
 

 

 

ζειίδα 1 απφ 6 

 

ΤΝΔΡΓΑΣΖ Επσλπκία: _____________________________________        Κσδηθφο: ___________ 

Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα παξαθάησ θελά θαη λα απαληεζνύλ όιεο νη εξσηήζεηο 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ/ 
ΛΖΠΣΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

Ολνκαηεπψλπκν / Eπσλπκία: ________________________________________________________________ 

Δηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο (Οδφο&Αξηζκφο):  _____________________ Πφιε / Υσξηφ _________________ 

Πεξηνρή: __________________________ Σ.Κ.: ______ EMAIL: _____________________________________ 

Α.Φ.Μ.:  _________________  Δ.Ο.Τ.: _____________ _______________  Ηκ/λία Γέλλεζεο: _____________ 

Σει.Επηθνηλσλίαο ζηαζεξφ: ______________________ Σει.Επηθνηλσλίαο  θηλεηφ: ______________________  

Επάγγεικα:  _________________   Θδηφηεηα:    Θδηψηεο        Επηηεδεπκαηίαο 

Σν επάγγεικα ηνπ πκβαιιφκελνπ ή αηφκσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ αλήθεη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Πνιηηηθφο ή Δηπισκάηεο;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

 

ΑΦΑΛΗZOMENO 
(ζπκπιεξώλεηαη κόλν 
αλ είλαη δηαθνξεηηθό 
πξόζσπν από ηνλ 
Λήπηε ηεο Αζθάιηζεο) 

Ολνκαηεπψλπκν / Επσλπκία: ________________________________________________________________  

Α.Φ.Μ.:  _______________  Δ.Ο.Τ.: _____________ _______________   Ηκ/λία Γέλλεζεο: ______________ 

Επάγγεικα:  _____________________________  Ελππφζεθνο Δαλεηζηήο: ____________________________ 

Σν επάγγεικα ηνπ Αζθαιηδφκελνπ ή αηφκσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ αλήθεη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Πνιηηηθφο ή Δηπισκάηεο;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΑΦΑΛΗΖ 

Έλαξμε ην κεζεκέξη (ψξα 12.00) ηεο:   …/…/….....       Λήμε ην κεζεκέξη (ψξα 12.00) ηεο:   …/…/…..... 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Δηεχζπλζε: Οδφο   Αξηζκφο _______  Πφιε /Υσξηφ _______________Σ.Κ. ____ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΚΣΗΡΗΟΤ 

Έηνο θαηαζθεπήο: ______________  Αξηζκφο Άδεηαο νηθνδνκήο: ______________ Αξηζκφο νξφθσλ: ______ 

Καηαζθεπή ζθειεηνχ:           κπεηφλ αξκέ     κεηαιιηθφο     μχιηλνο    πέηξηλνο    

                                            άιιν (πεξηγξάςηε): _________________________________________________ 

Είδνο θαηαζθεπήο ηνίρσλ:   ηνχβια    πέηξεο    κπεηφλ     πάλει     ιακαξίλα  

                                            άιιν (πεξηγξάςηε): _________________________________________________ 

Είδνο θαηαζθεπήο ζηέγεο:   κπεηφλ     θεξακίδηα ζε μχιηλν ζθειεηφ     πάλει     ιακαξίλα  

                                            άιιν (πεξηγξάςηε): _________________________________________________ 

Σν πξνο αζθάιηζε αθίλεην είλαη απνπεξαησκέλν;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

Εθάπηεηαη ην θηίξην κε άιια θηίξηα;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

Αλ ΝΑΘ, πεξηγξάςηε ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηνπο:______________________________________________ 

ην πξνο αζθάιηζε αθίλεην ππάξρνπλ απζαίξεηα ηκήκαηα;    ΝΑΘ       ΟΥΘ  Αλ ΝΑΘ, δειψζηε ηα η.κ.: _____ 

