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ΠΡΟΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ / ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
πλεξγάηεο (Ολνκαηεπώλπκν)

Κωδηθόο

Αξηζκόο ήκαηνο - Ζκεξνκελία έθδνζεο




Τπνθωδηθόο

Αξηζκόο Αζθαιηζηεξίνπ

Πξόηαζε Αζθάιηζεο Απηνθηλήηνπ
Σξνπνπνίεζε Αζθάιηζεο Απηνθηλήηνπ

Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα.
ηνηρεία
ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο

 Φπζηθό πξόζσπν  Ννκηθό πξόζσπν

Κσδ. Πειάηε

Κσδ. Παξαθξαηεηή

Δπώλπκν

Όλνκα

Παηξώλπκν

ΑΦΜ

Γ.Ο.Τ

Δπάγγεικα

Γηεύζπλζε (νδόο-αξηζκόο-πεξηνρή-η.θ.)

Πόιε

Σει. Καηνηθίαο

Σει. Δξγαζίαο

Σει. Κηλεηό

Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείν (e-mail)

FAX
Βεβαίσζε

Παξαθξαηεηήο Κπξηόηεηαο
ηνηρεία
νρήκαηνο

Αξηζκόο θπθινθνξίαο

Φνξ. ίππνη Κπβηζκόο

ΝΑΗ OΥΗ

Αξηζκόο πιαηζίνπ

Καηαζθεπαζηήο

Υξήζε

Αμία νρήκαηνο

Θέζεηο

Ζκ/λία 1εο θπθινθνξίαο
/

Δ.Η.Υ. Cabrio
 ΝΑΗ

Ρπκνύιθα

Μηθηό βάξνο

Μνληέιν - Κωδηθόο

Έλαξμε ρξεκαηνδόηεζεο

/

/

Αμία ερεηηθνύ ζπζηήκαηνο

Υξώκα

/
Αμία GPS

2ηξνρώλ 4ηξνρώλ

 OΥΗ

Δίδνο ρξεκαηνδόηεζεο
Υξεκαηνδνηνύκελν
Μαθξνρξόληα Μίζζσζε
ηνηρεία
ηδηνθηήηε

FAX. Παξαθξαηεηή

1. Φύιν

Καζεκεξηλή ρξήζε
 Δπαγγεικαηηθή
 Πξνζσπηθή - Οηθνγελεηαθή

2. Ζκεξνκελία γέλλεζεο

 Άλδξαο Γπλαίθα
 Ννκηθό Πξόζσπν

/

Αλνηρηό Γθαξάδ
Κιεηζηό Γθαξάδ

3. Σόπνο γέλλεζεο

 Άιιν

4. Έηε νδήγεζεο ζηελ Διιάδα

/

5. Δίδνο δηπιώκαηνο

6. Ζκ/λία έθδνζεο δηπιώκαηνο

 Δξαζηηερληθό  Δπαγγεικαηηθό
8. Πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο

Φύιαμε νρήκαηνο

πλαγεξκόο / Immobilizer
 ΝΑΗ
 OΥΗ

/

7. Σόπνο έθδνζεο δηπιώκαηνο

/

9. Πιήζνο δεκηώλ ηελ ηειεπηαία 8εηία

10. Αξηζκόο θπθινθνξίαο πξνεγνύκελνπ νρήκαηόο ζαο

Γηα Φπζηθά πξόζωπα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία κε αξηζκό 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9.
Γηα Ννκηθά πξόζωπα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία κε αξηζκό 1 θαη 9.

