
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Αίτηση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Στοιχεία Συνεργάτη

Στοιχεία Συµβαλλόµενου - Λήπτη της Ασφάλισης

Στοιχεία Ασφαλισµένου

Επώνυµο:

Κωδικός Συνεργάτη:Γραφείο Πώλησης:

Αριθµός ΙΒΑΝ*:

* Παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασµού, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής αποζηµίωσης µέχρι 3.000,00 €

Όνοµα:

Αριθµός Αίτησης:

Άνδρας Γυναίκα

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Κύριο επάγγελµα:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Οικογενειακή κατάσταση:

Υπηκοότητα Α:

Αρχή Έκδοσης: Ηµερ. Έκδοσης:

Σχέση µε τον ασφαλ.:

Δευτερεύον επάγγελµα: (Εάν υπάρχει)

Επωνυµία εργοδότη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση εργασίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Αριθµός ΙΒΑΝ*:

* Παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασµού, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής αποζηµίωσης µέχρι 3.000,00 €

Άνδρας Γυναίκα

Επώνυµο: Όνοµα πατρός:

Κύριο επάγγελµα:

Όνοµα:

Επωνυµία εργοδότη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση εργασίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας

κατοικίας εργασίας

κατοικίας εργασίας

Α.Μ.Κ.Α.:

Εταιρία

Δευτερεύον επάγγελµα: (Εάν υπάρχει)

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Ο Ίδιος

Εταιρία

Αριθµός Ασφαλιστηρίου:

Υποκωδικός:

Αναλυτική περιγραφή επαγγέλµατος:

Αναλυτική περιγραφή επαγγέλµατος:

Αριθµός Προσφοράς:

Χώρα γέννησης: Υπηκοότητα Β:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Α.Φ.Μ.:

Οικογενειακή κατάσταση:

Υπηκοότητα Α:

Αρχή Έκδοσης: Ηµερ. Έκδοσης:

Α.Μ.Κ.Α.:

Χώρα γέννησης: Υπηκοότητα Β:

   

  

 

 

 

   

 

 



Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Δικαιούχοι σε περίπτωση επιβίωσης του Ασφαλισµένου

Ο ίδιος ο Ασφαλισµένος%: Άλλοι δικαιούχοι

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου

Οι νόµιµοι κληρονόµοι %: Άλλοι δικαιούχοι

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Σχέση µε τον ασφαλισµένο:

Ποσοστό %:

Εξαρτώµενα µέλη (εάν προτείνονται για ασφάλιση)

Στοιχεία συζύγου

Στοιχεία τέκνων

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Επάγγελµα:

Επώνυµο: Όνοµα πατρός:Όνοµα: Ηµερ. γέννησης:

Επώνυµο: Όνοµα πατρός:Όνοµα: Ηµερ. γέννησης:

Επώνυµο: Όνοµα πατρός:Όνοµα: Ηµερ. γέννησης:

Επώνυµο: Όνοµα πατρός:Όνοµα: Ηµερ. γέννησης:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

1.

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:2.

Κωδικός Πελάτη:

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:3.

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:4.

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Μ.Κ.Α.:

 

 

 

 

 

 

 



Medical Safety

Βασικά Προγράµµατα

Ασφαλισµένο κεφάλαιο:

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου (χωρίς συµµετοχή στα κέρδη)

Ισόβια Ασφάλιση Θανάτου

Generali Vision

€ Διάρκεια ασφάλισης: Έτη

Pension Plan

Συνδεδεµένο µε Επενδύσεις UL1 UL2

Διάρκεια πληρωµών: Ισόβια Έτη (αναφέρατε):

Αναπροσαρµογή ασφαλίστρου: Ναι Όχι

Ασφαλισµένο κεφάλαιο προστασίας: €

Επενδυτική επιλογή: Generali Stable: Generali Balanced: Generali Dynamic:% % %

3% 5%Ποσοστό ετήσιας αναπροσαρµογής:

Ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο: €

Εγγυηµένου Επιτοκίου

Διάρκεια πληρωµών:

Ετήσιο καθαρό ασφάλιστρo:

Έτη (αναφέρατε):

€ Εγγυηµένο κεφάλαιο στη λήξη: €

Junior Principle

Πρόγραµµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Συµπληρωµατική παροχή

Διάρκεια ασφάλισης:

Διάρκεια ασφάλισης: Έτη

Ασφαλισµένο κεφάλαιο: €

Ασφαλισµένο κεφάλαιο: €

Θέση
Νοσηλείας

Α
Β
Γ

Ποσό
Συµµετοχής
Α. 0,00€
Β. 500,00€
Γ. 1.500,00€
Δ. 3.000,00€
Ε. 5.000,00€
ΣΤ. 10.000,00€

