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Αρ. Συμβολαίου __________________ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΝΑ 
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Αίτηση Τροποποίησης και Επαναφοράς Ασφαλίστρου 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΙΤΗΤΗ 
 
Αριθμός συμβολαίου __________________________ Κωδικός Ασφαλιστή __________________________ 

      ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ / ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ (PA)   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ    

       ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ 

*Σε περίπτωση που η διεύθυνση διαφέρει από αυτή της αρχικής αίτησης, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε σχετικό Utility Bill. 
 

**Στοιχεία εξαρτώμενων τέκνων 

 ΠΑΙΔΙ 1 ΠΑΙΔΙ 2 ΠΑΙΔΙ 3 ΠΑΙΔΙ 4 

ΕΠΙΘΕΤΟ     
ΟΝΟΜΑ     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ     
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ/ΕΣ     
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*     
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ     

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ** 

ΕΠΙΘΕΤΟ    
ΟΝΟΜΑ    
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ    
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ/ΕΣ 
(ΔΗΛΩΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ) 

   

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ) 
ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
 

  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)    
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL)    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ* 
 
 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
 
 

  

2Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)    

Όνομα και Διεύθυνση Εργοδότη 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν (1) τον Ασφαλισμένο, (2) τα Καλυπτόμενα Μέλη και (3) τον Αιτητή ή τον Αντισυμβαλλόμενο σε 
περίπτωση που αιτείται ΣΠΑ. 

1. α) Δηλώστε υπάρχουσες καλύψεις: 
                                             i) με MetLife                i) σε ατομικά συμβόλαια __________________________________________ 
 ______________________________________________________________                 
 ii) σε ομαδικά συμβόλαια _________________________________________ 
 ______________________________________________________________  
                                            ii) με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες____________________________________________________ 
                                                                                     ______________________________________________________________   
 
β) Έχετε υποβάλει ποτέ αίτηση για ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων-Υγείας η οποία εκκρεμεί, απορρίφθηκε  
ή έχει γίνει αποδεκτή με επασφάλιστρα ή εξαιρέσεις; (Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Δηλώστε συνολικό ετήσιο εισόδημα: Ασφαλισμένος: ____________________________________       
                                                              Αιτητής/Αντισυμβαλλόμενος:_________________________                              

                                                                              Σύζυγος:__________________________________________ 
 

3. Αναλαμβάνετε ή σκέφτεστε να αναλάβετε οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως: πλοήγηση αεροπλάνου ή άλλου πτητικού 
μέσου, πτώση με αλεξίπτωτο, αγώνες ταχύτητας, ιππασία, κυνήγι, ορειβασία/ αναρρίχηση, χιονοδρομίες, ποδηλασία, 
πολεμικές τέχνες, καταδύσεις θαλάσσια σπόρ ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα αυξημένης επικινδυνότητας;  
Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.  
Όνομα Ασφαλισμένου: _____________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________________________ 
 

4. Είστε μέλος ομάδας οποιουδήποτε αθλήματος; Κατέχετε Δελτίο Υγείας Αθλητή; Δηλώστε είδος αθλήματος, ομάδα, 
κατηγορία: 
Όνομα Ασφαλισμένου: ____________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Οδηγείτε μοτοσυκλέτα άνω των 75 κ.ε.;  
        Όνομα Ασφαλισμένου: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

6. Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε καπνίσει / καταναλώσει οινόπνευμα; (εάν ΝΑΙ παρακαλώ δηλώστε ημερήσια ποσότητα)  

Όνομα  Ασφαλισμένου:____________________________________________________________________        

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. (Μόνο για γυναίκες)Είστε έγκυος; Αν ναι προσκομίστε ιατρική έκθεση από τον γυναικολόγο σας. 
  



 
 

  

  

 
 

POS14 Αίτηση Τροποποίησης και Επαναφοράς Ασφαλίστρου UND13_POS 09-2021                                                                                        

 

Αρ. Συμβολαίου __________________ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

 

 
8. α) Κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό με ετήσια διάρκεια διαμονής πέραν των 30 ημερών?  

(Εάν ΝΑΙ αναφέρατε Χώρα, Πόλη και διάρκεια διαμονής)  
Όνομα Ασφαλισμένου: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

           β) Σκοπεύετε να ζήσετε προσωρινά στο εξωτερικό; (Εάν ΝΑΙ αναφέρατε Χώρα, Πόλη και διάρκεια διαμονής) 
Όνομα ασφαλισμένου: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
γ) Για Αλλοδαπούς δώστε χρονολογία άφιξης στην Κύπρο και διάρκεια προσδοκώμενης παραμονής στην Κύπρο 

           (Επισυνάψετε τα έντυπα που αποδεικνύουν μόνιμη παραμονή στην Κύπρο) 
Όνομα Ασφαλισμένου: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν (1)Ασφαλισμένο, (2) Καλυπτόμενα Μέλη και (3) τον Αιτητή ή τον Αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση 
που αιτείται ΣΠΑ. 
 
1. Δηλώστε Ύψος & Βάρος: Ασφαλισμένος: ……… εκ. ……… κιλά.                Αντισυμβαλλόμενος/Αιτητής:……… εκ. ……… κιλά. 
                                                 Σύζυγος: ……… εκ. …….... κιλά.  Παιδί 3: ……..… εκ. …….… κιλά. 
                                                 Παιδί 1: …..…… εκ. ………. κιλά.                 Παιδί 4: ……..… εκ. …….… κιλά. 
                                                 Παιδί 2: ……..… εκ. …….… κιλά. 
 
 
2.  Έχετε κάνει ποτέ οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, έχετε συμβουλευθεί ιατρό, νοσηλευθεί ή χειρουργηθεί, 
έχετε ακολουθήσει ή βρίσκεστε υπό θεραπευτική αγωγή (συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής) ή έχετε 
πρόθεση για κάτι από τα παραπάνω;  
 

3. Έχετε ή είχατε ποτέ οποιαδήποτε  διάγνωση, θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για:   ΝΑΙ ΟΧΙ 

(α) Οποιοδήποτε φυσικό ελάττωμα ή αναπηρία, τύφλωση, κώφωση ή άλλη πάθηση Ματιών ή Αυτιών;   

(β) Ψηλή Αρτηριακή Πίεση, ψηλή χοληστερίνη, Ρευματικό Πυρετό, Φύσημα, Εγκεφαλικό επεισόδιο,  Στηθάγχη, Καρδιακό 

επεισόδιο ή άλλες παθήσεις της καρδίας ή του κυκλοφορικού συστήματος; 
  

(γ) Παθήσεις του Αίματος ή των Λεμφαδένων;   

(δ) Καρκίνο ή οποιασδήποτε μορφής κακοήθεια ή Κύστη ή Πολύποδα ή άλλο όγκο ή πάθηση Δέρματος;   

(ε) Διαβήτη, ψηλό Σάκχαρο, παθήσεις του Θυρεοειδή και λοιπών ενδοκρινών αδένων;   

(ζ) Ηπατίτιδα ή άλλη πάθηση του ήπατος, πάθηση στομάχου, εντέρου, παγκρέατος ή λοιπού πεπτικού συστήματος;   

(η) Παθήσεις των νεφρών, του ουροποιητικού ή του αναπαραγωγικού συστήματος;   

(θ) Επιληψία, Παράλυση, Λιποθυμία, Ίλιγγο ή άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος;   

(ι) Άσθμα, Φυματίωση, πάθηση Πνευμόνων ή άλλη πάθηση του αναπνευστικού συστήματος;   

(κ) Ψυχική νόσο, διανοητική διαταραχή, αγχώδη συνδρομή, κατάθλιψη, εθισμό στο αλκοόλ ή εξάρτηση ή χρήση ναρκωτικών 

ουσιών; 
  

(λ) Νευρίτιδα, ισχιαλγία, ρευματική πάθηση, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, νόσο των μυών ή των οστών, 

