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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΞ ΣΤΗΝ Οn/ΙmlΚΗ ΑΣΦjmΗ=Η
ΕΠΩΝγΜΙΑ ΣγΜΒΑΛ/\ΟΜΕΝΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) :

ΕΠΩΝγΜΟ

οΝΟΜΑ:

ΓΙΑΤΡΩΝγΜΟ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΜΙΣΘΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α.Φ.Μ.:
ΑΓΑΜΟΣ: Π

ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑ1Δ1Α:

Π

ΕΓΓΑΜΟΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑ:

Π

(Συ μπληρώνεται μόνο αν προβλέπεται ασφάλιση εξαρτω μένων μελών)

Εξαρτώμενα

μέλη

που

διιtαιούνται

να

ασφαλιστούν

για

τις

ιtαλύψεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

ή

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡ1ΘΑΛΨΗΣ, Θεωρούνται οι σύζυγοι (άνδρες ή γυναίκες) που δεν βρίσκονται σε
διάζευξη ή νόμιμη διάσ[αση καθώς και τα ανύπαντρα παιδιά που δεν εργάζονται. Τα όρια ηλικίας ασφάλισης

των εξαρτωμένων μελών αναφέρονται στο ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
ΕΠΙΘγΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛ1ΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ;

ΝΑΙ Π

ΟΧΙ-Π

(αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ συμπληρώστε τα παρακάτω cποιχεία)

α) ΣγΖΥΓΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜ
β) πΑΙΔΙΑ:

οΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜο

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ............................

ΡΕ%ΞΡΗ/ΣΝJέ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ

ΡΕΧΞΡΗ/ΣΝ+Έ

(Για όιια παιδιά είναι πάνω από ι8 ετών και σπcιυδάζουν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετιΊ<ής βεβαίωσης της Σχολής)

Το κόστος ασφάλισης υπολογίζεται σύμφωνα με τις τιμές ασφαλίστρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ
Συμβαλλομένων μερώ`ν και αναφέρονται στο σχετικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Με τη δήλωσή μου αυτή, ορίζω διιtαιούχους του ποσού που προβλέπεται να καταβληθεί σε περίπτωση
Θανάτου μου ή οποιουδήποτε δικαιούμενου ποσού που τυχόν δεν Θα έχω εισπράξει πριν το Θάνατό μου, από
την ασφάλισή μου στο ανωτέρω Ομαδιιtό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, τα παρακάtω πρόσωπα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ

ΠΑΤΡΩΝγΜΟ

ΣγΓΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΡ1ΔΙΟγ

ΣγΝΟΛΟ: 10Ο%

1/2

Ε®ΜΙκΗ

# mΡΕΗΙF# 4#eg*ώΑΒΞ$Ξί%Ηι

Ο κατωτέρω υπογράφων Ασφαλιζόμενος εξουσιοδοτώ την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» όπως καταθέτει στον

μισθοδοτικό τραπεζιιtό λογcιριασμό μου τις αποζημιώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων του
ανωτέρω Ομοιδικού Ασφαλιπήριου Συμβολαίου.

Ημερομηνία......./......./20.....

γποΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο/Η ΑΣΦΑΛΙzΟΜΕΝ..„ .....

ΣγΜΒΑΛΛΟΜΕΝογ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1/2

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣγΝΑΙΝΕΣΕΙΣ-ΣγΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣγΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π ΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙ ΚΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟγχΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δηλώνω ότι:

- ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακ[ήρα κcιι των ειδικής κατηγορίας δεδομένων
προσω7τικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η εταιρία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

- έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου
- αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των δεδομένων μου είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ασφάλισης και ότι η τυχόν
ανάκληση της συγκατάθεσής μου πο μέλλον Θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα Εκ μέρους της εταιρίας παροχής
ασφαλιστικών υπη ρεσιών
- παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην παραπάνω εταιρία για επεξεργασίατων δεδομένων μου καιτην επΕξεργασία των

δεδο μένων των εξαρτώ μενων μελών
Ε1ΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Γ1Α™Ν ΕΠΕΞΕΡrΑΣΙΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚ™ΡΑ ΠΑ