Έρεη ππνζηεί ην θηίξην πξνζζήθεο ε κεηαηξνπέο;    ΝΑΘ       ΟΥΘ   

Αλ ΝΑΘ, έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ  ΜultiHome Δπέιηθην 

No ………………………… 



 

 

 

ζειίδα 2 απφ 6 

ΥΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΟΤ 

Υξήζεηο ππνγείνπ (πεξηγξάςηε): _____________________________________________________________ 

Υξήζεηο ηζνγείνπ (πεξηγξάςηε): ______________________________________________________________ 

Υξήζεηο νξφθσλ (πεξηγξάςηε): ______________________________________________________________ 

Υξήζε αζθαιηδφκελνπ/σλ νξφθνπ/σλ: ________________________________________________________ 

Δηακέλεηε κφληκα ζηελ θαηνηθία;    ΝΑΘ       ΟΥΘ 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ  
ΑΦΑΛΗΖ  
ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ 
ΠΟΑ 

 Επηθάλεηα ζε η.κ. Αζθ. πνζφ ζε EUR ΚΣΘΡΘΟ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ 

Θζφγεην:   ________ ______________ __________ ___________ 

Όξνθνο:   ________ ______________ __________ ___________ 

Όξνθνο:   ________ ______________ __________ ___________ 

  ΤΝΟΛΟ __________ ___________ 

 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν θαηνηθίαο, ηα θαησηέξσ αλαθεξόκελα  αληηθείκελα αζθαιίδνληαη ΜΔΥΡΗ ηνπ πνζνύ ησλ 1.500 € ην 
θαζέλα ρσξηζηά, εθηόο εάλ πεξηγξαθνύλ ζπγθεθξηκέλα ζην αζθαιηζηήξην θαη αλαθεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε αμία ηνπο, κεγαιύηεξε από 
1.500 €. Αλ ηζρύεη ηέηνηα πεξίπησζε, επηζπλάςηε ιίζηα κε ηα αληηθείκελα θαη ηελ αμία ηνπο. 
Αληηθείκελα απφ πνξζειάλε, θξχζηαιιν, αζήκη, αληηθείκελα ζπιιεθηηθήο αμίαο, εηθνλνγξαθίεο, εηθφλεο, ηρλνγξαθίεο, αληηθείκελα γιππηηθήο, 
κνπζηθά φξγαλα θαη  φξγαλα ή εξγαιεία ησλ καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκψλ, αληίθεο (πνπ νξίδνληαη σο έξγα ηέρλεο, 
έπηπια ή δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα απνδεηγκέλεο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 100 εηψλ), ζρέδηα, πξσηφηππα, κήηξεο, θαινχπηα, θάζε είδνπο έξγα 
ηέρλεο, γνχλεο, κεραλήκαηα ήρνπ θαη εηθφλαο (ηειενξάζεηο, βίληεν, ζηεξενθσληθά, θσηνγξαθηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο θ.ιπ.), 
ειεθηξνληθά κεραλήκαηα, ρεηξνπνίεηα ραιηά θαη φπια. 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Είραηε πνηέ δεκηέο ζηνλ πξνο αζθάιηζε θηλδπλν απφ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο;  
  εηζκφο      Κινπή     Νεξά       Άιιν 
Πεξηγξάςηε ην είδνο θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο: _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                              

Έρεη αξλεζεί αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξφηαζή ζαο γηα αζθάιηζε ή έρεη αθπξψζεη θάπνηα ζρεηηθή αζθάιηζε;  
  ΝΑΘ       ΟΥΘ     Αλ ΝΑΘ, πνηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη πφηε; _______________________________________ 

  
 