ηνηρεία
2νπ
ηδηνθηήηε ή
θπξίωο
νδεγνύ

ηνηρεία
άιινπ
νδεγνύ

1. Φύιν
 Άλδξαο

2. Ζκεξνκελία γέλλεζεο

 Γπλαίθα

/

6. Ζκ/λία έθδνζεο δηπιώκαηνο

 Δξαζηηερληθό  Δπαγγεικαηηθό

 Άλδξαο

/

2. Ζκεξνκελία γέλλεζεο

 Γπλαίθα

/

/

/

/

3. Σόπνο γέλλεζεο

6. Ζκ/λία έθδνζεο δηπιώκαηνο

 Δξαζηηερληθό  Δπαγγεικαηηθό

Έλαξμε Αζθάιηζεο

7. Σόπνο έθδνζεο δηπιώκαηνο

4. Έηε νδήγεζεο ζηελ Διιάδα

/

5. Δίδνο δηπιώκαηνο

ηνηρεία
αζθάιηζεο

4. Έηε νδήγεζεο ζηελ Διιάδα

/

5. Δίδνο δηπιώκαηνο

1. Φύιν

3. Σόπνο γέλλεζεο

/

Λήμε Αζθάιηζεο
/

7. Σόπνο έθδνζεο δηπιώκαηνο

/

Σξόπνο Αλαλέωζεο

/

Έθπηωζε Αζθαιηζηή

Πξνεγνύκελε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία
%
ειίδα 1 από 2

ΠΡΟΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ / ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
Δπηινγή
παθέηνπ

 PRIME
 PRIME VALUE
 ΑΠΛΖ Α.Δ.

 IDEAL

 SUPREME

 IDEAL VALUE

 SUPREME VALUE

ΑΠΑΛΛΑΓΔ:

 Ππξθαγηά  Οιηθή Κινπή  Μεξηθή Κινπή

300€

600€

 1.000€

 1.500€

Αηύρεκα Οδεγνύ  Θξαύζε θξπζηάιισλ  Ίδηεο Εεκίεο

Δπεθηάζεηο Οδηθή Βνήζεηα (MAPFRE ASISTENCIA)
Πξνζθέξεηαη ζε νρήκαηα ειηθίαο έσο 15 εηώλ θαη εηδηθόηεξα ζε :
α) ΔΗΥ, β) ΦΗΥ & ΦΗΥ ΑΓΡ κηθηνύ βάξνπο κέρξη 3,5 ηόλνπο, ύςνπο κέρξη 3 κέηξα, κεηαμνλίνπ κέρξη 3,6 κέηξα θαη ρσξίο δηπινύο ηξνρνύο
ζηνλ πίζσ άμνλα γ) Γίθπθια άλσ ησλ 250cc
Μεηαθνξά Ορήκαηνο πλεπεία Αηπρήκαηνο (MAPFRE ASISTENCIA)
Πξνζθέξεηαη ζε :
α) ΔΗΥ, β) ΦΗΥ & ΦΗΥ ΑΓΡ κηθηνύ βάξνπο κέρξη 3,5 ηόλνπο, ύςνπο κέρξη 3 κέηξα, κεηαμνλίνπ κέρξη 3,6 κέηξα θαη ρσξίο δηπινύο ηξνρνύο
ζηνλ πίζσ άμνλα γ) Γίθπθια άλσ ησλ 250cc
Ννκηθή Πξνζηαζία Ορήκαηνο & Οδεγνύ (D.A.S.-Hellas)
Πνηληθή Ννκηθή Πξνζηαζία (D.A.S.-Hellas)
Υαιάδη (κε απαιιαγή αλά δεκία 1,5% επί ηεο αζθαιηδoκέλεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο, κε ειάρηζην ην πνζό ησλ 300€)
ύζηεκα Αεξόζαθωλ ζε Α' θίλδπλν (πξνζθέξεηαη κεκνλσκέλα ζην Supreme Value)


Μεξηθή Κινπή (πξνζθέξεηαη κεκνλσκέλα ζην Ideal Value)

Τιηθέο δεκίεο από αλαζθάιηζην όρεκα
(πξνζθέξεηαη ζε νρήκαηα πνπ δελ επηδέρνληαη πξόγξακκα αζθάιηζεο)


Αζηηθή Δπζύλε από ηε ρξήζε ηνπ θαιππηόκελνπ νρήκαηνο σο εξγαιείν
 .Β. 30.000€ Τ.Ε. 6.000€  .Β. 60.000€ Τ.Ε. 12.000€
 .Β. 500.000€ Τ.Ε. 100.000€

