
 
 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΓΔΙΑ                                         ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ                                                    
       ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ε ΙΥΤ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ                ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΩΝ    

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΥΤΟ          

       ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ε ΙΥΤ                                                       ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ/ΑΤΞΗΗ ΩΦΕΛΗΜΑΣΩΝ 

1.  Αξηζκόο Αζθαιηζηεξίνπ 

2. Ολνκαηεπώλπκν Αηηεηή                                                                                              Αξ. Σαπηόηεηαο 

3. Ηκεξνκ. Γελλήζεσο ΤΦΟ ΒΑΡΟ 

4.                                                                                                           1νλ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ                                            2νλ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

α.     Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο                                              ………………………………………………………………………………………… 

β.     Δξγνδόηεο θαη Γ/λζε Δξγνδόηε                                     ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                    ………………………………………………………………………………………… 

   γ.    Δηζόδεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ                               ………………………………………………………………………………………… 

   δ.    Πόζν θαηξό εμαζθείηε ην παξόλ επάγγεικα;                   ………………………………………………………………………………………… 

5.            ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΗ                       Αξ. 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΗΜΔΡ. 

ΓΔΝΝΗΔΧ 

ΤΦΟ ΒΑΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΚΑΣΗ

ΓΟΡΙΑ 

Όλνκα πδύγνπ       

Όλνκα Παηδηνύ       

Όλνκα Παηδηνύ       

6.   Απ’ όηη γλσξίδεηε εζείο θαη ηα αλήιηθα πξνηεηλόκελα πξόζσπα γηα αζθάιηζε βξίζθεζηε ζήκεξα ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο ρσξίο θπζηθά 

ειαηηώκαηα  ή παξακνξθώζεηο; 

                                                                                                              ΝΑΙ                    ΟΥΙ 

7. Έρεηε εζείο ή ηα αλήιηθα πξνηεηλόκελα πξόζσπα γηα αζθάιηζε ππνβάιεη πνηέ αίηεζε γηα αζθάιηζε δσήο, αηπρήκαηνο, αληθαλόηεηαο ή 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, αλαζηαιεί, αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ρξεώζεθαλ κε επαζθάιηζηξν ή δελ αλαλεώζεθαλ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               ΝΑΙ                   ΟΥΙ 

8. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηώλ έρεηε εζείο ή ηα αλήιηθα πξνηεηλόκελα πξόζσπα γηα αζθάιηζε λνζειεπζεί ή ζπκβνπιεπηεί γηαηξό; 

 

                                                                                                              ΝΑΙ                      ΟΥΙ 

9. Απ’ όηη γλσξίδεηε είραηε πνηέ ζπκβνπιεπηεί εζείο ή ηα αλήιηθα πξνηεηλόκελα γηα αζθάιηζε πξόζσπα γηαηξό ή έρεηε ή είραηε πνηέ, δηαβήηε, 

παζνινγηθή πίεζε αίκαηνο, νπνηαδήπνηε αλσκαιία ή αξξώζηηα ηεο θαξδίαο, ησλ πλεπκόλσλ, ηεο πιάηεο ή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, λεπξηθή ή 

δηαλνεηηθή δηαηαξαρή, θαξθίλν ή νπνηαδήπνηε άιιε αξξώζηηα, αλσκαιία ή ηξαπκαηηζκό;                       ΝΑΙ                          ΟΥΙ 

10. θέπηεζηε εζείο ή ηα αλήιηθα πξνηεηλόκελα γηα αζθάιηζε πξόζσπα λα αλαιάβεηε νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν εγρείξεκα; (αλεκνπινηθή πηήζε, 

ππνβξύρηα θαηάδπζε, πηινηάξηζκα αεξνπιάλνπ, θάζνδν κε αιεμίπησην, αγώλεο ηαρύηεηαο θαη άιια;)             ΝΑΙ                ΟΥΙ 

                                                                                                                                                                                  

11. Παίδεηε πνδόζθαηξν;                                                                     ΝΑΙ                  ΟΥΙ      Αλ λαη ζε πνηα νκάδα ; 

12. Η απνδεκίσζε πξόζθαηξεο αληθαλόηεηαο πνπ δεηάηε απ’ όια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζαο είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ 75 % ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζαο;  

                                                                                                              ΝΑΙ                   ΟΥΙ 

13. Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ύλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS) 