Τπάξρεη άιιε αζθάιηζε ζε ηζρχ γηα ηα πξνηεηλφκελα πξνο αζθάιηζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία;  
  ΝΑΘ       ΟΥΘ     Αλ ΝΑΘ, κε πνηα εηαηξεία θαη γηα ηη πνζφ; __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Έρεηε άιια αζθαιηζηήξηα ζηελ Εηαηξεία Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.; 
  ΝΑΘ       ΟΥΘ     Αλ ΝΑΘ, ηη είδνπο:   Απηνθηλήηνπ         Επηρείξεζεο         Καηνηθίαο          Μεηαθνξψλ 
Άιιν (αλαθέξεηε): _____________________________ 
 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΚΑΣΑΒΟΛΖ 
ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 

  Εηήζηα                  2 εμακεληαίεο δφζεηο                  4 ηξηκεληαίεο δφζεηο 

 

ΣΡΟΠΟ 
ΚΑΣΑΒΟΛΖ  
ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ 

    Μεηξεηά          Πηζησηηθή θάξηα:   VISA       DINERS       MASTERCARD  
        

Υξεσζηηθή θάξηα:   VISA       DINERS       MASTERCARD            Πάγηα Δληνιή          Live Pay  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ζειίδα 3 απφ 6 

Κ: θαιχςεηο Κηηξίνπ      -        Π: θαιχςεηο Πεξηερνκέλνπ 

ΒΑΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 

 Ππξθαγηά θαη θεξαπλφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκηέο ππξφζβεζεο, ππξθαγηά απφ δάζνο θαη απφ     
   βξαρπθχθισκα θαη δεκηέο ζην ίδην ην αληηθείκελν) 

 Καπλφο απφ ππξθαγηά    

 Έθξεμε (ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκηέο ηνπ ηδίνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην νπνίν πξνήιζε ε έθξεμε κέρξη € 3.000          

 εηζκφο  (☐ Δληαία Πξνκήζεηα) 

 Πηψζε δέληξσλ, θιαδηψλ, ζηχισλ ή θεξαηψλ 

 Πξφζθξνπζε νρήκαηνο 

 Πηψζε αεξνζθάθνπο   

 Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ κέρξη € 25.000 

 Ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, πξαγκαηνγλσκφλσλ, ζπκβνχισλ θαη λνκηθψλ κέρξη € 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Κινπή απφ δηάξξεμε (φρη φκσο κε θιεηδί ή αληηθιείδη), ή ιεζηεία (Όηαλ αζθαιίδεηαη πεξηερφκελν  
   κφληκεο θαηνηθίαο)   

 
Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π  

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ 
 

Π 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 

 Παθέην Η: Νεξά θαη Καηξηθά Φαηλόκελα (Μόλν γηα κόληκεο θαηνηθίεο) 

 Δηαξξνή λεξνχ απφ ζσιελψζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, απνρέηεπζεο 

 Απψιεηα λεξνχ κέρξη € 250 

 Πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, βάξνο ρηνληνχ, ραιάδη, παγεηφο 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π 

 Παθέην ΗΗ: Λνηπέο θαιύςεηο (Μόλν γηα κόληκεο θαηνηθίεο & εθόζνλ έρεη επηιεγεί ην Παθέην Η) 

 Καθφβνπιεο ελέξγεηεο 

 ηάζεηο, απεξγίεο, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο 

 Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 

 Ζεκηέο θηηξίνπ απφ δηάξξεμε κέρξη 5% ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ ηνπ θηηξίνπ 

 Οηθνγελεηαθή αζηηθή επζχλε κέρξη € 50.000 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ         Π 

Κ 

Κ         Π 

ΑΠΑΛΛΑΓΔ (γηα θάζε δεκηά) 

 εηζκφο:  
o      Εώλε Η: 2% ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ κε ειάρηζην ην πνζφ ησλ € 1.500 γηα δεκηά ζε θηίξην θαη πεξηερφκελν ή   

        € 750 γηα δεκηά κφλν ζην πεξηερφκελν 
o      Εώλε ΗΗ: 2,5% ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ κε ειάρηζην ην πνζφ ησλ € 3.000 γηα δεκηά ζε θηίξην θαη πεξηερφκελν ή  

