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MEDICAL EASY
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:

Αρχή Έκδοσης: Ηµερ. Έκδοσης:

Σχέση µε τον ασφαλ.:

Δευτερεύον επάγγελµα: (Εάν υπάρχει)

Επωνυµία εργοδότη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Διεύθυνση

Αριθµός ΙΒΑΝ*:

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

Άνδρας Γυναίκα

Επώνυµο:

Ηµερ. γέννησης:

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Όνοµα πατρός:

Κύριο επάγγελµα:

Α.Φ.Μ.:

Όνοµα:

Οικογενειακή κατάσταση:Υπηκοότητα:

Αρχή Έκδοσης: Ηµερ. Έκδοσης:

Επωνυµία εργοδότη:

Οδός:

Τηλ:

Αριθµός:

Fax:

Τ.Κ.:

e-mail:

Πόλη:

Διεύθυνση

κατοικίας εργασίας

κατοικίας εργασίας

Α.Μ.Κ.Α.:

Εταιρία

Α.Μ.Κ.Α.:

Δευτερεύον επάγγελµα: (Εάν υπάρχει)

Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

Ο Ίδιος

Αριθµός Προσφοράς:

Υποκωδικός:

Αναλυτική περιγραφή επαγγέλµατος:

Αναλυτική περιγραφή επαγγέλµατος:

Αριθµός Ασφαλιστηρίου:
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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:

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:

Κωδικός Πελάτη:

1.

Άνδρας Γυναίκα Κωδικός Πελάτη:2.

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.:

Ειδικά Αιτήµατα

Πρόγραµµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Medical Easy Ετήσιας Διάρκειας

Ποσό

Συµµετοχής

500,00€

Ανά Έτος και

Ανά Περιστατικό

Θέση

Νοσηλείας

Ασφαλισµένος

Σύζυγος

Εξαρτώµενο Τέκνο 1

Εξαρτώµενο Τέκνο 2

Εξαρτώµενο Τέκνο 3

Εξαρτώµενο Τέκνο 4

Προτεινόµενες Ώρες Επικοινωνίας

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

από:

από:

από:

από:

από:

έως:

έως:

έως:

έως:

έως:

(από 8:00 έως 20:00)

 

✔

 50.000,00 €

 50.000,00 €

 50.000,00 €

 50.000,00 €

 50.000,00 €

 50.000,00 €
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