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Α.Δ.Σ. Ι ΑΡ. ΔΛΑΒΑΣΘΡΛΟΤ 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ 

ΜΕ ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΟΟ ΕΣΘΛΩ 

και ςυνεργατϊν τθσ, για όςο διάςτθμα είναι αναγκαίο, τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ευαίςκθτα και μθ, τα οποία ςυγκεντρϊνονται ως δικαιολογθτικά τθσ Αςφάλιςθσ 

2. Ο υμβαλλόμενοσ (λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ) και ο Αςφαλιςμζνοσ δίνει τθ ςυναίνεςι του με τθν παροφςα ςτθν Εταιρία, να φυλάςςει και να επεξεργαςτεί μζςω τρίτων βοθκϊν 

ΕΣΗΙΑ ΜΙΚΣΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ

ΜΟΝΛΜΘ ΜΕΡΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΣΘΣΑ ΑΠΌ ΑΣΤΧΘΜΑ %

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ

αυτισ.

ΔΗΛΩΕΙ  ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ - ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ ( Λήπτη της Ασφάλισης )

                                                                             (υπογραφι ςυνεργάτθ)                                          (υπογραφι αςφαλιςμζνου)

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ …../…../201...                              ………………………………………………                                         …….………………………………………

Ζχετε ακολουκιςει ποτζ κεραπεία ι νοςθλευτικατε για κάποια ςοβαρι αςκζνεια?......(Αν ναι αναλυτικι περιγραφι)

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

Τπάρχει κάποιο ςτοιχείο για τθν κατάςταςθ υγείασ ςασ το οποίο κα εμπόδιηε τθν ςφναψθ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου?............

Νοςθλευτικό Μδρυμα ι Φυςικό Πρόςωπο που μου πρςζφερε Λατρικι περίκαλψθ, να δϊςει ςτο γιατρό ι ςε εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ανϊνυμθσ 

Αςφαλιςτικισ Εταιρίασ Ηωισ εγγράφωσ, κάκε ιατρικι πλθροφορία που κα ηθτιςει ςχετικά με οποιοδιποτε Αςφαλιςτιριο ι Αίτθςθ για αςφάλιςθ που υποβλικθκε.

1. Αφοφ διάβαςα με προςοχι τισ παραπάνω δθλϊςεισ μου,βεβαιϊνω υπεφκυνα ότι αυτζσ είναι πλιρεισ και αλθκινζσ και δζχομαι να αςφαλιςκϊ με βάςθ αυτζσ τισ δθλϊςεισ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ

Υψοσ…….    Βάροσ…….. Τπιρξε μεταβολι ςτο βάροσ ςασ τον τελευταίο χρόνο?..........

Είςτε υπερταςικόσ/ι ι υποταςικόσ/ι? ……….. Ζχετε κάποιο φυςικό ελάττωμα?.....

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

Α.Φ.Μ. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ

ΔΛΕΤΚΤΝΘ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΑΡΛΚΜΟ ΑΛΣΘΘ ΚΩΔΛΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΘ

ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Τ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δζχομαι επίςθσ να αποτελζςουν τθ βάςθ και τμιμα του αςφαλιςτθρίου που κα εκδοκεί αν είμαι αςφαλίςιμοσ για το είδοσ τθσ αςφάλιςθσ, τα ποςά και τισ παροχζσ που

 ηθτοφνται με τα κανονικά αςφάλιςτρα του Σιμολογίου και τουσ κανόνεσ που εφαρμόηει θ Εταιρία.Με αυτό το ζγγραφο ι φωτοαντίγραφο του εξουςιοδοτϊ κάκε Νοςοκομείο

ΜΟΝΛΜΘ ΟΛΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΣΘΣΑ ΑΠΌ ΑΣΤΧΘΜΑ

ΘΜΕΡ. ΓΕΝΝΘΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΙΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΡΠ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΕΥΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΡΕΙΘΑΛΨΗ ΑΡΠ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ

Σ.Κ. - ΠΟΛΘ

Α.Δ.Σ. Ι ΑΡ. ΔΛΑΒΑΣΘΡΛΟΤ 

ΙΑΤΟΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  ΑΡΠ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΤΡΕΛΑ ΝΟΟΚΟΜΕΛΑΚΘ ΠΕΡΛΚΑΛΨΘ ΑΠΌ ΑΚΕΝΕΛΑ Θ ΑΣΤΧΘΜΑ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ( ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ )


