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     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ.  
                          Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ. 
                   NOTE: PLEASE SIGN THE PERSONAL DATA PROCESSING FORM ON THE NEXT PAGE. THE CONSENT MUST BE DULY SIGNED IN 
                               ORDER TO EVALUATE YOUR CLAIM 
 
 
        

       CL (13) FORM  - 38, Kennedy Avenue, 1087 Nicosia – Cyprus, Tel. +357 22845845, Telefax +357 22845641E-Mail: contact@metlife.com 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - Συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο/ To be completed by the insured. 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:                                                                 ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
    NAME OF INSURED                                                                                          IDENTITY CARD NO.       

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                                       AΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 
    COMPANY NAME                                                                                                 POLICY NO. 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                              ΤΗΛ./ TEL. 
    EMAIL ADDRESS:                                                                                                                                             

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ €…..                            5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ…… 
    TOTAL AMOUNT OF SUBMITTED EXPENSES €……                                  NUMBER OF SUBMITTED RECEIPTS……  

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΗ: 
    NAME OF PATIENT 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΗ:  
    PATIENT’ S DATE OF BIRTH                                          

8. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ: 
    RELATIONSHIP TO THE INSURED 

9. ΠΑΘΗΣΗ: 
    NATURE OF SICKNESS 

10. Ο ΠΑΘΩΝ ΕΙΧΕ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ; ΝΑΙ / ΟΧΙ        ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ; 
     HAS THE PATIENT EVER HAD THE SAME OR SIMILAR CONDITION?     YES / NO        IF YES WHEN?  

11. ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ: 
     ATTENDING PHYSICIANS 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες του εντύπου αυτού είναι 
αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.  

I hereby declare to the best of my knowledge that all the information on 
the form is true and correct.  

Δηλώνω ότι, εξουσιοδοτώ την  MetLife να εξοφλήσει απευθείας το κόστος 
της νοσηλείας που αφορά την σχετική αποζημίωση με βάση τους όρους 
και κανονισμούς του συμβολαίου. 
 
  ΝΑΙ:                 ΟΧΙ:     

I hereby state that, I authorize MetLife to settle directly the cost of my 
hospitalization related to the associated claim based on the policy’s terms 
and conditions. 
 
YES:                  NO: 

          Ημερομηνία/ Date                                               Υπογραφή Ασφαλισμένου/ Signature of Insured 
.......................................................          ..................................................................................... 

ΜΕΡΟΣ B΄- Συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό/ To be completed by the attending physician  

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΗ:                                                                     ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:                       
    NAME OF PATIENT                                                                                    DATE OF BIRTH 

2. Α) ΠΑΘΗΣΗ/ΔΙΑΓΝΩΣΗ  :                                                                                   
    NATURE OF SICKNESS   :                                                            
    Β) ΥΠΗΡΞΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ                   ΝΑΙ:                OXI:             ΑΝ ΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
         WAS IT DUE TO ACCIDENT               YES:                NO:              IF YES GIVE EXACT DATE: 

3. ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:                             
    WHEN DID SYMPTOMS FIRST APPEAR?                    

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: 
    DATE OF PREVIOUS VISITS RELATED TO SAME DISEASE: 

5. ΦΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Η΄ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ: (Λεπτομερής περιγραφή ) 
    NATURE OF SURGICAL OR OBSTETRICAL PROCEDURE (Describe fully) 
 
    Εντός Νοσοκομείου  / In Patient                                         Εξωτερικός Ασθενής / Out Patient    
    
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ADMISSION DATE: ……………………..    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ / DISCHARGE DATE: …………………………       

6. Παρακαλώ αναφέρατε αν συστήνονται περαιτέρω ακτινογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή ή άλλη        θεραπεία./Please 
state whether any further treatment is recommended and/or any x-rays, lab test, medication prescribed.   
 
  

   Εξ’ όσων γνωρίζω και πιστεύω οι απαντήσεις στις πιο πάνω ερωτήσεις είναι πλήρεις και ακριβείς          
   As far as I know and believe the answers to the above questions are full and accurate     
    Ημερομηνία/ Date                                                                                            Υπογραφή και σφραγίδα Ιατρού/Doctor’ s signature and stamp 
 
....................................................                                                                                  ...............................................................................  
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Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Σημείωση: Εάν αυτή η συγκατάθεση αφορά σε ανήλικο, αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα ή άλλο άτομο που ασκεί την γονική 
μέριμνα του παιδιού. Οι αναφορές στα "δεδομένα για την υγεία σας", "δεδομένα υγείας μου" και παρόμοιες αναφορές πρέπει να διαβάζονται ως 
αναφορές στα δεδομένα υγείας του ανηλίκου. 
 
Εμείς, η MetLife Europe d.a.c. (Υποκατάστημα Κύπρου), από Λεωφόρο Κέννεντυ 38, 1087 Λευκωσία, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα όπως εξηγείται παρακάτω και θα είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς. 
 
Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:  
 
1. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την απαίτηση σας, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα υγείας που έχετε προσκομίσει ή που μπορεί 
να ζητηθείτε να προσκομίσετε στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας που έχετε προσκομίσει ή πιθανόν να προσκομίσετε σε 
σχέση με άλλα ασφαλιστήρια όταν αυτά είναι σχετικά. Στα πλαίσια αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα υγείας σας με γιατρούς 
ή άλλους ειδικούς συμβούλους για να μας βοηθήσουν σε σχέση με την εξέταση της απαίτησης σας. 

 
Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την απαίτηση σας και αυτή θα απορρίπτεται. 

  
Εάν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλώ σημειώστε το παρακάτω τετραγωνάκι. 

 
 

 
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 38, 1087 
Λευκωσία ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση ccd@metlife.com . Ωστόσο, αν αποσύρετε την συγκατάθεση σας, δεν θα 
μπορέσουμε να εξετάσουμε την απαίτηση σας και αυτή θα απορρίπτεται. Αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία των 
δεδομένων σας μέχρι εκείνο το σημείο.  

 
2. Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουμε τα δεδομένα υγείας που έχουμε για εσάς μαζί με το γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας ή να λάβουμε πρόσθετα δεδομένα υγείας από αυτούς προκειμένου να εξετάσουμε κατάλληλα την απαίτηση σας. Όταν αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο, θα επικοινωνήσουμε με το γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και θα τους ζητήσουμε να μας 
παράσχουν δεδομένα υγείας που έχουν για εσάς. 

 
Σε περίπτωση που δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να εξετάσουμε την απαίτηση σας, αν θεωρήσουμε ότι είναι 
σημαντικό να ελέγξουμε τα δεδομένα της υγείας σας με άλλες πηγές ή να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες από αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η 
απαίτηση σας θα απορρίπτεται. 

  
Εάν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλώ σημειώστε το παρακάτω τετραγωνάκι. 

 
 

 
 
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 38, 1087  
Λευκωσία ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση ccd@metlife.com. Ωστόσο, αν αποσύρετε την συγκατάθεση σας ενόσω εκκρεμεί 
η απαίτηση σας, θα την απορρίψουμε αν θεωρήσουμε ότι είναι σημαντικό να ελέγξουμε τα δεδομένα της υγείας σας με άλλες πηγές ή να λάβουμε 
πρόσθετες πληροφορίες από αυτές. Αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων σας μέχρι εκείνο το σημείο.  

 
1. Εάν η απαίτησή σας εγκριθεί και αφορά ωφέλημα υγείας σε είδος, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων προσώπων για την 

παροχή του ωφελήματος αυτού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί τους τα δεδομένα υγείας που έχουμε για εσάς. 
 

Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε το ωφέλημα σε είδος αν στηριζόμαστε σε τρίτους για κάτι τέτοιο.  
 

 Εάν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλώ σημειώστε το παρακάτω τετραγωνάκι. 
 

 
 
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 38, 1087 
Λευκωσία ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση ccd@metlife.com. Ωστόσο, αν αποσύρετε την συγκατάθεση σας, δεν θα 
μπορέσουμε να σας παρέχουμε το σχετικό ωφέλημα σε είδος. Αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων σας 
μέχρι εκείνο το σημείο.  
  
Περισσότερες πληροφορίες 
  
Η πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μας η οποία αναφέρει με περισσότερη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη χρήση αυτή εσωκλείεται και είναι επίσης διαθέσιμη στο www.metlife.com.cy. 
 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σημειώνοντας το παρακάτω τετραγωνάκι. 
 
  
 
  
Υπογραφή Ασφαλισμένου/ενήλικα εξαρτωμένου/ γονέα σε περίπτωση ανήλικου εξαρτωμένου 
 
 …………………………………….….    Ημερομηνία: ……………………………….. 
 

If you do not understand the Greek, please be informed this consent form is also available in English and can 
be obtained from Claims Department or your Employer. 

 Ναι, επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

 Ναι, αποδέχομαι η MetLife Europe d.a.c. (Υποκατάστημα Κύπρου) να επεξεργάζεται τα δεδομένα υγείας μου για τους πιο πάνω σκοπούς. 

 Ναι, αποδέχομαι η MetLife Europe d.a.c. (Υποκατάστημα Κύπρου) να επικοινωνεί με τον γιατρό μου ή άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 

και να τους ζητά να παρέχουν σε αυτή δεδομένα υγείας που έχουν για μένα για τους πιο πάνω σκοπούς. 

 Ναι, αποδέχομαι η MetLife Europe d.a.c. (Υποκατάστημα Κύπρου) να επεξεργάζεται τα δεδομένα υγείας μου για τους πιο πάνω σκοπούς. 
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