
 
 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΑ  -  ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΕΩΖ 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ                                       Επαναθοπά ζε Ιζσύ                      Πποζθήκη ςμπληπωμαηικών Ωθελημάηων 

                                                   Αλλαγή σεδίος Αζθάλιζη           Αύξηζη Κεθαλαίος  

Απιθμόρ Αζθαλιζηηπίος…………………………………. 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ 
1. Α. Πιήξεο Ολνκαηεπώλπκν…………………………………. ………………………   Β. Ζκεξνκελία Γελλήζεσο……………………….. 

    Γ. Σόπνο Γελλήζεσο…………………………………………. ………………………   Γ. Αξ. Σαπηόηεηαο…………………………….….. 

2. Α. Δπάγγεικα (αθξηβή θαζήθνληα) (Να αλαθεξζεί θαη δεύηεξν επάγγεικα, αλ ππάξρεη) 

    Β. Όλνκα θαη Γηεύζπλζε Δξγνδόηε 

2. Α. ……………………………….. 

    Β………………………………… 

       ………………………………… 

       ………………………………… 

3. Έρεηε ή πξόθεηηαη λα έρεηε θάπνηα ζρέζε κε 

     Α. ηξαηησηηθή ή Ναπηηθή Τπεξεζία; 

     Β. Αεξνπινΐα ή Αεξνπνξία; 

      Γ. Δπηθίλδπλεο Γξαζηεξηόηεηεο; 

3. Α. ……………………………….. 

    Β………………………………… 

    Γ. ………………………………... 

      …………………………………. 

4.  Α. Έρεηε θάλεη ή πξόθεηηαη λα θάλεηε άιιε αίηεζε γηα αζθάιεηα δσήο; 

 B. Τπνβάιαηε αίηεζε επίζεκα ή αλεπίζεκα, γηα λέα αζθάιεηα, αιιαγή ζρεδίνπ αζθάιεηαο ή 

επαλαθνξά ζε ηζρύ, πνπ λα απνξξίθζεθε, αλαβιήζεθε, απνζύξζεθε ή άιιαμε ζε ζρέζε κε ην είδνο, 

ην πνζό ή ην αζθάιηζηξν, κεηά από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ζαο γηα ην πην πάλσ ζπκβόιαην; 

(Αλ λαη, γξάςηε ην όλνκα ηεο Δηαηξείαο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ αηηία απόξξηςεο θ.ι.π. ησλ 

αηηήζεσλ.) 

Γ. Έρεηε άιιε Αζθάιεηα Εσήο ή Πξνζσπηθώλ Αηπρεκάησλ/ Τγείαο κε ηελ MetLife Europe Limited ; 

4. Α. ……………………………….. 

    Β. ……………………………….. 

       ………………………………… 

       ………………………………… 

       ………………………………… 

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

     Γ. ……………………………….. 

5. Μεηά από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πην πάλσ ζπκβνιαίνπ: 

    Α. Έρεηε αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζζεί; 

    (Γξάςηε εκεξνκελίεο θαη ιεπηνκέξεηεο) 

Β. πκβνπιεπηήθαηε γηαηξό ή αθνινπζήζαηε ζεξαπεία γηα αζζέλεηα ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο 

θαηάζηαζεο; (Γξάςηε εκεξνκελίεο θαη ιεπηνκέξεηεο) 

Γ. Ννζειεπηήθαηε ζε λνζνθνκείν ή ζεξαπεπηήξην; (Γξάςηε εκεξνκελίεο θαη ιεπηνκέξεηεο) 

   Γ. Έρεηε θάλεη πνηέ αλαιύζεηο αίκαηνο;  (Γξάςηε εκεξνκελίεο, ιεπηνκέξεηεο θαη απνηειέζκαηα) 

Δ. πλέβε ζηελ νηθνγέλεηα ζαο ζάλαηνο παηέξα, κεηέξαο, αδειθνύ, αδειθήο; (Αλ λαη γξάςηε 

ζπγγέλεηα, ειηθία θαη αηηία ζαλάηνπ.) 