συμπεριλαμβανόμενης της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων; 
  

(μ) ΑΙDS ή θετικά αντισώματα του ιού HIV ή οποιαδήποτε χρόνια ή μεταδοτική πάθηση;   

(ν) Προσβλήθηκε ποτέ οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας (πριν από την ηλικία των 65) από διαβήτη, ασθένεια του 

αίματος ή του ήπατος, ασθένεια των νεφρών, καρκίνο, καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, φυματίωση ή διανοητική διαταραχή; 
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Εάν έχετε απαντήσει ΝΑΙ σε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες παρακάτω για (1) Όνομα ασφαλισμένου, (2)  
διάγνωση, (3) ημερομηνία, (4) περιγραφή ιστορικού, όνομα ιατρού, αποτελέσματα εξετάσεων, θεραπεία που παρασχέθηκε (5) 
σημερινή κατάσταση – επισυνάψετε έκθεση χειρουργικής επέμβασης και βιοψίας, αποτελέσματα αξονικής/μαγνητικής 
τομογραφίας, Χ-ray ή άλλα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σημείωση: Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται για την παροχή συγκατάθεσης αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα (όπου εφαρμόζεται). Στο βαθμό που η συγκατάθεση αφορά 
ανήλικο, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται εκ μέρους του από τον γονέα ή άλλο άτομο που ασκεί την γονική μέριμνα του 
παιδιού. 
Εμείς, η MetLife Europe d.a.c. (Υποκατάστημα Κύπρου), από Λεωφόρο Κέννεντυ 38, 1087 Λευκωσία (στο εξής η «MetLife»), 
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως εξηγείται παρακάτω και θα είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των 
δεδομένων που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς. 

 

1. Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: 
 

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτησή σας και να διαχειριστούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το (θα) οποίο 

καλύπτεστε αναλόγως σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα υγείας που έχετε παράσχει 

ή που μπορεί να ζητηθείτε να παράσχετε στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας που έχετε παράσχει ή πιθανόν 

να παράσχετε 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 αίτησής 

σας καθώς και διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 
Εάν συμφωνείτε με τα πιο πάνω και αποδέχεστε όπως η MetLife επεξεργάζεται τα δεδομένα υγείας σας για τους πιο πάνω 
σκοπούς, παρακαλώ σημειώστε το τετραγωνάκι που αφορά το πρόσωπο σας στον πιο κάτω πίνακα. 

 

 
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 συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτηση σας ή, σε περίπτωση που έχουμε ήδη εγκρίνει το 
ασφαλιστήριο, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να διαχειριστούμε την κάλυψή σας από το ασφαλιστήριο και αυτή θα θεωρείται ότι 
έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση που αποσυρθεί η συγκατάθεση, θα ακυρωθεί ολόκληρο το ασφαλιστήριο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό 
δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων σας μέχρι εκείνο το σημείο. 
 
Θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να σας παρέχουμε αποκλειστικό 
υλικό και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MetLife που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. 
 
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες 
από την MetLife, παρακαλώ σημειώστε το τετραγωνάκι που αφορά το πρόσωπο σας στον πιο κάτω πίνακα. 
 

 
 
 
 
  

Ασφαλισμένος Αιτητής / Αντισυμβαλλόμενος* Σύζυγος 

    Ναι, συμφωνώ      Ναι, συμφωνώ      Ναι, συμφωνώ 

Παιδί 1 Παιδί 2 Παιδί 3 Παιδί 4 

    Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ 

Ασφαλισμένος Αιτητής / Αντισυμβαλλόμενος* 

    Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω τέτοια επικοινωνία      Ναι,  επιθυμώ να λαμβάνω τέτοια επικοινωνία 
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Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας ή την ικανότητά σας να 
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Ακόμη και αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να 
μας ενημερώσετε σχετικά ανά πάσα στιγμή. Προσφέρουμε απλούς τρόπους για να το κ άνετε αυτό. Μπορείτε να μας ενημερώσετε: 
 

i. μέσω της επιλογής "διαγραφτείτε / unsubscribe" σε κάθε επικοινωνία μάρκετινγκ που στέλνουμε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ii. αν προτιμάτε, με οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα 
 

