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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
Έχετε υποστεί ζηµιά κατά το παρελθόν;
Αιτία Ζηµιάς

□ ΟΧΙ □ ΝΑΙ

Πότε;
Ποσό αποζηµίωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (Πληροφορίες που αφορούν τονν προτεινόµενο για ασφάλιση κίνδυνο και δεν καλύπτονται από τις ερωτήσεις της πρότασης)

Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία, τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ∆ηλώνω
∆ηλών ότι
αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα
φωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου που µου γνωστοποιήθηκαν από την Εταιρία και
συµφωνώ να ισχύσει η ασφάλιση αφού προηγουµένως η πρότασή µου αυτή γίνει δεκτή από την Εταιρία σας και εξοφλήσω τα αναλογούντα
αναλογούντ
ασφάλιστρα.
∆ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση τελικά από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το Νόµο πληροφοριών (Ν 400/70, άρθρο 4, παρ. 2,
περίπτωση Η), ειδικότερα, ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής
υποβολή γραπτών
αιτηµάτων και παραπόνων
απόνων στην Εταιρία, η οποία έχει υποχρέωση να δίνει εξηγήσεις γραπτά, µέσα σε 15 µέρες από την υποβολή του
γραπτού αιτήµατος ή παραπόνου και σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί τον λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη
δικονοµική του προστασία.
Η πρόταση αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
συµβολαίου

ΗΜ/ΝΙΑ
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