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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
(μόνο για Δημόσια Νοσοκομεία) 

  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ____________________________________ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ___________________________________ 
 
 

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 
Ονοματεπώνυμο:________________________________________________________________________________________ 
 
Πατρώνυμο:____________________________________________________________, Ημ. Γέννησης:_____/_____/________ 
 
Αρ. Διαβατηρίου: ___________________________, Εθνικότητα (συμπληρώνεται υποχρεωτικά): ____________________________ 
 
ΑΦΜ: ___________________________, ΔΟΥ: _____________________________, Επάγγελμα:_________________________ 
 
Διεύθυνση: ___________________________________________________, Πόλη: _______________________, Τ.Κ.: _______ 
 
Τηλ. Οικίας: ________________________, Κινητό: _______________________, Τηλ. Εργασίας: ________________________ 
 
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):______________________________________________________________ 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ, ο ίδιος  ☐  , διαφορετικά συμπληρώστε παρακάτω: 

 
Ονοματεπώνυμο:________________________________________________________________________________________ 
 
Πατρώνυμο:____________________________________________________________, Ημ. Γέννησης:_____/_____/________ 
 
Αρ. Διαβατηρίου: ___________________________, Εθνικότητα (συμπληρώνεται υποχρεωτικά): ____________________________ 
 
ΑΦΜ: ___________________________, ΔΟΥ: _____________________________, Επάγγελμα:_________________________ 
 
Διεύθυνση: ___________________________________________________, Πόλη: _______________________, Τ.Κ.: _______ 
 
Τηλ. Οικίας: ________________________, Κινητό: _______________________, Τηλ. Εργασίας: ________________________ 
 
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):______________________________________________________________ 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ 
Θάνατος από ατύχημα €1.000 

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα €15.000 (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%) 

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα €15.000 (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%) 

Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα 
εντός νοσοκομείου 

€10.000 (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%) 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα €1.500 (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%) 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Έναρξη: _____/ _____ / 20_____      Λήξη: _____/ _____ / 20_____ 
 
Διάρκεια Ασφάλισης: _________________________,   Τρόπος πληρωμής:_________________________ 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 
Α: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Β: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Γ: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Δ:____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1. Βάρος: _______________,    Ύψος:_______________ 

Έχει μεταβληθεί σημαντικά το σωματικό σας βάρος τα τελευταία 3 έτη;       ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

2. Έχετε νοσηλευθεί σε νοσοκομείο τα τελευταία 3 έτη;       ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Υποβληθήκατε σε χειρουργική επέμβαση;       ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Λαμβάνετε ή λαμβάνατε κάποιου είδους φαρμακευτική αγωγή;    ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Πάσχετε από αναπηρία, επιληψία, σωματική ή ψυχική βλάβη;    ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Έχετε κατά το παρελθόν υποστεί ατύχημα;       ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

7. Έχει απορριφθεί, παραμείνει σε εκκρεμότητα ή έχει γίνει αποδεκτή υπό όρους αίτησή σας για ασφάλιση ατυχήματος 

ή ασθένειας;          ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

8. Ασχολείστε με κάποιο επικίνδυνο άθλημα ή έχετε επικίνδυνες δραστηριότητες;  ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9. Έχετε άλλα ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων;     ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρατε λεπτομερώς: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

• Αίτημα έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης       ΝΑΙ ☐     ΟΧΙ  ☐       

• Γλώσσα έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης      ΑΓΓΛΙΚΗ ☐     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ☐       

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

• Η κάλυψη ισχύει μόνο για τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

• Η κάλυψη ισχύει μόνο για ένα έτος. Για νέα ασφάλιση μετά την πάροδο του έτους απαιτείται συμπλήρωση & 

υπογραφή νέας αίτησης ασφάλισης, βάσει της οποίας θα γίνει εκ ΄νέου εκτίμηση για την αποδοχή ή μη του κινδύνου 

και θα καθοριστούν οι νέοι όροι ασφάλισης 

• Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης, το συμβόλαιο δεν ακυρώνεται & δεν επιστρέφονται δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα 

• Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Η Εταιρία διατηρεί το 

δικαίωμα να σας ζητήσει πρόσθετα, αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

Ο υπογράφων δηλώνω ότι γνωρίζω την Ελληνική γλώσσα και κατανόησα την παρούσα Αίτηση ή άλλως το παρόν μου 

μεταφράστηκε πιστά από τον _____________________________________________________________________________ 

 
Γενικές πληροφορίες -Δηλώσεις ασφαλιζόμενου : 

 