Ασφαλισµένος

Σύζυγος

Εξαρτώµενο Τέκνο 1

Εξαρτώµενο Τέκνο 2

Εξαρτώµενο Τέκνο 3

Εξαρτώµενο Τέκνο 4

Κεφάλαια
(ετήσιο όριο)

Α. 280.000,00€
Β. 650.000,00€
Γ. 1.100.000,00€

Μελλοντική

Μείωση

Αµοιβή

Plus Global

Πρόσκαιρη Ασφάλιση (χωρίς συµµετοχή στα κέρδη)

Ασφαλισµένο κεφάλαιο:

3.000,00€ για ηλικίες 51 έως 65 5.000,00€ για ηλικίες 41 έως 50 10.000,00€ για ηλικίες 0 έως 40

(προσφέρεται αποκλειστικά για την παροχή Medical Safety)

Pension Master Plan Junior Master Plan

First
Expenses Kit
Α. 3.000,00€
Β. 5.000,00€

First Expenses Kit Family 3.000,00 € 5.000,00 €

Εξωνοσοκοµειακό Πρόγραµµα Ιατρικό Ετήσιας Διάρκειας µε Ασφαλισµένο Κεφάλαιο 2.500,00 €

Ασφαλισµένος

Σύζυγος

Εξαρτώµενο Τέκνο 1

Εξαρτώµενο Τέκνο 2

Εξαρτώµενο Τέκνο 3

Εξαρτώµενο Τέκνο 4

Keeper Plus

Keeper Plus

Keeper Plus

Keeper Plus

Keeper Plus

Keeper Plus

Dental Plus

Dental Plus

Dental Plus

Dental Plus

Dental Plus

Dental Plus

Keeper Family Dental Plus Family



 

 

 

 

 



Γενικές Πληροφορίες - Δήλωση Ασφαλισµένου
Οι υπογράφοντες, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου για ψευδή ή πεπλανηµένη δήλωση και για αποσιώπηση γνωστών σε αυτούς περιστατικών που
είναι ουσιώδη για τη σύναψη αυτής της ασφάλισης, δηλώνουµε ρητά και υπεύθυνα ότι όλες οι δηλώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην
παρούσα αίτηση και αφορούν στο πρόσωπό µου ή στα πρόσωπά µας, καθώς και στην υγεία των υποψηφίων για ασφάλιση είναι αληθείς, πλήρεις,
χωρίς οποιεσδήποτε παραλείψεις και µεταβολές, αποδεχόµαστε δε ότι θα αποτελέσουν τη βάση για το υπό έκδοση Ασφαλιστήριο και την
αντιµετώπιση ασφαλιστικής περίπτωσης. Οι παραπάνω δηλώσεις µου ισχύουν και για κάθε Πρόσθετη Πράξη, εκτός εάν τροποποιηθούν µε έγγραφό
µου, το περιεχόµενο του οποίου θα γίνει αποδεκτό από την Εταιρία.

Η Εταιρία Generali Hellas Α.A.Ε. ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει ενηµερώσει τους υπογράφοντες πριν την υποβολή της παρούσας, τόσο
προφορικά όσο και µε ανακοινώσεις και ενηµερωτικά φυλλάδια ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα που περιλαµβάνονται στην παρούσα καθώς και
άλλα προσωπικά δεδοµένα που έχει συλλέξει µε τη συνδροµή τους ή θα δηµιουργηθούν µετά την υπογραφή της παρούσας θα αποτελέσουν
αντικείµενο επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασµό της ως
εξής:

Σκοπός επεξεργασίας:
α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συµβατικών σχέσεων που δηµιουργούνται µε την υπογραφή της ασφαλιστικής σύµβασης,
β) προάσπιση των συµφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, οι υπογράφοντες την παρούσα δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, η οποία
ισχύει και στην περίπτωση θανάτου αυτών, στην Generali Hellas A.A.E., να αναζητεί και να λαµβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους γιατρούς
και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που τους περιέθαλψαν υγειονοµικά και να διενεργεί κάθε απαραίτητη έρευνα. Επίσης οι υπογράφοντες παρέχουν µε

την παρούσα την εντολή στους πιο πάνω γιατρούς και Νοσηλευτικά Ιδρύµατα να δίνουν γραπτά ή προφορικά στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία.

