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1ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο:

Υπηκοότητα

Ημερ. Γέννησης

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Χρόνια

Διεύθυνση
Κατοικίας

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

Στοιχεία Επικοινωνίας Σταθερό Τηλ. Κινητό e-mail

Κύριο Επάγγελμα (αναλυτικά)

Δευτερεύον Επάγγελμα (αναλυτικά) Χρόνια

Διεύθυνση
Εργασίας

Τηλ. Εργασίας

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Βιβλιάριο Ασθενείας: ΝΑΙ ΟΧΙΑΜΚΑ

Αν ΟΧΙ, αναγράψτε τον λόγο μη ύπαρξης αυτού:

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

Α.Δ.Τ.

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

2ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο:

Υπηκοότητα

Ημερ. Γέννησης

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Χρόνια

Διεύθυνση
Κατοικίας

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

Στοιχεία Επικοινωνίας Σταθερό Τηλ. Κινητό e-mail

Κύριο Επάγγελμα (αναλυτικά)

Δευτερεύον Επάγγελμα (αναλυτικά) Χρόνια

Διεύθυνση
Εργασίας

Τηλ. Εργασίας

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Βιβλιάριο Ασθενείας: ΝΑΙ ΟΧΙΑΜΚΑ

Αν ΟΧΙ, αναγράψτε τον λόγο μη ύπαρξης αυτού:

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

Α.Δ.Τ.

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1

3ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο: Ημερ. Γέννησης

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Βιβλιάριο Ασθενείας: ΝΑΙ ΟΧΙΑΜΚΑ

Αν ΟΧΙ, αναγράψτε τον λόγο μη ύπαρξης αυτού:

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

4ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο: Ημερ. Γέννησης

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Βιβλιάριο Ασθενείας: ΝΑΙ ΟΧΙΑΜΚΑ

Αν ΟΧΙ, αναγράψτε τον λόγο μη ύπαρξης αυτού:

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

5ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο: Ημερ. Γέννησης

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης Βιβλιάριο Ασθενείας: ΝΑΙ ΟΧΙΑΜΚΑ

Αν ΟΧΙ, αναγράψτε τον λόγο μη ύπαρξης αυτού:

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
Τ.Κ. 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,
ΤΗΛ.: 210 9309500, FAX: 210 9314541
e-mail: info@minetta.gr • URL: www.minetta.gr
Α.Φ.Μ.: 094040925, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 12854/05/Β/86/34 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
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 /         /

 /         /

 /         /



(Συμπληρώνεται μόνο όταν ο συμβαλλόμενος ΔΕΝ λαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις) 

Εάν ο συμβαλλόμενος λαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις διευκρινίστε εάν είναι o: 1ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Οδός Αριθμός Τ.Κ.

Πόλη Συνοικία Νομός

Διεύθυνση Κατοικίας του ασφαλιζόμενου: Διεύθυνση Εργασίας του ασφαλιζόμενου: Άλλη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
1ος 2ος 1ος 2ος (Συμπληρώστε παρακάτω)
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ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)2

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός Φύλο: Ημερ. Γέννησης

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Στοιχεία επικοινωνίας Σταθερό Τηλ. Κινητό e-mail

Α.Δ.Τ.

Αρ. Θηλ. Ύψος Βάρος

1ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 4ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 5ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

7. MINETTA AID
(ΕΟ 151046)

8. MINETTA AID PLUS
(ΕΟ 151047)

1ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ

2ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 4ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 5ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

(*) Εμπεριέχουν την Ασφάλιση Βοήθειας «Φροντίδα ΜΙΝΕΤΤΑ» και την Ασφάλιση «2ης Ιατρικής Γνωμάτευσης» 

Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (*) 

3. MINETTA CARE
Aσφαλιζόμενο Κεφάλαιο

έως €50.000
(ΕΟ 151048)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ4

 /         /



ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (συνέχεια)

1. Προσωπικό Ατύχημα

Γ. ΠΑΚΕΤΑ (Παρέχονται μόνο σε ενήλικες)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

3 4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
1 2 3 4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
1 2 3 4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ
1 2 3 4 5

Δ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (Παρέχονται μόνο σε ενήλικες)

1ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 4ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 5ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Ασφάλιση Βοήθειας «Φροντίδα
ΜΙΝΕΤΤΑ» (ΕΟ 151041)

και Ασφάλιση «2ης Ιατρικής
Γνωμάτευσης» (ΕΟ 151042) 
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(*) Παρέχονται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε κάλυψη πλην των Νοσοκομειακών Καλύψεων, στις οποίες εμπεριέχονται.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α/Α ΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτού του μέρους εάν έχετε επιλέξει μόνοεξωνοσοκομειακές (4Β) ή 
αμιγώς ατυχηματικές (4Γ1) καλύψεις.

