
Επάγγελμα:

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση κύριας κατοικίας:

Ταχυδρομικός κώδικας / Περιοχή:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: α) Κινητό:

β) Κατοικίας:

γ) Fax:

E-mail:

Ονοματεπώνυμο κυρίως οδηγού:

Φύλο (άνδρας ή γυναίκα):

Ημερομηνία γέννησης:

Ημερομηνία έκδοσης διπλώματος:

Κατηγορία διπλώματος: α) Ερασιτεχνικό (ναι ή όχι):

Αριθμός κυκλοφορίας:

Μάρκα:

Μοντέλο:

Ιπποδύναμη / Κυβισμός:

Χρήση:

Αριθμός θέσεων:

Έτος κατασκευής:

Ημερομηνία 1ης αδείας :

Ημερομηνία μεταβίβασης:

Cabrio (ναι ή όχι):

Υβριδικό (ναι ή όχι):

Αξία οχήματος: α) Τιμολόγιο αγοράς:

β) Τρέχουσα εμπορική αξία:

Θραύση κρυστάλλων:

Πυρκαγιά, κλοπή (ολική & μερική), φυσικά φαινόμενα:

Ιδίες ζημίες οχήματος (μικτή ασφάλιση):

Οδική βοήθεια βλάβης:

Νομική προστασία:

Πλήθος οχημάτων στην ίδια οικογένεια (ίδια διεύθυνση):

Πλήθος οχημάτων με τον ίδιο Α.Φ.Μ.:

Υφιστάμενη ασφαλιστική εταιρία:

Υφιστάμενο bonus - malus:

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης:

Τρόπος πληρωμής ασφαλίστρων (ετησίως η εξαμηνιαίως):

Επισήμανση

Ημερομηνία ………. / ………. / ……….

Υπογραφή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.         Στοιχεία ιδιοκτήτη

 2.        Στοιχεία οδηγών & άδεια οδήγησης για όλους τους οδηγούς

 3.        Στοιχεία οχήματος (άδεια κυκλοφορίας) 

 4.       Προαιρετικές καλύψεις (επιλέξτε τις επιθυμητές καλύψεις με ναι ή όχι)

 5.        Ειδικές εκπτώσεις

Η Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας κα της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ), λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά

και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας

παράλληλα τη νομιμότητά τους. Ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, αναγράφονται

λεπτομερώς στη Πολιτική Ιδιωτικότητας της εταιρίας μας, η οποία έχει αναρτηθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας, στην ιστοσελίδα μας

www.xirogiannopoulos.gr. 

Δηλώνω ότι οι απαντήσεις μου στην πρόταση ασφάλισης είναι πλήρεις και ακριβείς και ότι έλαβα γνώση των χρήσιμων πληροφοριών του 

ενημερωτικού έντυπου του άρθρου 11 (Π.Δ. 190/2006).    Η υπογραφή της παρούσας πρότασης δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η έναρξη της ασφάλισης προϋποθέτει την αποδοχή της ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και την πληρωμή του ασφαλίστρου.

 6.        Προηγούμενο ασφαλιστήριο

 7.        Διάρκεια - Τρόπος πληρωμής

Ονοματεπώνυμο:


