Ονοματεπϊνυμο Αςφ. Διαμεςολαβθτι ___________________________________________

Κλάδοσ Ηωισ και Τγείασ

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

Επάγγελμα

Προςτατευόμενα μέλη
Θμερ Γζννθςθσ ςυηφγου
ου
Θμερ Γζννθςθσ 1 παιδιοφ
ου
Θμερ Γζννθςθσ 2 παιδιοφ
ου
Θμερ Γζννθςθσ 3 παιδιοφ

Επάγγελμα
ου
Φφλο 1 παιδιοφ
ου
Φφλο 2 παιδιοφ
ου
Φφλο 3 παιδιοφ

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

Κινθτό
Email

Προτεραιότητεσ
θμειϊςτε τθ ςθμαςία που ζχουν για εςάσ αρικμϊντασ από 1 (υψθλότερθ) ωσ 6 (χαμθλότερθ)
Προςταςία Τγείασ
Εξαςφάλιςθ οικογζνειασ
υνταξιοδοτικι αποταμίευςθ
Προςταςία ειςοδιματοσ
Επζνδυςθ διακεςίμων
Δθμιουργία κεφαλαίου ςπουδϊν και επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ παιδιϊν

Αςφάλεια Υγείασ
Τπάρχει άτομο ςτθν οικογζνεια ςασ που δεν ζχει κοινωνικι αςφάλιςθ υγείασ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Κάνετε χριςθ ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ;
Πολφ
Αρκετά
Λίγο
Κακόλου
Ποια ζξοδα περίκαλψθσ ςασ ανθςυχοφν περιςςότερο;
Επιςκζψεισ ςε γιατροφσ – Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ Νοςθλεία Και τα δφο
Κανζνα
Ζχετε εξαςφαλίςει υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ όποτε χρειαςτείτε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πϊσ αντιμετωπίηετε το κόςτοσ Αϋβάκμιασ περίκαλψθσ (Επιςκζψεισ ςε γιατροφσ – Διαγνωςτικζσ
εξετάςεισ) Δθμόςιο Σαμείο / Ατομικι Αςφάλιςθ / Ομαδικι Αςφάλιςθ / Άλλοσ τρόποσ
Με ποιον τρόπο αντιμετωπίηετε το κόςτοσ που απαιτεί νοςθλεία;
Διακζςιμεσ αποταμιεφςεισ / επενδφςεισ / Ακίνθτα / Ατομικι – Ομαδικι Αςφάλιςθ / Άλλοσ τρόποσ

Αςφάλεια Προςταςίασ και Οικογένειασ
Μηνιαίεσ Δαπάνεσ (euro)
Ζξοδα διαβίωςθσ (πχ ενοίκιο, λογαριαςμοί, τρόφιμα,

Μηνιαία διαθζςιμα κεφάλαια (euro)
Ειςοδιματα (π.χ. μιςκόσ, μιςκόσ ςυηφγου, ςφνταξθ,

ζνδυςθ, μετακίνθςθ, διαςκζδαςθ, κλπ)

ενοίκια, κλπ.)

Δόςεισ δανείων (ςτεγαςτικϊν, καταναλωτικϊν,

Ζςοδα από κατακζςεισ
και επενδφςεισ
Άλλα

πιςτωτικϊν καρτϊν κλπ)

Άλλα

φνολο ςε ευρϊ

φνολο ςε ευρϊ

Απαιτοφμενο κεφάλαιο Αςφάλειασ Ειςοδιματοσ = υνολικζσ Μθνιαίεσ Δαπάνεσ - Μθνιαία διακζςιμα κεφάλαια
____________euro

Αποταμίευςη - Επένδυςη
Σκοπόσ
αποταμίευςησ*

Όνομα

Σημερινή
ηλικία

Διάρκεια
αποταμίευςησ

Απαιτοφμενο
κεφάλαιο**

*πχ για ςφνταξθ, επζνδυςθ διακζςιμων κεφαλαίων, ςπουδζσ ι επαγγελματικι αποκατάςταςθ κοκ
** είτε εφάπαξ ποςό με ςθμερινι αξία, είτε με ςθμερινό ποςό ςφνταξθσ με ςθμερινι αξία

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

Αςφαλιςτικόσ Διαμεςολαβητήσ

Ονοματεπϊνυμο

Ονοματεπϊνυμο

Τπογραφι

Τπογραφι