€ 1.500 γηα δεκηά κφλν ζην πεξηερφκελν 

 Κινπή απφ δηάξξεμε ή ιεζηεία: 
o      Μέηξα Πξνζηαζίαο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζπλδεδεκέλν & πφξηα αζθαιείαο: 10% ηεο δεκηάο κε ειάρηζην € 400  
o      Υσξίο κέηξα πξνζηαζίαο ή Μφλν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζπλδεδεκέλν ή Μφλν πφξηα αζθαιείαο: 10% ηεο δεκηάο κε 

ειάρηζην € 750 

 Δηαξξνή λεξνχ απφ ζσιελψζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, απνρέηεπζεο:  
o       Θζφγεην θαη φξνθνη: 10% ηεο δεκηάο.  
o       Τπφγεην: 20% ηεο δεκηάο.  
Ειάρηζηε απαιιαγή  € 450 

 Πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, βάξνο ρηνληνχ, ραιάδη παγεηφο:  
o       Θζφγεην θαη φξνθνη: 10% ηεο δεκηάο.  
o       Τπφγεην: 20% ηεο δεκηάο.  
Ειάρηζηε απαιιαγή  € 450 

 Οηθνγελεηαθή αζηηθή επζχλε:  € 150,  κφλν γηα πιηθέο δεκηέο 
 

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΛΟΠΖ 

Μέηξα Πξνζηαζίαο:   Πόξηα Αζθαιείαο       ύζηεκα πλαγεξκνύ πλδεδεκέλν  

ΟΡΗΜΟΗ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΛΟΠΖ 

Πόξηα εηζόδνπ αζθαιείαο: ηε θχξηα πφξηα εηζφδνπ, αηζάιηλε πφξηα αζθαιείαο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο πνιιαπιψλ ζεκείσλ θαη πίξνπο 
ζηε βάζε ηεο πφξηαο. 
 

ύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζπλδεδεκέλν κε εηαηξεία θύιαμεο ή/θαη αζηπλνκία: χζηεκα ζπλαγεξκνχ κε ζεηξήλα πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ 
ξεχκα θαη απηφλνκε κπαηαξία, παγηδεχεη φιεο ηηο εηζφδνπο (κε θξνπζηά ή ξαληάξ) θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε εηδηθφ θέληξν εηαηξίαο αζθαιείαο 

θαη/ή ηελ αζηπλνκία. Δελ ζεσξείηαη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ απηφ ην νπνίν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δε ιεηηνπξγεί. 

 
 
 



 

 

 

ζειίδα 4 απφ 6 

ΖΜΔΗΧΔΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΦΑΛΗΖ 

 Η έλαξμε ηεο αζθάιηζεο ζα ηζρχεη απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην αζθαιηζηήξην εκεξνκελία θαη κφλν εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί ην 
εθάπαμ αζθάιηζηξν ή ε πξψηε δφζε απηνχ εάλ ε θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζε δφζεηο. 

 Η Εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζεψξεζεο ηνπ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαθή θαηάζηαζε, θαηαζθεπαζηηθέο 
αηέιεηεο ή απνθιίζεηο απφ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιηζηκφηεηαο θαη θαζηζηνχλ θαηά ηελ Εηαηξεία ηνλ 
θίλδπλν κε επηζπκεηφ ή κε αλαιήςηκν, ε Εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο δηαθνπήο ηεο θάιπςεο ηνπ εηζκνχ ή ηεο αθχξσζεο 
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

 Εθφζνλ ε θάιπςε παξέρεηαη ζε αμία αληηθαηάζηαζεο κε θαηλνχξγηα ην πξνο αζθάιηζε αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηά 
ζπληεξεκέλν θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη αμίεο ζα απνκεηψλνληαη ιφγσ θαθήο ρξήζεο. Πξνθεηκέλνπ ηα 
αζθαιηζηηθά πνζά λα είλαη επαξθή, ζα πξέπεη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ δειψλνληαη λα είλαη ηα ζπλνιηθά ζηεγαζκέλα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεηζηψλ εκηππαίζξησλ ρψξσλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ, θιεηζηψλ γθαξάδ) θαη φρη απηά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