ΝΑΙ ΟΧΙ
1ος 2ος 3ος 5ος4οςΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: 1ος 2ος 3ος 5ος4ος

8.14. Κάνετε ή έχετε κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ψυχοφαρμάκων;

8.15. Υποβληθήκατε ποτέ σε ιατρικές εξετάσεις όπως ενδεικτικά:
ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος και ούρων, δοκιμασία κόπωσης, αξονική
ή μαγνητική τομογραφία, εξέταση AIDS ή άλλες εξετάσεις, που τα ευρήματά τους
να απαιτούσαν ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία ή τα αποτελέσματά τους
ήταν εκτός των φυσιολογικών ορίων ή εμφάνισαν παθολογικά ευρήματα;

8.9. Απορρίφθηκε, αναβλήθηκε ή εκκρεμεί πρόταση ασφάλισής σας σε άλλη ασφαλιστική
εταιρία ή έγινε δεκτή με ειδικούς όρους;

8.12. Καπνίζετε ή καπνίζατε; Αν ναι, τι ποσότητα ημερησίως και για πόσο καιρό; 

8.11. Έχει μεταβληθεί αισθητά το βάρος σας (άνω των 10 kg) στη διάρκεια
του τελευταίου έτους;

8.13. Καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά; Αν ναι, τι ποσότητα ημερησίως; 

8.10. Αν δηλώσατε ότι ο/η ασφαλιζόμενος/η έχει βιβλιάριο υγείας,
υπάρχουν σε αυτό εγγραφές;

8.16. Σας έχει συσταθεί να υποβληθείτε στα παραπάνω είδη ιατρικών εξετάσεων;

8.17. Στην οικογένειά σας (γονείς-αδέλφια) έχετε ή είχατε περιπτώσεις διαβήτη,
κακοήθους νεοπλασίας, παθήσεων καρδιάς, νεφρών, υπέρτασης, εγκεφαλικού,
διανοητικών/ψυχικών διαταραχών ή άλλων κληρονομικών νοσημάτων;

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Συμπληρώστε στο τέλος, στην ενότητα 9, την ανάλυση των καταφατικών απαντήσεων)

8.1. Είστε κάτοχος άλλων ασφαλιστηρίων ζωής, ατυχημάτων, υγείας;

ΝΑΙ ΟΧΙ
1ος 2ος 3ος 5ος4οςΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: 1ος 2ος 3ος 5ος4ος

8.2. Είστε αριστερόχειρας;

8.3. Είστε αθλητής ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού αθλητικού σωματείου;

8.6. Έχετε κάποιο φυσικό ελάττωμα ή αναπηρία;

8.8. Λαμβάνετε ή λαμβάνατε κάποια φαρμακευτική αγωγή;

8.4. Ασχολείστε ή προτίθεστε να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε σπορ ή
με δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας;

8.5. Είστε υπό ιατρική παρακολούθηση για οποιονδήποτε λόγο;

8.7. Έχετε ποτέ νοσηλευτεί;

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΣEΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (*)
(*) Η μηνιαία εξόφληση προϋποθέτει χρέωση πιστωτικής κάρτας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

7

6

8

5

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ (Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση εκτός εάν έχουν επιλεγεί αποκλειστικά οι καλύψεις MINETTA AID ή AID PLUS).



ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Συμπληρώστε στο τέλος, στην ενότητα 9, την ανάλυση των καταφατικών απαντήσεων) (συνέχεια)
ΜΕΡΟΣ Β΄ (συνέχεια του ερωτηματολογίου υγείας)

ΝΑΙ ΟΧΙ

1ος 2ος 3ος 5ος4οςΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: 1ος 2ος 3ος 5ος4ος

8.21. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 
Είστε έγκυος; Αν ΝΑΙ, σε ποιο μήνα; Είναι ομαλή η εξέλιξη της εγκυμοσύνης;

ε) Σακχαρώδους διαβήτη, υπερλιπιδαιμίας,παθήσεων θυρεοειδούς, υποφύσεως,
επινεφριδίων ή άλλη ορμονική διαταραχή;

στ) Παθήσεων εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, κ.λπ.), νευρικού συστήματος
ή ψυχικές παθήσεις; 

 ζ) Παθήσεων των μυών, οστών, σπονδυλικής στήλης, αρθρώσεων
(οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθεια, αρθρίτιδες, κ.λπ.);

η) Παθήσεων του αίματος, των λεμφαδένων, των μαστών, του σπληνός;

θ) Παθήσεων αυτιών, ματιών, ρινός ή λαιμού;

ι) Παθήσεων του δέρματος (δερματίτιδες, σπίλοι, αλλεργίες, κ.λπ.);

ια) Νεοπλασμάτων, όγκων οποιασδήποτε μορφής, μηνιγγίτιδας;

ιβ) AIDS, αφροδισίων νοσημάτων;

8.20. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ: 
Έχετε απαλλαγεί ή πάρει αναβολή από τη στρατιωτική σας θητεία για λόγους υγείας;

8.22. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: 
Έχουν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι από τον νόμο εμβολιασμοί;

8.18. Πάσχετε ή έχετε ιστορικό:

α) Παθήσεων καρδιάς, αγγείων και φλεβών ή του κυκλοφορικού
(υπέρταση, στηθάγχη, έμφραγμα, φύσημα, κ.λπ.);

 β) Παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος (πνευμόνες, βρόγχοι, κ.λπ.);