Αφού ανέγνωσα με προσοχή τις καταχωρισθείσες δηλώσεις Ασφαλιζόμενου/Συμβαλλόμενου και πληροφορίες, βεβαιώνω ότι αυτές είναι 
αληθείς και πλήρεις και αποδέχομαι βάσει αυτών να ασφαλιστώ στην εταιρεία σας, γνωρίζοντας ότι η παρούσα αίτησή μου θα αποτελέσει 
τη βάση και αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί, των όρων του οποίου έλαβα γνώση και συμφωνώ με αυτούς. 
Η διεύθυνση κατοικίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνονται στην παρούσα αποτελούν τη νόμιμη κατοικία και τη νόμιμη 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ασφαλιζόμενου/Συμβαλλόμενου αντίστοιχα, στις οποίες νόμιμα κοινοποιείται από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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κάθε έγγραφο που αφορά την παρούσα και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα εκδοθεί και παράγονται τα κατά νόμο και κατά το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελέσματα από την ημέρα κοινοποίησης. Η ισχύς του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί, θα αρχίσει από την 
έκδοση και παράδοση αυτού και με τον όρο ότι θα έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση και ότι οι συνθήκες που 
επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα του προτεινόμενου για ασφάλιση, παραμένουν όπως δηλώθηκαν στην παρούσα αίτηση. Επίσης 
αποδέχομαι ότι η κατάρτιση, τροποποίηση ή κατάργηση της συναπτόμενης ασφαλιστικής συμβάσεως, θα αποδεικνύεται με έγγραφα που 
φέρουν την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 
 
Δηλώνω ότι παρέλαβα από τον Διαμεσολαβούντα, έντυπα της εταιρείας σας, με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 150 του 
Ν.4364/2016, σχετικά με τους αιτούμενους προς ασφάλιση κινδύνους. 
Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου, έλαβα γνώση, συμφωνώ και δηλώνω ρητά και εγγράφως ότι: 
Α) Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, θα τηρεί αρχείο στα γραφεία της στην Αθήνα, Φιλελλήνων 25 και θα επεξεργάζεται 
τα προσωπικά μου δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης. Η εταιρεία θα διαβιβάζει τα 
προσωπικά μου δεδομένα σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρείας και σε άλλα τμήματα της ίδιας εταιρείας ή σε όποιον άλλον αποδέκτη 
απαιτείται εκ του νόμου, για τη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών μας εργασιών. 
Β) Δηλώνω ότι μου γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά μου εκ των άρθρων 12 & 13 του ν.2472/1997 και συγκεκριμένα του δικαιώματός μου 
λήψης πληροφοριών σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων 
για την επεξεργασία δεδομένων που με αφορούν. 

 
 

Ημερομηνία: _____/ _____/ 20____ 
 
 

              Συμβαλλόμενος                                     Ασφαλισμένος          Ο Συνεργάτης 
 
 

_________________________                        _________________________                             _________________________ 
           (υπογραφή- ονοματεπώνυμο)                                               (υπογραφή- ονοματεπώνυμο)                                                   (υπογραφή- ονοματεπώνυμο) 
 

 
Η Πρόταση Ασφάλισης θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 150 του ν.4364/2016) 
Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας μας είναι : 
ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
Διακριτικός τίτλος : ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Έδρα : Αθήνα Αττικής, Ελλάδα 
Διεύθυνση έδρας : Φιλελλήνων 25,Αθήνα ,Τ.Κ:105 57,Τηλ: 210 3230707, Fax: 210 3254853, 
website: www.europe-asfalistiki.gr  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 857301000 
Α.Φ.Μ. : 094156368 
Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό 
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτιάσεις: 
complaints@europe-asfalistiki.gr  
Ως αιτίαση νοείται το παράπονο ή η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην Εταιρεία από πρόσωπο φυσικό ή 
νομικό το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. 
Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εκλαμβάνεται ως έχων τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση 
προς εξέταση. 
Αρμόδια για τη διαχείριση των αιτιάσεων είναι η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αιτιάσεων (τηλ.2103230707). 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την αιτίαση και θα αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση στον αιτιώμενο, το αργότερο 
εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης. 
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμων αξιώσεων του 
αιτιώμενου. 
Ο αιτιώμενος μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός του σε άλλους φορείς, όπως 
ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή (σε προθεσμία ενός έτους από όταν 
έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης) και την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτίασης καθώς και για την διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από την 
Εταιρεία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

http://www.europe-asfalistiki.gr/
mailto:complaints@europe-asfalistiki.gr