 Σν πξφγξακκα παξέρεηαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε νηθνδνκή θαηαζθεπαζκέλε κε ζθειεηφ απφ κπεηφλ αξκέ, 
ηνπβιφθηηζηε ή πεηξφθηηζηε, κε ζηέγε απφ κπεηφλ αξκέ ή θεξακίδηα ή πιάθεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε κπεηφλ αξκέ ή ζε μχιηλα 
δνθάξηα. 

 Η αζθάιηζε κε ην παξαπάλσ παθέην βαζηθψλ θαιχςεσλ ηζρχεη εθφζνλ ε αζθαιηδφκελε θαηνηθία είλαη πιήξσο απνπεξαησκέλε. 
Γηα φζν δηάζηεκα βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή, απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαιχςεηο ηζρχνπλ κφλν νη: ππξθαγηά, ππξθαγηά απφ δάζνο, 
θαπλφο απφ ππξθαγηά, έθξεμε, ζεηζκφ νηθνδνκήο, πξφζθξνπζε νρήκαηνο, πηψζε αεξνζθάθνπο.  

 Εάλ ν αζθαιηδφκελνο είλαη ελνηθηαζηήο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη βειηηψζεηο ζην θηίξην ηεο θαηνηθίαο ηνπ κπνξεί λα ηηο θαιχςεη. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε ην αζθαιηζηηθφ πνζφ ησλ βειηηψζεσλ πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην. 

 Η αζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ παξέρεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαη φρη απνζπαζκαηηθά γηα κεκνλσκέλα αληηθείκελα. 

 
 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΥΡΔΧΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ/ΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ  

Ο ππνγξάθσλ, δειψλσ φηη εμνπζηνδνηψ ηελ Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. λα ρξεψλεη απηνκάησο ηελ πηζησηηθή/ρξεσζηηθή κνπ θάξηα 
……………………………………… κε αξηζκφ …………….…………………………….……. θαη εκεξνκελία ιήμεο  …………………… κε ην 
πνζφ ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην πξνο έθδνζε Αζθαιηζηήξην (θαζψο θαη απφ ηηο ηπρφλ 
αλαλεψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ) κε ηελ Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 

Η παξνχζα εμνπζηνδφηεζε δε ιήγεη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο πηζησηηθήο/ρξεσζηηθήο κνπ θάξηαο, αιιά ηζρχεη θαη 
γηα ηε λέα θάξηα πνπ ζα εθδνζεί ζε αλαλέσζε ηεο παιηάο θάξηαο. 
Η παξνχζα εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη κέρξη έγγξαθεο αλάθιεζήο ηεο λνκίκσο θνηλνπνηνπκέλεο ζηελ Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 
 
Τπνγξαθή πκβαιιόκελνπ/ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο: ………………………………………………..  

Ολνκαηεπώλπκν Καηόρνπ Κάξηαο: ……………………………………………………………………. 

Τπνγξαθή Καηόρνπ Κάξηαο: ……………………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία:  ……………………………. 

 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΑ ΔΝΣΟΛΖ 

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα Πάγηα Εληνιή αλαζέζεσο εμνθιήζεσο αζθαιίζηξσλ, δειψλσ φηη εμνπζηνδνηψ ηελ Σξάπεδα Eurobank 
Ergasias Α.Ε. (εθεμήο «ε Σξάπεδα») λα ρξεψλεη απηνκάησο ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ………………………….…………….. κε ην πνζφ 
ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ, θαζψο θαη κε ηα αζθάιηζηξα ησλ ελ ζπλερεία αλαλεψζεσλ ηνπ πξνο έθδνζε Αζθαιηζηεξίνπ 
κε βάζε ηελ παξνχζα αίηεζε καδί κε ηηο ηπρφλ αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Η παξνχζα εληνιή ηζρχεη κέρξη εγγξάθνπ αλαθιήζεσο 
λνκίκσο θνηλνπνηνχκελεο ζηελ Σξάπεδα. Δειψλσ φηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο πάγηαο εληνιήο πνπ 
αλαγξάθνληαη θαησηέξσ. 
 

