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Συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενους επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων

(σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι ανήλικος ή δεν έχει την ικανότητα να ενεργεί νόμιμα μόνος του ή είναι νομικό πρόσωπο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΊΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΆΡΟΝ ΕΓΓΡΆΦΟ

 n Συμπληρώνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 n Δεν επιδέχεται μετατροπές.

 n Προορίζεται για συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο/ αι-
τούμενο και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαθέσιμο προς 
προς εκτύπωση και συμπλήρωση.

 n Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του προ-
ϊόντος εκείνου που θεωρείται πιο κατάλληλο για τον ενδιαφε-
ρόμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί/ 
προκύπτουν από τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΊΆ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΆΤΟΛΟΓΊΟΥ

Σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο συμπληρωθεί από νόμιμο 
εκπρόσωπο, επειδή ο αιτών είναι ανήλικος ή πρόσωπο που δε δύνα-
ται να διεκπεραιώσει την συμπλήρωση του ή είναι νομικό πρόσωπο, 
τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

 n Η ενότητα (1) θα αναφέρεται στον νόμιμο εκπρόσωπο που συ-
μπληρώνει το ερωτηματολόγιο.

 n Οι ενότητες (2) και (3) θα αναφέρονται στον εκπροσωπούμενο.

EΝΟΤΗΤΆ 1 

Πόσο εξοικειωμένος/η είμαι με τις ευκαιρίες αλλά και το ρί-
σκο που ενέχουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα; 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στην εξοικείωση και την εμπειρία σας σχε-
τικά με το χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς και το επίπεδο της εκπαίδευσής 
σας. Στόχος είναι να σας παρασχεθεί όσο το δυνατόν πιο αναλυτική και 
κατανοητή πληροφόρηση για το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

Σε ποιόν βαθμό έχετε εξοικείωση και εμπειρία στον χρηματο-
οικονομικό ή στον ασφαλιστικό τομέα;

Δεν έχω εμπειρία στον χρηματοοικονομικό ή στον ασφαλιστικό 
τομέα.

Έχω περιορισμένη εμπειρία ή εξοικείωση αλλά ως  επιχειρηματί-
ας/ ελεύθερος επαγγελματίας, έχω κάποιες οικονομικές ή ασφα-
λιστικές γνώσεις.

Ναι, διαθέτω εμπειρία και εξοικείωση με θέματα ασφάλισης, που 
μου επιτρέπει να κατανοήσω τους κινδύνους που σχετίζονται με 
χρηματοοικονομικά ή ασφαλιστικά προϊόντα.

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διαθέτω πτυχίο επαγγελματικής/τεχνικής κατάρτισης.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών)

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην προηγούμενη εμπειρία και γνώ-
σεις σας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και τα επενδυτικά προϊόντα.

Έχετε συνάψει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια κάποιο ασφα-
λιστήριο ή διαθέτετε κάποιο προϊόν παρόμοιας κατηγορίας 
(π.χ. χρηματοοικονομικό προϊόν) σε ισχύ;

Αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με εγγύηση στη 
λήξη. 

Αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα χωρίς εγγύηση στη 
λήξη. 

Επενδυτικά κεφάλαια, μετοχές, σύνθετα χρηματοοικονομικά προ-
ϊόντα  κ.λπ.  

Ομόλογα, ομολογίες 

Άλλο (παρακαλούμε αναφέρατε) :  

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορά κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν 
τις αποδόσεις των επενδυτικών προϊόντων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
σε ποιο βαθμό είστε εξοικειωμένοι με το βαθμό κινδύνου που περιλαμβάνουν 
αυτού του τύπου τα προϊόντα.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Δε γνωρίζω τι σημαίνει.

Η πιθανότητα ο παραγωγός του προϊόντος να μην είναι σε θέση  
να διεκπεραιώσει τις πληρωμές του ή οι πληρωμές αυτές  να 
διεκπεραιώνονται καθυστερημένα.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Δε γνωρίζω τι σημαίνει.

Η πιθανότητα περιορισμού της δυνατότητας ρευστοποίησης του 
προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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Κίνδυνος Άγοράς 

Δεν γνωρίζω τι σημαίνει.

Ο κίνδυνος που προέρχεται από τις διακυμάνσεις του οικονομικού 
περιβάλλοντος, όπου γίνεται η διαπραγμάτευση των χρηματοοι-
κονομικών προϊόντων κι όχι από το ίδιο το προϊόν.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Δε γνωρίζω τι σημαίνει.

Ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισο-
τιμιών, όταν η επένδυση γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 
της χώρας μου. 

EΝΟΤΗΤΆ 2
Ποιες είναι οι δυνατότητες αποταμίευσής μου;

Ποιο μέρος του αποταμιευτικού/επενδυτικού σας κεφαλαίου  
θα χρειαστείτε πριν από την ολοκλήρωση ή τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου;

Περισσότερο από 75%  

Από 50% έως 75%

Από 25% έως 50%

Λιγότερο από 25% 

Καθόλου

Ποιο μέρος των εξόδων σας καλύπτεται από έσοδα από πάγια 
περιουσιακά σας στοιχεία και όχι από τρέχοντα έσοδα; 

Καθόλου

Λιγότερο από 10%

Από 10% έως 20%

Περισσότερο από 20%

Ποια είναι η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των εισοδημάτων 
σας;

Δεν έχω τακτικά εισοδήματα.

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης ή παρόμοιες παροχές.

Εργασιακή δραστηριότητα.

Κεφάλαιο ακίνητης ιδιοκτησίας και/ή έσοδα από επενδύσεις σε 
ακίνητα.