Μέσω e-mail: ccd@metlife.com 
Μέσω τηλεφώνου: 22 845845 
Μέσω ταχυδρομείου: Λεωφόρο Κέννεντυ 38, 1087 Λευκωσία 
 
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 
τετραγωνάκι που αφορά το πρόσωπό σας στον πιο κάτω πίνακα. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ασφαλισμένος 
Αιτητής / 
Αντισυμβαλλόμενος* 

Σύζυγος Παιδί 1** Παιδί 2** Παιδί 3** Παιδί 4** 

       

Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο 

       

Υπογραφή  Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή 

*Αν είναι άλλος από τον προτεινόμενο για ασφάλιση  

**Αν το παιδί είναι άνω των 18 ετών, υπογράφει το ίδιο. Αν είναι ανήλικος, υπογράφει εκ μέρους του ο γονέας ή άλλο πρόσωπο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

  

Ασφαλισμένος Αιτητής / Αντισυμβαλλόμενος* Σύζυγος 

    Ναι, συμφωνώ      Ναι, συμφωνώ      Ναι, συμφωνώ 

Παιδί 1 Παιδί 2 Παιδί 3 Παιδί 4 

    Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ     Ναι, συμφωνώ 
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Αρ. Συμβολαίου __________________ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η παρακάτω Δήλωση προορίζεται προς συμπλήρωση για φορολογικούς σκοπούς.  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ περί ‘Αυτόματης Ανταλλαγής Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών’ (Κοινό Πρότυπο 

Αναφοράς – CRS), όπως ενσωματώθηκε στην Κύπρο με το Διάταγμα 161/2016 ημερομηνίας 20.05.2016, καθώς και με την 

εκδοθείσα πράξη των Η.Π.Α για τη ‘Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής’ (FATCA), η MetLife Europe d.a.c 

υποχρεούται να εξετάσει αν ο Ασφαλισμένος, ο Αντισυμβαλλόμενος/Αιτητής και κάθε Δικαιούχος είναι πολίτης ή/και φορολογικός 

κάτοικος των Η.Π.Α ή άλλης χώρας.  

Εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, η MetLife Europe d.a.c υποχρεούται να κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. Η MetLife Europe d.a.c  δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει φορολογικές συμβουλές και δεν φέρει ευθύνη για την 

πλημμελή ή ελλιπή συμπλήρωση των στοιχείων.  

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την συμπλήρωση της παρακάτω Δήλωσης, παρακαλείσθε όπως 

συμβουλευθείτε τον φορολογικό σας σύμβουλο. Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που σημειώσατε κάποια από τις παραπάνω δηλώσεις, πλην της πρώτης, να σημειωθεί το Α.Φ.Μ. σας στις Η.Π.Α ή 

στη χώρα της φορολογικής σας κατοικίας (πλην της Κύπρου). 

Ασφαλισμένος 

Α.Χώρα:___________Α.Φ.Μ:___________Β.Χώρα:___________Α.Φ.Μ:___________Γ.Χώρα:___________Α.Φ.Μ: ___________ 

Αντισυμβαλλόμενος/Αιτητής 

Α.Χώρα:___________Α.Φ.Μ:___________Β.Χώρα:___________Α.Φ.Μ:___________Γ.Χώρα:___________Α.Φ.Μ: ___________ 
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Σ Είμαι φορολογικός κάτοικος ΜΟΝΟ της Κύπρου 

Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής  

Υπόκειμαι στην Ομοσπονδιακή Φορολογία εισοδήματος των Η.Π.Α 

Διαθέτω διαβατήριο που εκδόθηκε στις Η.Π.Α 

Είμαι κάτοχος πράσινης κάρτας διαμονής στις Η.Π.Α 

Έχω γεννηθεί στις Η.Π.Α 

Διαθέτω στις Η.Π.Α ταχυδρομική διεύθυνση / διεύθυνση κατοικίας 

Διαθέτω στις Η.Π.Α αριθμό τηλεφώνου 

Διαθέτω στις Η.Π.Α τραπεζικό λογαριασμό 

Διαθέτω αντίκλητο/πληρεξούσιο για τις υποθέσεις μου στις Η.Π.Α 

Είμαι φορολογικός κάτοικος χώρας ΕΚΤΟΣ Κύπρου και Η.Π.Α 
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Αρ. Συμβολαίου __________________ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ / ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  
 
Ο Ασφαλισμένος ή/και Αντισυμβαλλόμενος/Αιτητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα ενημερώσει την MetLife Europe d.a.c εντός τριάντα (30) 

ημερών σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή κατά την οποία ο ίδιος ή κάποιος από τους δικαιούχους γίνει υπήκοος των Η.Π.Α., που 

υπόκειται στην Ομοσπονδιακή Φορολογία Εισοδήματος των Η.Π.Α. ή μεταφέρει την κυριότητα του Ασφαλιστηρίου σε υπήκοο των Η.Π.Α ή γίνει 

φορολογικός κάτοικος κάποιας χώρας εκτός της Κύπρου. Επίσης, είναι γνωστό ότι ψευδής δήλωση ή παραποίηση στοιχείων φορολογικής 

κατάστασης από υπήκοο Η.Π.Α. ή φορολογικό κάτοικο χώρας εκτός της Κύπρου θα μπορούσε να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία 

των Η.Π.Α. (νομοθεσία FATCA) ή της άλλης χώρας.  

Με αυτή την δήλωση, δέχομαι για λογαριασμό μου και για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που θα έχει ή θα απαιτεί δικαίωμα στο 
συμβόλαιο που ο αριθμός του αναφέρεται πιο πάνω (1) ότι όλες οι απαντήσεις μου είναι πλήρεις και αληθινές (2) θα αποτελούν τη βάση για την 
επαναφορά σε ισχύ, μετατροπή ή προσθήκη οποιασδήποτε ασφάλειας. (3) Ότι αυτή η επαναφορά σε ισχύ, μετατροπή ή προσθήκη δεν θα 
θεωρείται ότι έγινε επειδή κατατέθηκαν χρήματα για την ολική πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται μέχρις ότου αυτή η αίτηση γίνει 
αποδεκτή σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας. (4) Ότι η είσπραξη, κράτηση, κατάθεση ή εξόφληση οποιασδήποτε πληρωμής ή 
διακανονισμού τέτοιας μορφής, από την Εταιρεία  ή από αντιπρόσωπο της δεν θα σημαίνει αποδοχή της αιτήσεως μου αυτής ούτε θα επηρεάζει 
τον όρο (3).  
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που το συμβόλαιο επανατεθεί σε ισχύ ή τροποποιηθεί έτσι ώστε να αυξάνεται ο κίνδυνος, θα είναι μαχητό.  
Με την αίτηση αυτή κατέβαλα € _________________________ για την επαναφορά σε ισχύ, ή μετατροπή του πιο πάνω αναφερόμενου 
ασφαλιστηρίου.   
 
____________________________________________    _________________________________    _______________________ 

Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου                    Υπογραφή                                                     Ημερομηνία  

____________________________________________    _________________________________    _______________________ 

Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου                     Υπογραφή                                                     Ημερομηνία 

____________________________________________    _________________________________    _______________________ 

Ονοματεπώνυμο Εκδοχέα ή Αμετάκλητου Δικαιούχου Υπογραφή                                                      Ημερομηνία 

____________________________________________    _________________________________    _______________________ 

Ονοματεπώνυμο Ασφαλιστικού Συμβούλου ή Μάρτυρά      Υπογραφή                                                      Ημερομηνία 

 

 

 


