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Κλάδοσ Γενικϊν Αςφαλειϊν

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Προςωπικά Στοιχεία
Ονοματεπϊνυμο
Θμερ Γζννθςθσ
ΑΦΜ
Κοινωνικό Σαμείο
Αρικμόσ και θλικία παιδιϊν

Θμερ κτιςθσ διπλϊματοσ
Επάγγελμα

Στοιχεία Επικοινωνίασ
Οδόσ και αρικμόσ
Περιοχι /Πόλθ /ΣΚ
τακερό
Fax

Κινθτό
Email

Στοιχεία Οχήματοσ
Θμερομθνία Ανανζωςθσ
Χριςθ
Αρικμόσ Κυκλοφορίασ
Μάρκα
Μοντζλο
Ζτοσ καταςκευισ
Κπποι
Θμερ. μεταβίβαςθσ (μεταχειριςμζνα)
Περιοχι κίνθςθσ
Γκαράη
υναγερμόσ
Νζοσ Οδθγόσ ι κάτω των 23 ετϊν
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πζρα από τθν κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ επικυμείτε άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ( π.χ. Οδικι
Βοικεια, Κλοπι, Φωτιά, Θραφςθ κρυςτάλλων, θλιοροφισ, αερόςακων, κοκ);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο
Ζχετε αςφαλιςμζνθ τθν κατοικία ςασ, τθ ηωι ςασ ι 2 κ άνω οχιματα ςτθν οικογζνεια;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σι διάρκεια επικυμείτε ι κάκε πότε κζλετε να πλθρϊνετε;
Σαξιδεφετε με το όχθμα ςτο εξωτερικό;
Σο δίπλωμα ςασ είναι ελλθνικό;
ε αυτό το ΑΦΜ ανικουν πάνω από 3 αυτοκίνθτα;
ασ ενδιαφζρει θ ηθμία ςασ να επιςκευαςτεί ςε ςυμβεβλθμζνο ςυνεργείο;

Στοιχεία Κατοικίασ
Μονοκατοικία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εξοχικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ζτοσ καταςκευισ
Θμερ. ανανζωςθσ
Καταςκευι
μπετόν ταράτςα / μπετόν διακοςμθτικό κεραμίδι / μπετόν ςε ξυλοδοκοφσ
Εμβαδόν ςε τμ
Σκ περιοχισ
Ιδιόκτθτο ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ενυπόκθκο ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο κτιρίου
Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο περιεχομζνου

Στοιχεία Επιχείρηςησ
Είδοσ Επιχείρθςθσ
Εμβαδόν ςε τμ
Ζτοσ καταςκευισ
Μζτρα πυροπροςταςίασ
Καταςκευι
panel

μπετό

Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο κτιρίου
Προθγ. Αςφαλιςτικι Εταιρία

Θμερ. ανανζωςθσ
Σκ περιοχισ
Μζτρα κλοπισ
μπετό με ςιδθροκαταςκευι
Όροφοι
Ενυπόκθκο ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αςφαλιηόμενο κεφάλαιο περιεχομζνου
Αρικ. Ηθμιϊν

Στοιχεία Σκάφουσ
Είδοσ
Μικοσ
Θμερ. Καταςκευισ
Θμερ. ανανζωςθσ
Κπποι
υμμετζχει ςε αγϊνεσ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αρικ. Ηθμιϊν
Πζρα από τθν κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ επικυμείτε άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ( π.χ. ίδιεσ
ηθμίεσ, αςφάλιςθ τρζιλερ, μθχανϊν, προςωπικϊν ειδϊν);
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Δθλϊνω ότι:
1.

2.
3.

4.

5.

Ενθμερϊκθκα από τον αςφαλιςτικό Διαμεςολαβθτι για τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων που
διακζτει, με βάςθ το ενθμερωτικό ζγγραφο που μου προςκόμιςε με τίτλο «ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΚ
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΣΘ Α».
Σα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτο ζντυπο αυτό είναι αλθκινά και ανταποκρίνονται ςτθν
πραγματικότθτα, ςτθν ζκταςθ που γνωρίηω και μπορϊ να ελζγξω.
Αναγνωρίηω ότι ο αςφαλιςτικόσ διαμεςολαβθτισ βαςίηεται ςτα ςτοιχεία αυτά για να ερευνιςει
και να αναλφςει τισ αςφαλιςτικζσ μου ανάγκεσ. Επίςθσ γνωρίηω ότι ελλιπι θ ανακριβι ςτοιχεία
μπορεί να επθρεάςουν τον αςφαλιςτικό διαμεςολαβθτι ςτθν εκτίμθςθ των αναγκϊν μου.
Ο αςφαλιςτικόσ διαμεςολαβθτισ μου εξιγθςε τουσ ειδικότερουσ όρουσ και κινδφνουσ του
αςφαλιςτικοφ προϊόντοσ που μου πρότεινε, τουσ οποίουσ και κατανόθςα. Επίςθσ μου
διευκρίνιςε τουσ όρουσ ςτουσ οποίουσ ςτιριξε τθν πρόταςι του.
Δεν επικυμϊ τθ διαβίβαςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςε οποιονδιποτε τρίτο.

Πελάτης
Ονοματεπϊνυμο

Τπογραφι

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
Ονοματεπϊνυμο

Τπογραφι

