BEΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΥΠ΄ΑΡ. 10052003 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡ. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟ
€ XXX
/ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΤΙΜΗΜΑ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΙΘΕΤΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΦΥΛΟ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ:

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ:

ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΟΣΗ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΖΩΗΣ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΩΝ:
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:
Α.∆.Τ.:

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
«Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ»
1 έτους από την Έναρξη της Κάλυψης, αυτοµάτως ανανεούµενη για 1 έτος κάθε φορά, εκτός εάν οποιοδήποτε µέρος
ενηµερώσει το άλλο µέρος για την πρόθεσή του περί µη ανανέωσης, µε σχετική έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα
(30) ηµερών πριν από την εκάστοτε λήξη της ετήσιας περιόδου κάλυψης. Σε περίπτωση προπληρωµής οποιασδήποτε
οφειλής που απορρέει από το ανωτέρω Ιδιωτικό Συµφωνητικό, η κάλυψη θα εξακολουθεί να ισχύει έως την πρώτη
επέτειο της Έναρξης της Κάλυψης που έπεται της ηµεροµηνίας της εν λόγω προπληρωµής.
ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:

Φ.Α.:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:

Φ.Α.:

ΣΥΝΟΛΟ:

Η εταιρεία µε την επωνυµία «FCA CAPITAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», σε
περίπτωση που υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του Ασφαλιζόµενου από το ανωτέρω Ιδιωτικό Συµφωνητικό ή ο
Ασφαλιζόµενος, σε περίπτωση που δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή αυτού από το ανωτέρω Ιδιωτικό Συµφωνητικό
συνεπεία προπληρωµής αυτού.
Από κοινού, η εταιρεία µε την επωνυµία "Financial Assurance Company Limited" και έδρα το Λονδίνο Αγγλίας
(Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Λονδίνο W4 5HR) και το υποκατάστηµα Ελλάδας της Εταιρείας
"Financial Insurance Company Limited" το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο ∆ήµο Αθηναίων (οδός Κουµπάρη, αρ. 5) - οι
οποίες αποτελούν µέλη του οµίλου εταιρειών της AXA S.A.
Ασφάλεια Ζωής (κάλυψη για όλους), Μόνιµη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυχήµατος ή Ασθένειας (κάλυψη για όλους
τους εργαζόµενους), Προσωρινή Ανικανότητα λόγω Ατυχήµατος ή Ασθένειας (κάλυψη για ελεύθερους
επαγγελµατίες, δηµοσίους υπαλλήλους, ηµεροµίσθιους, εποχικό προσωπικό και προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου ή σύµβαση έργου) και Ακούσια Ανεργία (κάλυψη για εργαζόµενους µε ιδιωτικού δικαίου σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου). Για ασφαλιζόµενους άνω των 65 ετών, οι καλύψεις «Ασφάλεια Ζωής» και «Μόνιµη Ολική
Ανικανότητα» ισχύουν µόνο σε περίπτωση ατυχήµατος.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν έντυπο αποτελεί βεβαίωση για τη συµµετοχής σας στο Συµβόλαιο Οµαδικής Ασφάλισης, µε αριθµό 10052003 που έχει συναφθεί µεταξύ της
εταιρείας µε την επωνυµία «FCA CAPITAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Η βεβαίωση
περιγράφει τους όρους συµµετοχής στο πρόγραµµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω Συµβολαίου Οµαδικής Ασφάλισης.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή/ και τρίτους κατ’ εντολή και για λογαριασµό της έχετε
ενηµερωθεί πλήρως στο πλαίσιο της Αίτησης Υπαγωγής στο Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ).
6. ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ
O Ασφαλισµένος δύναται να αναγγείλει οποιεσδήποτε αιτιάσεις του αναφορικά µε το ασφαλιστικό πρόγραµµα στην Ασφαλιστική Εταιρεία είτε
τηλεφωνικά, στον αριθµό: 210 3380840 από ∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00, εξαιρουµένων των εθνικών αργιών είτε εγγράφως, στην ακόλουθη
διεύθυνση: οδός Κουµπάρη, αριθµ. 5, 106 74, Αθήνα (υπόψη «Financial Insurance Company Limited»).
Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στην αιτίαση του Ασφαλισµένου εντός 50 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης αυτής. Η
ενεργοποίηση της διαδικασίας χειρισµού αιτίασης δε διακόπτει την παραγραφή των σχετικών έννοµων αξιώσεων του Ασφαλισµένου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ασφαλισµένος για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήµατός του µπορεί να αποταθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή, εντός έτους απ’
όταν έλαβε πλήρη γνώση της τυχόν βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Τηλεφωνικά: 210 6460862, 210 6460814, 210
6460612, 210 6460734, 210 6460458. Μέσω φαξ: 210 6460414. Ταχυδροµικά: Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 114 71, Αθήνα ή µε αυτοπρόσωπη παρουσία στην ίδια
διεύθυνση. Με µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr).

..…/……/…………….
∆ια την Ασφαλιστική Εταιρεία

Hervé Balzano
Chief Executive Officer