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος προς ασφάλιση ή κάποιο από τα εξαρτώµενα µέλη ασφαλισθεί σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία µε παροχές
ίδιες ή παρόµοιες µε αυτές του/των Ασφαλιστηρίου/ων µας στην Εταιρία, δηλώνουµε υπεύθυνα ότι θα ενηµερώσουµε εγγράφως την Εταιρία.

Οι υπογράφοντες επίσης αποδέχονται ότι:
α) Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να απορρίψει την παρούσα αίτηση χωρίς υποχρέωση γνωστοποίησης των λόγων απόρριψης στον αιτούντα.
β) Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να δεχθεί την παρούσα αίτηση για ασφάλιση µε διαφορετικούς όρους από τους αιτούµενους εάν εκτιµήσει τους

σχετικούς κινδύνους ως µη συνηθισµένους χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής της.
γ) Η ισχύς του Ασφαλιστηρίου θα αρχίσει µόνο µετά την παράδοσή του στον Συµβαλλόµενο και την πληρωµή του πρώτου ασφαλίστρου ή της

πρώτης δόσης και εφόσον η κατάσταση της υγείας των υποψηφίων προς ασφάλιση και οι συνθήκες ασφαλισιµότητάς τους θα παραµένουν
µέχρι την εξόφληση της πρώτης δόσης του ασφαλίστρου όπως έχουν δηλωθεί στην παρούσα αίτηση.

Ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο) και κάθε Δικαιούχος είναι δεν είναι
υπήκοος των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής που υπόκειται στην Οµοσπονδιακή Φορολογία Εισοδήµατος των Η.Π.Α. Ο Συµβαλλόµενος αποδέχεται,
συµφωνεί και δεσµεύεται ότι θα ενηµερώσει την GENERALI HELLAS A.A.E. µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών σε περίπτωση οποιασδήποτε
µεταβολής κατά την οποίαν ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος ή κάποιος από τους Δικαιούχους γίνει υπήκοος των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
που υπόκειται στην Οµοσπονδιακή Φορολογία Εισοδήµατος των Η.Π.Α. ή µεταφέρει την κυριότητα του Ασφαλιστηρίου σε υπήκοο των Η.Π.Α..
Επισηµαίνεται και είναι γνωστό ότι ψευδής δήλωση ή παραποίηση στοιχείων φορολογικής κατάστασης από υπήκοο Η.Π.Α. θα µπορούσε να επιφέρει
κυρώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των Η.Π.Α.

Δήλωση Συµβαλλόµενου

Υπογραφή Ασφαλισµένου ή
κηδεµόνα του τέκνου προς ασφάλιση

Υπογραφή
Συµβαλλόµενου

Υπογραφή Συζύγου Ασφαλισµένου
(Εφόσον προτείνεται για ασφάλιση)

Τόπος: Ηµεροµηνία:

Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης πρέπει να συµπληρώσετε τα απαιτούµενα στοιχεία:

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Ασφαλισµένου

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Συµβαλλόµενου

Α.Φ.Μ. (Η.Π.Α.) Δικαιούχου / Δικαιούχων

Αποδέκτες των δεδοµένων:
α) ο ανωτέρω αναφερόµενος Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή / και οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόµενος µε αυτόν φορέας που τυχόν αναλάβει την

επεξεργασία των στοιχείων σε ηλεκτρονικό ή µη αρχείο δεδοµένων µε σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου,
β) τρίτοι, όπως εταιρίες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι και δικαστικοί επιµελητές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µε

σκοπό την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των από την παρούσα απαιτήσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή άλλη παρόµοια δραστηριότητα.

Ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο) και κάθε Δικαιούχος είναι δεν είναι
φορολογικός κάτοικος τρίτης χώρας. Ο Συµβαλλόµενος αποδέχεται, συµφωνεί και δεσµεύεται ότι θα ενηµερώσει την GENERALI HELLAS A.A.E.
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής κατά την οποίαν ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος ή κάποιος από
τους Δικαιούχους αποκτήσει φορολογική κατοικίας σε Τρίτη χώρα ή µεταφέρει την κυριότητα του Ασφαλιστηρίου σε πρόσωπο µε φορολογική
κατοικία σε Τρίτη χώρα.

