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ΠΡΟΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ / ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
πλεξγάηεο (Ολνκαηεπώλπκν)

Κσδηθόο

Τπνθσδηθόο

Αξηζκόο αζθαιηζηεξίνπ

 Πξόηαζε Αζθάιηζεο Καηνηθίαο
 Αίηεζε Σξνπνπνίεζεο Αζθάιηζεο Καηνηθίαο
Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηελ αίηεζε κε θεθαιαία γξάκκαηα.
ηνηρεία ιήπηε
ηεο αζθάιηζεο

 Φπζηθό πξόζσπν  Ννκηθό πξόζσπν

Κσδ. Δλερπξνύρνπ
Παηξώλπκν

Γηεύζπλζε (Οδόο- αξηζκόο-πόιε-η.θ.)

Τειέθσλν

Δπάγγεικα

ηνηρεία
 Φπζηθό πξόζσπν  Ννκηθό πξόζσπν
αζθαιηζκέλνπ
(αλ είλαη
Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία
δηαθνξεηηθόο
από ηνλ ιήπηε Γηεύζπλζε (Οδόο- αξηζκόο-πόιε-η.θ.)
ηεο αζθάιηζεο)
Δπάγγεικα
Γηάξθεηα
αζθάιηζεο

Έλαξμε αζθάιηζεο (12:00κ.κ.):

Γηεύζπλζε
θαηνηθίαο

Οδόο

ΑΦΜ

Γ.Ο.Υ.

Κσδ. Πειάηε

Κσδ. Δλερπξνύρνπ
Παηξώλπκν
Τειέθσλν

ΑΦΜ

Σύπνο θαηνηθίαο
 Κύξηα Καηνηθία

 Άιιν

πλνιηθό εκβαδόλ

Πόιε

Δθάπηεηαη ην θηίξην κε άιια θηίξηα;

 Ναη

ΤΚ

Αλ αθνξά εμνρηθή θαηνηθία, είλαη αζθαιηζκέλε ε θύξηα θαηνηθία ζαο ζηελ εηαηξία καο;
 Ναη
Καηαζθεπή ηνίρσλ
 Μπεηόλ- αξκέ

Έηνο θαηαζθεπήο

Υξήζε ππνγείνπ

 Άιιν

 Όρη
Καηαζθεπή ηαξάηζαο
 Μπεηόλ- αξκέ

Αξηζκόο νξόθσλ νηθνδνκήο

 Άιιν

Όξνθνο πνπ βξίζθνληαη ηα πξνο αζθάιηζε αληηθείκελα

Υξήζε ηζνγείνπ

Υξήζε νξόθσλ

Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηε ρξήζε ηνπο

 Όρη

Οηθνδνκή/θηίξην:

€

Βειηηώζεηο θηηξίνπ:

€

Πεξηερόκελν:

€

Δίδνο

Σπλνηθία

 Δμνρηθή Καηνηθία

Καηαζθεπή ζθειεηνύ
 Μπεηόλ- αξκέ

Γ.Ο.Υ.

Λήμε αζθάιηζεο (12:00κ.κ.):

Αξηζκόο

Πεξηγξαθή
θαηνηθίαο

Αζθαιηδόκελεο
αμίεο

Κσδ. Πειάηε

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία

Δίδε ηδηαίηεξεο αμίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ
απνδεκηώλνληαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ €1.500 αλά αληηθείκελν, Σηελ πεξίπησζε
πνπ επηζπκείηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηνπο ζηελ παξαθάησ ιίζηα.