5. Α. ………………………………. 

      ……………………….. ……….         

    Β. ………………………………. 

        ……………………………….. 

    Γ. ………………………………. 

      ………………………………… 

    Γ. ………………………………. 

    Δ…………………………….…… 

     ………………………..…………         

6. Α. Από όηη μέξεηε θαη πηζηεύεηε είζαζηε ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο; 

    Β. Έρεηε πξόζεζε λα ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό ή λα ππνβιεζείηε ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο; 

6. Α. ……………………………….. 

    Β. ……………………………….. 

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

Α. 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; αο έρνπλ πεη όηη είζαζηε θνξέαο ηνπ AIDS; 

B. 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. 

7. Α. ……………………………….. 

       ………………………………… 

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

   Β……………………….. ………..              

      ………………………. ………...        

     ..………………………………… 

      …………………………………. 

8. Α. Γειώζηε εκεξήζηα θαηαλάισζε θαπλνύ / νηλνπλεύκαηνο. 

    Β. Ύςνο/ Βάξνο. 

8. Α. ……………………………….. 

    Β. ……………………………….. 

9. (Μόλν γηα γπλαίθεο)Δίζηε έγθπνο; Αλ λαη πξνζθνκίζηε ηαηξηθή έθζεζε από ηνλ γπλαηθνιόγν ζαο. 9……………………………………. 

10. Κάλεηε ζπρλά ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό; Αλαθέξαηε ρώξεο θαη ζπρλόηεηα. 10…………………………………... 
Ο ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 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. 

Με απηή ηελ δήισζε, δέρνκαη γηα ινγαξηαζκό κνπ θαη γηα ινγαξηαζκό νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ ζα έρεη ή ζα απαηηεί δηθαίσκα ζην ζπκβόιαην πνπ ν 

αξηζκόο ηνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ (1) όηη όιεο νη απαληήζεηο κνπ είλαη πιήξεηο θαη αιεζηλέο (2) λα ιεθζνύλ ζαλ βάζε γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρύ, κεηαηξνπή 
ή πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε αζθάιεηαο. (3) Όηη απηή ε επαλαθνξά ζε ηζρύ, κεηαηξνπή ή πξνζζήθε δελ ζα ζεσξείηαη όηη έγηλε επεηδή θαηαηέζεθαλ ρξήκαηα 

γηα ηελ νιηθή πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνύ πνπ νθείιεηαη κέρξηο όηνπ απηή ε αίηεζε γίλεη απνδεθηή ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δηαηξείαο. (4) Όηη 

ε είζπξαμε, θξάηεζε, θαηάζεζε ή εμόθιεζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο ή δηαθαλνληζκνύ ηέηνηαο κνξθήο, από ηελ Δηαηξεία  ή από αληηπξόζσπν ηεο δελ ζα 
ζεκαίλεη απνδνρή ηεο αηηήζεσο κνπ απηήο νύηε ζα επεξεάδεη ηνλ όξν (3).  

Απνδέρνκαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβόιαην επαλαηεζεί ζε ηζρύ ή ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο, ζα είλαη καρεηό. Απνδέρνκαη όηη ην 

ζπκβόιαην ζα θαηαζηεί αδηαθηινλίθεην αλ θαηαβάιινληαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ θαη λα παξακείλεη ζε ηζρύ, ( κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη 
ζηε δσή) γηα δύν ζπλερή πιήξε έηε κεηά από απηή ηελ αίηεζε.  

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 κεηαηξνπή ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ αζθαιηζηεξίνπ. 
…………………………………………………….                 ……………………                      …………………………………………………………… 

Τπνγξαθή Μάξηπξα / Αζθαιηζηηθνύ πκβνύινπ                        Ζκεξνκελία                                             Τπνγξαθή Αζθαιηζκέλνπ 

ΑΠΟΦΑΗ UNDERWRITER 

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

UND 12 Μέξνο 1    12/2015 

  

  