Αξηζκφο Πάγηαο Εληνιήο: ……………………………………. 
 

Ολνκαηεπώλπκν πκβαιιόκελνπ/Λήπηε ηεο αζθάιηζεο: ………………………………………………….. 

Τπνγξαθή πκβαιιόκελνπ/ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο:  …………………………………………………………                                                                                                            

Γηα ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία: ………………………………………………………...  

Ζκεξνκελία: ………………… 

 
 
 



 

 

 

ζειίδα 5 απφ 6 

ΟΡΟΗ ΠΑΓΗΑ ΔΝΣΟΛΖ 

- ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο νπνηαζδήπνηε δφζεο αζθαιίζηξσλ, ιφγσ κε χπαξμεο επαξθνχο δηαζεζίκνπ ππνινίπνπ 
ζην ινγαξηαζκφ ε EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. ζα επηδηψθεη ηελ είζπξαμή ηνπ θαηά ηα ηζρχνληα. 
- Ο ρξενχκελνο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθέο δηαζέζηκν ππφινηπν θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
πιεξσκήο ησλ δφζεσλ ησλ αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ππνινίπνπ ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ 
εληνιέα. 
- Η παξνχζα παχεη λα ηζρχεη κφιηο γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ν ζάλαηνο ηνπ εληνιέα  ή ε αλάθιεζε  ηεο εληνιήο ιφγσ 
πξαγκαηηθνχ ή λνκηθνχ γεγνλφηνο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ή πηζηνχκελνπ πειάηε, ε 
παξνχζα παχεη λα ηζρχεη. Η πάγηα εληνιή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εγγξάθνπ θνηλνπνηήζεσο ζηελ Σξάπεδα απφ ηελ 
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. θαηάζηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Αίηεζε Αζθάιηζεο αθπξψζεθε, ην αζθαιηζηήξην δελ εμεδφζε ή έιεμε, 
θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιιαμε ν ηξφπνο πιεξσκήο. 
- Γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ κε ρξέσζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηξίηνπ πξνζψπνπ, ε ΕΝΣΟΛΗ ππνγξάθεηαη ηφζν απφ ην 
δηθαηνχρν ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, φζν θαη απφ ηνλ ππφρξεν γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ αζθαιίζηξσλ ή ηνλ πηζηνχκελν πειάηε. 
Αληί ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί λα ππνγξάςεη εθπξφζσπνο ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αζθαιίζηξσλ ή ηνπ 
πηζηνχκελνπ πειάηε, κε απιή εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε αξκνδίσο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 
- Η Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ιάζε ζην πνζφ ηεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε, εθφζνλ απηά δε γίλνληαη απφ 
ππαηηηφηεηά ηνπ. Η επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. 
Επίζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαγξαθήο ηνπ πειάηε απφ ην ζχζηεκα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξνο ηνχην. 
 

 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ύκθσλα κε ηνλ Ν. 2472/1997 θαη κε ηελ ππ’  αξηζκ. 