A. Έρεηε ζπκβνπιεπζεί γηαηξό ή ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία ζρεηηθή κε ην AIDS ή κε θάπνηα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο πηζαλώο ζρεηηδόκελε 

κε ην AIDS ή γεληθόηεξα κε αζζέλεηα πνπ κεηαδίδεηαη κε ζεμνπαιηθή επαθή;                ΝΑΙ            ΟΥΙ          

Β.    αο έρνπλ πεη όηη είζαζηε θνξέαο ηνπ AIDS;                        ΝΑΙ            ΟΥΙ                                                                                                            

Γ.     Έρεηε νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα ζπκπηώκαηα ε αηηία ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί; Γηάξξνηεο, δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο ή 

δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, κεγάιε θαηαβνιή δπλάκεσλ, ζεκαληηθή απώιεηα βάξνπο;                              ΝΑΙ                ΟΥΙ                                                                                                                       

14. Μόλν γηα γπλαίθεο. Δίζηε έγθπνο;  

                                                                                   ΝΑΙ                     ΟΥΙ     Αλ λαη πξνζθνκίζηε ηαηξηθή έθζεζε από ηνλ γπλαηθνιόγν ζαο. 

Αλ ζηελ εξώηεζε 6 απαληήζεηε αξλεηηθά θαη ζηηο 7 κέρξη 14 θαηαθαηηθά, παξαθαινύκε αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο δίλνληαο πην θάησ ηνλ αξηζκό 

ηεο εξώηεζεο θαη ην όλνκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ γηα αζθάιηζε, πεξηγξαθή ηζηνξηθνύ, όλνκα γηαηξνύ, θ.ι.π.: 

 

 
Ο ΠΔΡΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΝΟΜΟ 138 (1) 2001. 

Ο αληηζπκβαιιόκελνο θαη ν αζθαιηζκέλνο, εθ’ όζνλ είλαη δηαθνξεηηθό πξόζσπν, έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο έρνπλ δηθαίσκα 
λα πξνβάινπλ αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνύλ. Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο ή πξνβνιήο αληηξξήζεσλ αζθείηαη κε έγγξαθν πνπ 

απνζηέιιεηαη απνδεδεηγκέλα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηελ Λεπθσζία. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν αληηζπκβαιιόκελνο ή θαη ν αζθαιηζκέλνο κε 

ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό ηεο ελεκεξώζεσο ηνπ γηα ηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε 
Δηαηξεία , είλαη δε δπλαηό λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε άιιεο ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ Δηαηξεία επηρεηξήζεηο κε ζθνπό ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ζηε παξνρή ζπγθαηάζεζεο ή αληίξξεζεο γηα επεμεξγαζία ε Δηαηξεία ζα δηθαηνύηαη λα κελ απνδερζεί ηελ αίηεζε απηή. 

Γλσξίδσ θαη ζπκθσλώ όηη θακία αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ παξέρεηαη αλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή από ηελ Δηαηξεία θαη δειώλσ ππεύζπλα όηη νη παξαπάλσ 
πιεξνθνξίεο είλαη αιεζείο θαη ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρύ ή ηξνπνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

Δπίζεο εμνπζηνδνηώ νπνηνδήπνηε γηαηξό ή λνζνθνκείν, ηδησηηθή θιηληθή, Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, άιιν νξγαληζκό, ίδξπκα ή πξόζσπν, πνπ έρεη απνδείμεηο ή 

γλσξίδεη θάηη γηα κέλα ή γηα νπνηαδήπνηε εμαξηώκελν κνπ πξνηεηλόκελν γηα αζθάιηζε, ή γηα ηελ πγεία καο λα δώζεη ζηελ MetLife Europe Limited ή ηνλ 
αληηπξόζσπν ηεο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πγεία θαη ην ηαηξηθό ηζηνξηθό, λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ηαηξηθή 

ζπκβνπιή, ζεξαπεία, πάζεζε ή ελόριεζε. Σν θσηναληίγξαθν απηήο ηεο εμνπζηνδνηήζεσο έρεη ηελ ίδηα ηζρύ κε ην πξσηόηππό ηεο.  

Με ηελ αίηεζε απηή θαηέβαια €……………….γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρύ ή κεηαθνξά ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

 

Ηκεξνκελία ………………………… 

………………………………………..                       ………………………………………………                    ………………………………………………………… 
          ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΡΣΤΡΑ                        ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ                   ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΧΝ                           

UNDERWRITER’S DECISION 
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