Ποια είναι η δυνατότητα αποταμίευσής σας, σε χρονικό διά-
στημα ενός χρόνου;

Έως €1.000,00 

Από €1.000,00 έως €3.000,00 

Από €3.000,00 έως €5.000,00 

Περισσότερο από €5.000,00

Ποιο μέρος των εισοδημάτων σας προτίθεστε να αποταμιεύετε 
το χρόνο;

Έως 5%

Από 5% έως 10%

Από 10% έως 20%

Πάνω από 20%

EΝΟΤΗΤΆ 3
Ποιο είναι το επενδυτικό μου προφίλ και ποιοι οι επενδυτικοί μου 
στόχοι;

Για ποιο λόγο επιθυμείτε την αποταμίευση κεφαλαίου;

Δημιουργία επιπλέον εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση.

Χρηματοδότηση των σπουδών ή έναρξη επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας του/των παιδιού/ων.

Δημιουργία κεφαλαίου για μελλοντική χρήση.

Άλλο (παρακαλούμε αναφέρατε):

Για πόσο χρονικό διάστημα σκοπεύετε να διατηρήσετε το 
πρόγραμμα; 

Από 1 έως 6 έτη

Από 7 έως 14 έτη

Από 15 έτη και πάνω

Δεδομένου ότι οι επενδύσεις με μεγαλύτερη κερδοφορία τεί-
νουν να είναι υψηλότερου κινδύνου, ποια από τα παρακάτω 
θα επιλέγατε; 

Δεν επιθυμώ να αναλάβω κάποιον κίνδυνο. Επιθυμία μου είναι η 
διατήρηση όλων των κεφαλαίων που επενδύθηκαν. Δεν είμαι πρό-
θυμος να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε οικονομική απώλεια.

Μπορώ να αναλάβω κάποιον κίνδυνο με το ενδεχόμενο απόδο-
σης της επένδυσής μου. Είμαι πρόθυμος/μη να αντιμετωπίσω μι-
κρές οικονομικές απώλειες.

Μπορώ να αναλάβω σημαντικό κίνδυνο με στόχο μια μεγαλύτε-
ρη κερδοφορία. Είμαι πρόθυμος/μη να αντιμετωπίσω οικονομικές 
ζημιές για ορισμένο χρονικό διάστημα με το ενδεχόμενο μεγα-
λύτερης κερδοφορίας, μελλοντικά.

Εάν η επένδυση που πραγματοποιήσατε χάνει αξία με την 
πάροδο του χρόνου, θα σκεφτόσασταν να ρευστοποιήσετε 
την επένδυσή σας εάν: 

Η αξία της αρχικής επένδυσης μειώνεται από 0% έως 10%.

Η αξία της αρχικής επένδυσης μειώνεται από 10% έως 20%.

Η αξία της αρχικής επένδυσης μειώνεται πάνω από 20%.

Δηλώνεται ότι οι ανωτέρω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο  έντυπο καταλληλότητας και συμβατότητας του 
προιόντος που συλλέγει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κρίνονται ως: 

Δηλώσεις Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

Πλήρεις (καταλληλότητα & 
συμβατότητα προϊόντος)

Μη πλήρεις (μη καταλληλότητα 
& συμβατότητα προϊόντος) *

*στην περίπτωση μη πληρότητας των πληροφοριών που χορηγεί ο υποψήφιος πελάτης ή μη παροχής αυτών, ο Ασφαλιστικός Διαμεσο-
λαβητής προειδοποιεί τον υποψήφιο πελάτη ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσο το σκοπούμενο προϊόν είναι κατάλληλο γι’ αυτόν.
Στη περίπτωση μη παροχής των πληροφοριών αυτών, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν πρέπει να παρέχει συμβουλή στον υποψήφιο
πελάτη για το επενδυτικό προιόν και να τον ενημερώσει ότι λόγω της εκ μέρους του ελλιπούς  ενημέρωσης, δεν είναι σε θέση να εκτι-
μήσει εάν το προιόν είναι κατάλληλο για τον υποψήφιο πελάτη για να του παρέχει τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος.

Ημερομηνία: 

Υπογραφή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:
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Ο αιτούμενος αναλαμβάνει να ενημερώσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, το συντομότερο δυνατό, για κάθε πε-
ριστατικό που μπορεί να επηρεάσει ή και να τροποποιήσει τις πληροφορίες που έχει λάβει υπόψη του, σύμφωνα με 
το παρόν έντυπο για τη διαμόρφωση του επενδυτικού του προφίλ.

Η Generali δεν αξιολογεί την καταλληλόλητα της προϊοντικής πρότασης που θα πραγματοποιήσει ο Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής στον ενδιαφερόμενο.

Η Generali δεν θα παρέχει περιοδικές αξιολογήσεις σχετικά με την καταλληλόλητα του προτεινόμενου/νων προϊ-
όντος/ντων. 

Υποχρεώσεις Αιτούμενου

Ημερομηνία: 

Υπογραφή Αιτούμενου:

Δηλώσεις Αιτούμενου
(συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση μη πληρότητας ή μη παροχής των παρεχόμενων πληροφοριών, οι οποίες συντελούν στην ολοκλήρωση της δήλωσης 
αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος)

Έχω ενημερωθεί από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ότι με βάση τις πληροφορίες που χορήγησα στο έντυπο 
καταλληλότητας και συμβατότητας του προιόντος, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί 
να μου παράσχει συμβουλή και με προειδοποίησε ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την καταλληλότητα και συμ-
βατότητα του προιόντος αυτού με το επενδυτικό μου προφίλ, δηλώνω όμως ότι επιθυμώ με δική μου ευθύνη να 
προχωρήσω  την ασφάλιση για το συγκεκριμένο προιόν. 

Σχόλια Αιτούμενου: 
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