Δθπηώζεηο

Πνζνζηό

Κωδ. Οκάδαο

 Οκαδηθή

 Πνιιαπιή Αζθάιηζε

%
Πιήζνο Ορεκάηωλ

Δπωλπκία Πειάηε Οκαδηθήο

Αξ. πκβνιαίνπ Εωήο ή Πεξηνπζίαο

Μηθηά Αζθάιηζηξα
€

Ζκ/λία Γέλλεζεο κεγαιύηεξνπ παηδηνύ
 Αλειίθωλ Σέθλωλ

Αιιαγέο ζε
ππάξρνλ
ζπκβόιαην

/

 Αθύξωζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ από

 Έθπηωζε Οηθνγέλεηαο (ζπκπιεξώζηε ηνπο αξ. θπθινθνξίαο)

/

/

/

Αηηηνινγία:

 Άιιεο αιιαγέο

Γειώζεηο

Παξαθαιώ, λα εθδώζεηε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην / πξόζζεηε πξάμε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξόηαζε / αίηεζε απηή,
πνπ ηελ αθξίβεηά ηνπο βεβαηώλσ ππεύζπλα ζαλ θύξηνο ή θαη θάηνρνο ηνπ πην πάλσ νρήκαηνο. Γηεπθξηλίδσ όηη ζέισ λα θαιύςεηε κόλν
εθείλνπο ηνπο θηλδύλνπο νη νπνίνη ζεκεηώλνληαη θαη όηη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όιεο ηηο θαιύςεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε θαηεγνξία ηνπ
πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο, ηελ νπνία επηιέγσ πην πάλσ. πκθσλώ θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο πνπ
αλαγξάθνληαη ή επηζπλάπηνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην / πξόζζεηε πξάμε πνπ πξόθεηηαη λα εθδνζεί, αλεμάξηεηα εάλ απηό θέξεη ηελ
ππνγξαθή κνπ, θαζώο επίζεο γλσξίδσ θη απνδέρνκαη όινπο ηνπο εληαίνπο όξνπο αζθάιηζεο απηνθηλήησλ, όπσο απηνί θαζνξίδνληαη από ην
Ν.489/76 (όπσο απηόο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) θαη ην Ν.2496/97. Δπίζεο, ζπκθσλώ ε αζθάιηζε λα ηζρύζεη κεηά ηελ απνδνρή
από ηελ εηαηξία ζαο απηήο ηεο πξόηαζήο κνπ.
ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο αξρηθήο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο (πξσηαζθαιηζηεξίνπ), ε εηαηξία ζαο δηθαηνύηαη σο ειάρηζηε απνδεκίσζή
ηεο, γηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα έθδνζεο θαη αθύξσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κνπ, ην πνζό ησλ 25,00 € γηα δίθπθια,
γεσξγηθνύο ειθπζηήξεο, γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ θαη ην πνζό ησλ 50,00 € γηα νπνηνδήπνηε άιιν όρεκα.
Δπεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ (λ. 2472/97).
πκθσλώ λα ηεξνύληαη ζε αξρείν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε αζθάιηζεο θαη λα γλσζηνπνηνύληαη ζε
ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο, όζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο ή ζε νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή, θαηόπηλ
ζρεηηθνύ αηηήκαηόο ηεο. Γηνξζώζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ γίλνληαη από ηελ εηαηξία δσξεάλ, κε αίηεζε ηνπ αηηνύληνο.
Αζθαιίδνληαη ζηελ ERGO θαη ηα αθόινπζα νρήκαηά κνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ή ζπκβνιαίνπ:
……………………...……..…………...………………………..………………………………………..

Τπάξρνπλ ζηελ ERGO θαη άιιεο αζθαιίζεηο κνπ  ΝΑΗ ΌΥΗ Αλ λαη, αλαθέξαηε αξ. ζπκβνιαίνπ: ………………………………..

Τπνγξαθή Λήπηε ηεο Αζθάιηζεο

Τπνγξαθή πλεξγάηε
ειίδα 2 από 2

