφή της Πρότασης δεν αποτελεί
δέσμευση για σύναψη Ασφαλιστηρίου.

Date / Ημερομηνία:

_____/____/_______

Seal / Σφραγίδα

Signature / Full Name
Υπογραφή / Όνοματεπώνυμο
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