ΕΜπΟρικογΣ/προΩΘΗτ1ΚογΣ/ΕΡΕγΝΗτικογΣΣκοπογΣ
Ενημερώθηκα ρητώς, ότL υπό την προύπόθεση της κατωτέρω ειδικής ρητής συναινέσεώς μου Θα συλλέγει, αποθηκεύει ιtαι
επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια Cποχευμένων δραστηριοτήτων marΚetίng ή εμπορικής προώθησης προ.[όντων της

Εταιρίας ή των εταιριών στον'Ομιλο στcιν οποίο ανήκει ή για σκοπούς,έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαcπούν δεδομένα μου σε συνΕργαζόμΕνες εταιρίες ερευνών και εταιρίες

προωθητικών ενεργειών. Ενημερώθηm όu έχω δικαιωμα να ανακαλέσω την παρούσα ειδική συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή ή να
εναντιωθώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου μέσω της αποcπολής σχετικcιύ αιτήματος Cπην Εταιρία ως ορίζεται ανωτέρω.

ι) Ο Ασφαλισμένος: Π ΣΥΝΑΙΝΩ

ΠΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

2) Ο Ασφαλισμένος: Π ΣγΝΑΙΝΩ

ΠΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Οι κατωτέρω υπογράφοντες διάβασαν με προσρ}ή τrιν παρούσα Ενημέρωσrι και τις Δηλώσeις Συναινεσης για την προστασία των
προσωπιι(ώνδεδομένωνκαιτιςστοδέχονται
Ημερομηνία ........

Τόπος υπογραφής .......

Α) γπογραφή Ασφαλισμένcιυ/ων ή εξαρτώμενου/ων μέλους/μελών
1)

Ονοματεπώνυμ

2)

Ονοματεπώνυμ

3)

Ονοματεπώνυμο

4)

Ονοματεπώνυμ

5)

Ονοματεπώνυμ

Β) (Για ανήλικο) γπογράφουν οι έχοντες τη yονική μέριμνα του ασφαλισμένου/εξαρτώμενου μέλους.

Ονο ματεπώνιj μο ανηλίκου/ων 1)
γπογραφή ι)

Ονοματεπώνυμc)

γπογραφή 2)

νοματεπώνυμο

r
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ΚΩΔΙΚΟΣ (ΑΡ. Μ ΗΤΡΩογ)

ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ..„..&..c2 .... =

Μ1ΣΘΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ1Ο

ΑΓΑΜΟΣ: Π

ΕΓΓΑΜΟΣΜΕ hΑΙΔ|Α:

ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΠ. ΠΑ1Δ1Α: Π

Π

(Συμττληριίινεται μόνο αν προβλέπεται ασφάλιση εξαρτωμένων μελών)

Εξαρτώμενα

μέλη

που

δικαιούνται

να

ασφαλιαούν

για

τις

καλύψεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

ή

ΕΞΩΝΟΣΟι(ΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡιΘΑΛΨΗΣ, Θεωρούwαι οι σύζυγοι (άνδρες ή γυναίκες) που δεν βρίσκονται σε
διάζευξη ή νόμιμη δLάσταση καθώς και τα ανύπαwρα παιδιά που δεν εργάζονται. Τα όρια ηλιιtίας ασφάλισης

των εξαρτω μένων μελών αναφέροιται στο ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιπήρ ιο Συμβόλαιο.
ΕΠ1ΘγΜΕ1ΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛ1ΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΩΝ ΜΕ/\ΩΝ ΣΑΣ;

ΝΑ1 Η

ΟΧΙ Π

(αν η απάντησή σας ε[ναι ΝΑ1 συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία)

α) ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ

β)πΑΙΔΙΑ:

οΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜο

ΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Ξ#ΡΗ/}t3

οΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜο

Ξ%ΞΡΗ/ΣΝL±

ΞΞΞΏΞΊΞΞ+ΊΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞg
(Για όσα παιδιά είναι πάνω cσιό 18 ετών και σ7τουδάζουν, ειναι απαραίτητn η προσκόμιση σχέτιι(ής βεραιωσης της Σχολής)

Το κόcΓ[ος ασφάλισης ιιπολογίζεται σύμφωνα με τις τιμές ασφαλίστρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ
Συμβαλλομένων μερών και αναφέρονται στο σχετικό Ασφαλιστήριο Συ μβόλαιο.