1/1999 Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα) 

Η Εηαηξεία EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α («Τπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο») ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ παξνχζα 
αίηεζε («Τπνθείκελν») φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα πνπ ε Εηαηξεία ζπιιέγεη κε ηελ παξνχζα αίηεζε ή ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηά ηελ 
έγθξηζή ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ ίδηα ή/ θαη απφ ηξίηνπο πνπ 
εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 
κε ζθνπό: ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αζθάιηζεο, ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Εηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πεξαηηέξσ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
επεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Εηαηξείαο εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη εθάζηνηε λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο. 
Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ: Η δηνίθεζε θαη νη ππεξεζίεο ηεο Εηαηξείαο, ζπλεξγαδφκελα κε ηελ Εηαηξεία θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

εκπεηξνγλψκνλεο, πξαγκαηνγλψκνλεο, εξεπλεηέο, ζχκβνπινη θάζε θχζεο, φπσο λνκηθνί, νηθνλνκηθνί, πάξνρνη, ζπληεξεηέο 
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Εηαηξεία επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ε Σξάπεδα Eurobank 
Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ινηπέο αζθαιηζηηθέο/ αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηα δεδνκέλα ηα 
ζρεηηθά κε ηε ιήςε αληαζθάιηζεο απφ ηελ Εηαηξεία, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη ηξίηνη,  βάζεη 
επηηαγψλ λφκνπ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Εηαηξείαο. 
Γηθαίσκα Πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο: Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη εάλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο (άξζξν 12Ν. 2472/1997) θαζψο θαη λα πξνβάιιεη 

νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ (άξζξν 13Ν. 2472/1997). Γηα ηπρφλ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο  θαη αληίξξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

ηεο Εηαηξείαο (Παλεπηζηεκίνπ 33-35 & Κνξαή, 105 64 Αζήλα, ηει. 210 9303 800). 

 
ΓΖΛΧΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Εθ’ φζνλ δελ ζεκεηψλεηαη ε αξλεηηθή επηινγή ζην θαησηέξσ πεδίν, ν ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα αίηεζε δειψλσ φηη, θαηφπηλ ηεο 
ελεκέξσζεο πνπ έγηλε πξνο εκέλα θαη αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζπγθαηαηίζεκαη ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία απφ ηελ EUROLIFE ERB 
Α.Ε.Γ.Α. ή θαη απφ ηξίηνπο θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή κνπ γηα 
νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηαμχ 
καο ζρέζεσλ, κέζσ ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο (θσλεηηθψλ θιήζεσλ ή SMS) ή θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), φπσο θαη 
κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν.  
 

Ο ΛΖΠΣΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ                                           ΓΔN  ΤΝΑΗΝΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ζειίδα 6 απφ 6 

ΓΖΛΧΔΗ ΑΗΣΟΤΝΣΟ 

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα αίηεζε δειψλσ φηη ε δεινχκελε απφ εκέλα ζηελ παξνχζα αίηεζε δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ηζρχεη γηα 
ηελ απνζηνιή θάζε είδνπο αιιεινγξαθίαο θαζψο θαη βεβαηψζεσλ, δειψζεσλ ή εηδνπνηήζεσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζπκβαηηθά ή 
εθ ηνπ Νφκνπ ζε ζρέζε θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δηαηεξψ ήδε ζηελ Εηαηξεία ζαο, κέρξη λα ζαο εηδνπνηήζσ 
εγγξάθσο γηα ηπρφλ αιιαγή απηήο. 
Δειψλσ φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο παξέιαβα αληίγξαθν απηήο κε ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ πεξηέρεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 150 ηνπ λ.4364/2016, φηη ηα ζηνηρεία πνπ δήισζα ζηελ παξνχζα είλαη αιεζηλά, πιήξε θαη 
ρσξίο παξαιείςεηο θαη φηη επέιεμα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ αλαγξάθεηαη αλσηέξσ αθνχ ελεκεξψζεθα γηα ηελ θάιπςε θαη ην 
θφζηνο απηήο. Έιαβα γλψζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Εηαηξείαο λα κελ απνδερηεί ηελ παξνχζα πξφηαζε αζθάιηζεο ή λα ηελ απνδερηεί κε 
δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ απηνχο πνπ δεηνχληαη ρσξίο ππνρξέσζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηεο. 
Δειψλσ θαη απνδέρνκαη φηη νπδεκία αμίσζε γηα απνδεκίσζε (αζθάιηζκα) ζα έρσ γηα νπνηνδήπνηε δεκηνγφλν γεγνλφο ην νπνίν ζα έρεη 
ζπκβεί πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. 