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης πρέπει να συµπληρώσετε τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία:

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ. χώρας φορολογικής κατοικίας Συµβαλλόµενου

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ χώρας φορολογικής κατοικίας Ασφαλισµένου

Χώρα φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση χώρας φορολογικής κατοικίας και Α.Φ.Μ. χώρας φορολογικής κατοικίας Δικαιούχου/
Δικαιούχων



Συχνότητα Πληρωµής Ασφαλίστρου:

Πληρωµή Ασφαλίστρου

Μηνιαία*

*µόνο µέσω πάγιας εντολής χρέωσης τραπεζικού
λογαριασµού ή µέσω πιστωτικής κάρτας

Ετήσια Εξάµηνη

Α) Αυτόµατη χρέωση της πιστωτικής κάρτας

Είδος πιστωτικής κάρτας: VISA MASTERCARD

Αριθ. πιστωτικής κάρτας: Ηµερ. Λήξης:

Β) Πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού (απαιτείται η συµπλήρωση του συνηµµένου εντύπου)

Επωνυµία Τράπεζας:

(Ο πελάτης αποδέχεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει την Εταιρία γραπτά, για κάθε αλλαγή στην περίοδο
ισχύος της πιστωτικής κάρτας ή στον αριθµό αυτής).

Τρόποι Πληρωµής Ασφαλίστρου:

Η Εταιρία παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης του ασφαλίστρου σας µε αυτόµατη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας ή µε πάγια
εντολή στον τραπεζικό σας λογαριασµό, εφόσον η τράπεζα που επιλέγετε συµµετέχει στο διατραπεζικό σύστηµα ΔΙΑΣ. Για να
ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, παρακαλούµε να συµπληρώσετε τα πιο κάτω πεδία:

Αριθµός ΙΒΑΝ*:

* Παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασµού, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής αποζηµίωσης µέχρι 3.000,00 €

Αρ. Αίτησης:

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ €

Καταβλήθηκε από τ (Συµβαλλόµενο)

το ποσό των € ως προκαταβολή για την έκδοση ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη

αίτηση ασφάλισης. Η καταβολή έγινε µε βάση τους όρους αποδοχής προκαταβολής που αναγράφονται παρακάτω και ισχύει εφόσον η

πληρωµή έγινε µε µετρητά.

Ηµεροµηνία:Τόπος:

Υπογραφή:Ο λαβών:

Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, 11743 Αθήνα
Τηλ: 18112, Fax: 210 80 96 361

Α.Φ.Μ.: 094327684 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22

Σε περίπτωση ετήσιας πληρωµής: 12 Άτοκες δόσεις



Έκθεση Διαµεσολαβητή

1. Πώς έγινε η προσέγγιση του υποψήφιου προς ασφάλιση; Σύσταση Συγγενής / Φίλος Άγνωστος

2. Γνωρίζετε προσωπικά τον/τους υποψήφιο/ους προς ασφάλιση; Ναι Όχι

Ναι Όχι

4. Έχετε πληροφορίες που µπορεί να επηρεάσουν την ασφαλισιµότητα του υποψήφιου προς ασφάλιση σχετικά µε την υγεία, την
κοινωνική υπόσταση ή την επαγγελµατική τους κατάσταση;

5. Τα προϋπολογιζόµενα ασφάλιστρα υπερβαίνουν τα 1.000,00€; Ναι Όχι

Εάν ΝΑΙ, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων) του Συµβαλλοµένου.

Υπεύθυνη Δήλωση Διαµεσολαβητή

Α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι απαντήσεις µου είναι πλήρεις, αληθείς και ότι στην αίτηση αυτή έχουν καταγραφεί µε ακρίβεια
και υπογραφεί ενώπιόν µου όλα όσα δήλωσαν τα πρόσωπα που επιθυµούν την ασφάλιση και ο Συµβαλλόµενος, των οποίων
βεβαιώνω την ταυτότητα και δεν γνωρίζω οτιδήποτε επιπλέον που θα µπορούσε να επηρεάσει την απόφαση της Εταιρίας για το
σωστό υπολογισµό και εκτίµηση του κινδύνου που πρόκειται να αναλάβει.

Β. Δηλώνω επίσης ότι παρέδωσα στον Συµβαλλόµενο το ενηµερωτικό έντυπο της Εταιρίας µας µε τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το Άρθρο 4, παρ. 3, περ. Δ΄ του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει.

3. Ο Συµβαλλόµενος είναι πελάτης άλλων Aσφαλιστικών Eταιριών Zωής ή Zηµιών;

Ηµεροµηνία:Τόπος:

Υπογραφή:

Ονοµατεπώνυµο Διαµεσολαβητή:

Ηµεροµηνία:Τόπος:

Υπογραφή:

Ονοµατεπώνυµο Προϊσταµένου του Διαµεσολαβητή:

Έχω διαβάσει και ελέγξει την ορθή συµπλήρωση της παρούσας αίτησης.

Έλεγχος του Προϊσταµένου του Διαµεσολαβητή
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¢