 γ) Παθήσεων του πεπτικού συστήματος (στόμα, οισοφάγος, φάρυγγας, στομάχι,
 έντερο, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας, πρωκτός, κ.λπ.);

δ) Παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος και γεννητικών οργάνων
(κολικός νεφρού, νεφρολιθίαση, προστάτης, μήτρα, ωοθήκες, σάλπιγγες, κ.λπ.);

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

9
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8.19. Έχετε ή είχατε άλλο πρόβλημα υγείας, ασθένεια ή νόσημα
που δεν αναφέρεται παραπάνω; 



Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστική σύμβαση με βάση τα στοιχεία που δήλωσα και σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης που ισχύουν για τις ασφαλιστικές 
καλύψεις που επέλεξα και τους οποίους γνωρίζω και κατανόησα. Συμφωνώ πως η ασφάλισή μου θα ισχύσει μετά την αποδοχή από την Εταιρία σας της 
πρότασης ασφάλισής μου αυτής, με την προϋπόθεση προηγούμενης εξόφλησης των ασφαλίστρων.
Τα στοιχεία που δήλωσα σε αυτή την πρόταση ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τυχόν ασφαλιζόμενα μέλη της οικογένειάς μου, είναι 
αληθινά, πλήρη και χωρίς παραλείψεις. Συμφωνώ ότι τα στοιχεία αυτά, μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις που πιθανόν θα γίνουν και με τυχόν έγγραφες 
συμπληρωματικές πληροφορίες, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης.
Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αμετάκλητα οποιονδήποτε γιατρό, νοσηλευτικό ίδρυμα, διαγνωστικό κέντρο, ασφαλιστικό φορέα, ασφαλιστική εταιρία, ίδρυμα 
ή πρόσωπο που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον πληροφορίες για εμένα ή την υγεία μου, να τις αναφέρει στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 
ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο για:
(α) την αξιολόγηση αυτής της πρότασης ασφάλισης, (β) την κατά οποιαδήποτε στιγμή διαπίστωση της αλήθειας των προσυμβατικών μου δηλώσεων και (γ) 
την περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί απαίτηση αποζημίωσης στο πλαίσιο του εκδοθησομένου ασφαλιστηρίου.
Εξουσιοδοτώ επίσης την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. να συμβουλεύεται τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας – τον δικό μου και 
τυχόν ασφαλιζομένων μελών της οικογένειάς μου – που τηρείται από τον ΕΟΠΥΥ και δεσμεύομαι, ως προς αυτό, να παράσχω τη συνδρομή μου, εφόσον αυτή 
ζητηθεί.

Οι πιο πάνω δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις μου ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε μελλοντικής της ανανέωσης.

Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση για τα παρακάτω τα οποία και αποδέχομαι:
(α) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, στα οποία 
περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων 
των ασφαλισμένων μπορεί να είναι τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγής του νόμου 
ή αποφάσεων δικαστηρίων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, γιατροί, 
πραγματογνώμονες, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και τρίτοι με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται για την 
παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: κ. Σοφούρης Αριστομένης.
(β) Εάν κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την υπογραφή της παρούσας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας μου – ή της υγείας τυχόν ασφαλιζομένων μελών της οικογένειάς μου – θα ενημερώσω εγγράφως την Εταιρία, η οποία θα 
δικαιούται να αναθεωρήσει τους όρους των παρεχομένων ασφαλιστικών καλύψεων. Τυχόν παράλειψή μου ως προς τα ανωτέρω θα αποτελεί λόγο ακύρωσης 
της ασφαλιστικής σύμβασης.
(γ) Με την ιδιότητά μου ως λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου έχω το δικαίωμα να λαμβάνω, κατόπιν γραπτού αιτήματός μου και έναντι ποσού που 
θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που με αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλω εύλογες αντιρρήσεις 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, και πάντως μέσα στο πλαίσιο της ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική εταιρία έχει δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε ασφαλισμένου της, εκτός από τα ευαίσθητα για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή τρίτων, αλλά ο ασφαλισμένος 
μπορεί με γραπτή δήλωσή του στην ασφαλιστική εταιρία να καταργήσει οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα.

Τέλος, βεβαιώνω πως ενημερώθηκα προσυμβατικά σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική σύμβαση, για την ακολουθούμενη από την Εταιρία 
διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς μου να προσφύγω σε αρμόδια αρχή με την επιφύλαξη προσφυγής στη 
δικαιοσύνη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  .................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              /                     /

Πιστοποιώ ότι η παρούσα πρόταση ασφάλισης και το ερωτηματολόγιο υγείας συμπληρώθηκαν και υπογράφηκαν ενώπιόν μου από 
τον ασφαλιζόμενο/συμβαλλόμενο που αναγράφεται παραπάνω.

Ο ασφαλιστικός συνεργάτης (Ονοματεπώνυμο)  ........................................................................................................................................

Κωδικός  ...................................................................................

Υπογραφή  ...............................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ετήσια Ασφάλιστρα Μικτά(*)

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣΟ ΑΙΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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