 
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Αληηζπκβαιιόκελν (άξζξν 150 ηνπ λ.4364/2016) 
 

Δπσλπκία, θνπόο, Ννκηθή κνξθή ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο:  

EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α., κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ σο Αλψλπκνο Εηαηξεία. 
Κξάηνο – Μέινο θαηαγσγήο ηεο Δπηρείξεζεο:  ΕΛΛΑΔΑ 
Γηεύζπλζε ηεο Έδξαο ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο:  

Παλεπηζηεκίνπ 33-35 & Κνξαή, 105 64 Αζήλα, ηει. 210 9303800  Fax 210 9303689, website: www.eurolife.gr 
Δθαξκνζηέν Γίθαην:  

Εθαξκνζηέν Δίθαην είλαη ην Ειιεληθφ. 
Γηαρείξηζε Αηηηάζεσλ-Γπλαηόηεηα πξνζθπγήο ζε Αξρή Δμσδηθαζηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ππό ηελ επηθύιαμε ηεο 
δπλαηόηεηαο πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζύλε 

Ο Αληηζπκβαιιφκελνο, ν Αζθαιηζκέλνο θαη ν Δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηελ Εηαηξεία γηα 
νπνηαδήπνηε αηηίαζε. Αηηίαζε είλαη ε δήισζε δπζαξέζθεηαο  πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Εηαηξεία απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην Αζθαιηζηήξην πκβφιαην ή κε ππεξεζίεο αζθάιηζεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ Εηαηξεία. Η αηηίαζε ππνβάιιεηαη 
ζηελ Εηαηξεία είηε ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε Παλεπηζηεκίνπ 33-35 & Κνξαή, 105 64 Αζήλα, είηε κέζσ fax ζην 210 9303689, είηε 
κέζσ email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@eurolife.gr. Αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε αηηηάζεσλ είλαη ε Δηεχζπλζε ρέζεσλ Πειαηψλ 
ηεο Εηαηξείαο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210 9303800). Η Εηαηξεία απνζηέιιεη ζηνλ αηηηψκελν απφδεημε γηα ηελ ππνβνιή ηεο 
αηηίαζεο. Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αηηίαζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 
ζέκαηα πνπ εγείξνληαη  κε ηελ αηηίαζε.  Η Εηαηξεία ζε εχινγν ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ 50 εκεξψλ ζα απαληάεη εγγξάθσο ζηνλ 
αηηηψκελν. H ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ εμέηαζεο αηηηάζεσλ απφ ηελ Εηαηξεία δελ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή ησλ ελλφκσλ 
αμηψζεψλ ηνπ αηηηψκελνπ. 
Ο αηηηψκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα απνηαζεί γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο ππφζεζήο ηνπ, ελδεηθηηθά, ζηνλ πλήγνξν ηνπ 
Καηαλαισηή. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3297/2004 ε αλαθνξά ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή ππνβάιιεηαη εληφο 
πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο βιαπηηθήο γη’ απηφλ πξάμεο ή παξάιεηςεο πνπ 
ζπληζηά ηελ θαηαλαισηηθή δηαθνξά. Η ππνβνιή αλαθνξάο ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή θαη ηελ 
απνζβεζηηθή πξνζεζκία άζθεζεο ησλ αμηψζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο.  Με ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 261 επ. ΑΚ, ε παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή πξνζεζκία πνπ δηεθφπεζαλ αξρίδνπλ θαη  πάιη απφ ηε κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο έγγξαθεο αηηίαζεο, θαζψο θαη  γηα ηνλ ηξφπν  δηαρείξηζεο ησλ αηηηάζεσλ 
απφ ηελ Εηαηξεία ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.eurolife.gr. 
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