Σεκάρηα

Πεξηγξαθή

Αμία

Γνύλεο

€

Κξύζηαιια, αζεκηθά

€

Φαιηά

€

Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο

€

Πίλαθεο/έξγα ηέρλεο

€

Άιιν

€

ύλνιν

€
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Μέηξα
πξνζηαζίαο

Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο
 Ναη

Θσξαθηζκέλε πόξηα αζθαιείαο

 Όρη

 Ναη

ύζηεκα ζπλαγεξκνύ

 Όρη

 Ναη

Δίλαη ν ζπλαγεξκόο ζπλδεδεκέλνο κε θέληξν ιήςεο ζεκάησλ;

Αζθαιηζηηθά
πξνγξάκκαηα

Δπηινγή αζθαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο:  Basic

 Ναη

 Ideal κε απαιιαγέο

 Όρη

 Όρη

 Ideal ρσξίο απαιιαγέο

 My Home

Πξόζζεηεο πξναηξεηηθέο θαιύςεηο
 Φσηηά θαη δεκηέο από ζεηζκό

 Δπείγνπζα ηερληθή βνήζεηα Eurosos*

 Οηθνγελεηαθή λνκηθή πξνζηαζία DAS HELLAS

Η θάιπςε ηνπ ζεηζκνύ είλαη επηζπκεηή γηα ηελ νηθνδνκή, ην πεξηερόκελν ή θαη ηα δύν;
* Η επείγνπζα ηερληθή βνήζεηα EUROSOS πξνζθέξεηαη ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Αραίαο, Ηξαθιείνπ, Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο
Σξόπνο
πιεξσκήο

Άιιεο
πιεξνθνξίεο

 Δηήζηνο

 Δμάκελνο

 Τξίκελνο

Δίλαη ε θαηνηθία θνληά ζε δαζώδε πεξηνρή;
 Ναη

 Όρη

Τπάξρεη ελππόζεθν ελδηαθέξνλ από Σξάπεδα; Αλ λαη, δειώζηε ηελ Σξάπεδα
 Ναη

 Όρη

Τξάπεδα:

Τπάξρνπλ άιια αζθαιηζηήξηα γηα ηελ ίδηα θαηνηθία; Αλ λαη, δειώζηε εηαηξίεο αζθαιηζκέλα πνζά θαη ιήμε
 Ναη

 Όρη

Αζθ. Δηαηξία:

Πνζό:

Ηκ. Λήμεο:

Αλαθέξεηε κε ιεπηνκέξεηα ηζηνξηθό δεκηώλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ (αηηία, ύςνο, απνδεκίσζε, κέηξα πνπ ιήθζεθαλ)

Τροποποιήσεις
Ακύρωση ασυαλιστηρίου συμβολαίου
επί σπάρτοντος
Αηηηνινγία
σσμβολαίοσ

/

/

Άιιεο αιιαγέο

Γειώζεηο

Παξαθαιώ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δήισζα λα εθδώζεηε αζθαιηζηήξην θιάδνπ Πεξηνπζίαο . Σπκθσλώ ε αζθάιηζε λα ηζρύζεη κεηά ηελ απνδνρή από
ηελ εηαηξία ζαο απηήο ηεο πξόηαζήο κνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εμόθιεζεο
πξνεγνπκέλσο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαηά ηνλ ζπκθσλεζέληα ηξόπν πιεξσκήο.
Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο αξρηθήο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, ε εηαηξία ζαο δηθαηνύηαη σο ειάρηζηε απνδεκίσζή ηεο, γηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά
έμνδα έθδνζεο θαη αθύξσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κνπ, ην πνζό ησλ πελήληα (50,00) επξώ. Οη παξαπάλσ δειώζεηο κνπ ηζρύνπλ γηα θάζε
αλαλέσζε ηεο αζθάιηζεο, εθηόο αλ ηξνπνπνηεζνύλ κε έγγξαθό κνπ πξνο ηελ εηαηξία ζαο.
Σπκθσλώ 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 θαη απνδέρνκαη
όινπο ηνπο εληαίνπο όξνπο αζθάιηζεο Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ Πεξηνπζίαο
Δπεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (λ. 2472/97).
Σπκθσλώ 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 νρήκαηα κνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ή ζπκβνιαίνπ:
……………………...……..…………...………………………..………………………………………..
Υπάξρνπλ ζηελ ERGO θαη άιιεο αζθαιίζεηο κνπ ΝΑΙ ΌΦΙ Αλ λαη, αλαθέξαηε αξ. ζπκβνιαίνπ: ………………………………..
Ηκεξνκελία:

Υπνγξαθή Λήπηε ηεο Αζθάιηζεο

Υπνγξαθή Γηακεζνιαβεηή
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