Με τη δήλωσή μου αυτή, ορίζω δικαιούχcιυς του ποσού που προβλέπεται να καταβληθεί σε περίττ[ωση

Θανάτου μου ή οποιουδήποτε δικαιούμενου ποσού που τυχόν δεν Θα έχω εισπράξει πρLν το Θάνατό μου, από
την ασφάλισή μοιι στο ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλqιο, τα παρακάτω πρόσωπα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝγΜΟ

ΣγΓΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΡΙΔΙΟγ

``

J.., FΑΝ

Α``ν ίΥΜηλ \ΙΡ9Θ Ιι το

ΣΥΝΟΛο:ιοο%

Α Μοrτ + ς'έ}, ΝΟ m\no\ Α\ Μ\ο*Υο/
(-wΑ)

οίςο\ nΡΟΚγr\ΤΌΎ./

Τμ Νομοθtί|Α.

Α-ηο

ΔΗΛΩΣΕ1Σ-ΣγΝΑΙΝΕΣΕΙΣ-ΣγΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣγΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α ΤΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟγ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑ1 ΕΙΔ1ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡ1ΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δηλώνω ότι:

- ενημερώθηκα ρητώς γιατην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικc)ύ χαρακτήρα καιτων ειδικής κατηγορίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η εταιρία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

- έλαβα γνώση γιατα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μοιι
- αναγνωρίζω ότι η επεξεργασίατων δεδομένων μου ειναι απολύτως αναγκαία yια τη λειτουργία της ασφάλισης και ότι η τυχόν
ανάκληση της συγκατάθεσής μου Crrο μέλλον Θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα εκ μέρc)υςτης εταιρίας παροχής

ασφαλιπικών υπη ρεσιών
- παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου πην παραπάνω εταιρία για Επεξεργασία των δεδομένων μου καιτην επεξεργασία των

δ εδο μένων των Εξαρτώ μενων μελών
Ε1ΔΙΚΗ ΔΗ/\ΩΣΗ ΣγΝΑ1ΝΕΣΗΣ Γ1Α ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΑΣ1Α ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟγ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ1Α

ΕΜπορικογΣ/προΩΘΗτ1κογΣ/ΕΡΕγΝΗτικογΣΣκοπογΣ
Ενημερώθηκα ρητώς, ότι υπό την προύπόθεση της κατωτέρω ειδικής ρητής συναινέσεώς μου Θα σύλλέγει, απcιΘηκεύει και
επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργειcι στοχευμένων δραστηριοτήτων maΓΚetίng ή εμπορικής προώθησης προ.tόwων της

Εταιρίας ή των εταιριών στον 'Ομιλο πον οποίο ανήκει ή γLα σκοπόύς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμΕνων υπηρεσιών
εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαcΓ[ούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και ετα-ιρίες
προωθητικών ΕνεργΕιών. Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω την παfιούσα ειδική σογκατάθεσή μοιι α\/ά πάσα στιγμή ή να
εναντιωθώ στην επεξεργασία των δεδομένων μcιυ μέσω της αποcΓ[ολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία ως ορίζεται ανωτέρω.

1) Ο Ασφαλισμένος:

Ε ΣΥΝΑ1ΝΩ

ΠΔΕΝ ΣγΝΑ1ΝΩ

2) Ο Ασφαλισμένος:

Π ΣγΝΑΙΝΩ

ΕΔΕΝ ΣγΝΑ1ΝΩ

Οι κα[ωτέρω υπογράφοντες διάβασσν με προσο}ρί την παρούσα Ενημέbωση και τις Δηλώσεις Σιιναίνεσης για την προστασια των

προσω™ώνδεδομώωνκαιτηmΟδ:όοπΊ:Ιυ`πογραφής..Τ4Φm`Λ,4
Ημερομηνία„..Θ..*..../........
Α) Υπογραφή

σφαλισμένου/ων ή εξαρτώμενου/ων μέλου ς/μελών

Ονομcr[επώνυμο

Έ..Ζπ4-Τ Ζ:.ιΓW Η

2)..............Ονοματεπώνυμ

3)..........„„.Ονοματεπώνυμ
4).....`..........Ονοματεπώνυμ
5)................Ονοματεπώνυμ

Β) (Για ανήλικο) γπογράφουν οι έχοντεςτη γονική μέριμνα του ασφαλισμένου/εξαρτώμενcιυ μέλους.

Ονοματεπώνυ μο ανηλίκου/ων 1)
γπογραφή ι)

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή 2)

Ονομαεπώνυμο

