ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΣΟΛΩΝΟΣ 137 ,17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

e - m a i l : y d r o g i o s @ yd r o g i o s . g r

ΤΝΔΡΓΑΣΖ: Κωδικός:

ΤΗΛ. 2109477200

Ονοματεπώνσμο:

FAX 2109401557

τηλ/ fax:

Π Ρ Ο Σ Α Ζ Α Φ ΑΛ Η  Ζ  Δ ΠΗ Υ Δ Η Ρ Ζ  Δ Χ Ν / Γ Ρ ΑΦΔ Η Χ Ν
Πξνο ηελ «ΤΓΡΟΓΔΗΟ» Α.Α & A.E
Παξαθαιψ λα αζθαιίζεηε ηα πεξηνπζηαθά κνπ ζηνηρεία, πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ, γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα θεθάιαηα πνπ πξνηείλσ.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: απφ ____/____/______ κέρξη ____/____/______

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ:

εθ’ άπαμ



εμάκελνο 

ηξίκελνο 

Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ/ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ

ΓΟΤ

ΓΗΚΑΟΤΥΟΗ ΑΦΑΛΗΜΑΣΟ (ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ)
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΟΓΟ-ΑΡΗΘΜΟ:
ΣΖΛΔΦΩΝΟ

ΠΟΛΖ-ΤΝΟΗΚΗΑ:

T.K.:

ΠΟΛΖ-ΤΝΟΗΚΗΑ:

T.K.:

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΟΓΟ-ΑΡΗΘΜΟ:
ΣΖΛΔΦΩΝΟ:

ΥΡΖΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ / ΔΗΓΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΠΡΟ ΑΦΑΛΗΖ

ΚΣΗΡΗΟ / ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ:
ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΚΣΗΡΗΟΤ
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ, ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ & ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ & ΛΟΗΠΑ ΤΝΑΦΖ
ΔΠΗΠΛΑ, ΚΔΤΖ, ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
ΜΠΔΣΟΝ ΑΡΜΔ
ΛΗΘΟΚΣΗΣΖ
ΣΗΜΔΝΣΟΛΗΘΟΚΣΗΣΖ
ΥΩΜΑΣΟΠΛΗΝΘΟΚΣΗΣΖ
ΛΤΟΜΔΝΖ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή)

€
€
€
€
€
€
€

ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ:







 ΣΑΡΑΣΟΚΔΠΖ
 ΣΑΡΑΣΟΚΔΠΖ ΜΔ ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ
 ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ ΔΠΗ ΞΤΛΟΓΟΚΩΝ
 ΛΑΜΑΡΗΝΟΚΔΠΖ ΔΠΗ ΞΤΛΟΓΟΚΩΝ
 ΆΛΛΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή)







ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
Απφ πφζνπο νξφθνπο απνηειείηαη ε νηθνδνκή (εθηφο ηνπ ηζνγείνπ);
Πνπ βξίζθνληαη ηα αζθαιηδφκελα;
Δθάπηεηαη κε άιιεο νηθνδνκέο;
Αλ λαη, πνηα ε θαηαζθεπή ηνπο;
ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
Σν ππφγεην ρξεζηκνπνηείηαη :
Σν ηζφγεην ρξεζηκνπνηείηαη :
Οη φξνθνη ρξεζηκνπνηνχληαη :
Υξεζηκνπνηείηαη θηλεηήξαο (βελδηλνθίλεηνο, ειεθηξνθίλεηνο θιπ).
Ζ ηζρχο ηνπ είλαη :
ίππνη
To πξντφλ πνπ παξάγεηαη είλαη :
Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη :
ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΦΑΛΗΖ:
ΜΔGA BUSINESS ME
AΠΑΛΛΑΓΔ

ΜΔGA BUSINESS ΥΧΡΗ AΠΑΛΛΑΓΔ


ΝΑΗ



ΟΥΗ 
Καχζηκε χιε :

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ:
ΔΗΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖ  ΔΗΜΟ ΠΔΡΗΔΥ/ΝΟΤ  ΚΑΘΗΕΖΖ-ΟΛΗΘΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ  ΚΑΘΗΕΖΖ ΟΛΗΘΖΖ ΠΔΡΗΔΥ/ΝΟΤ 
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ ΟΜΟΡΩΝ & IΓΗΟΚΣΖΣΩΝ ΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ :
ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΛΟΓΩ ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΩΝ:

α) € 60 ΖΜΔΡΖΗΩ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ:
 β) € 90 ΖΜΔΡΖΗΩ



ΑΝΑΛΤΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΔΗ

πλδεδεκέλε κε Π.Τ. φιν ην 24ψξν
Υσξίο ζχλδεζε κε Π.Τ.
Κακία εγθαηάζηαζε

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΤΡΟΒΔΖ

πξίλγθιεξο
Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο
Δγθαηάζηαζε CO2
Φνξεηνί Ππξνζβεζηήξεο

ΤΝΘΖΚΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΝΔΡΟΤ
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ηφκηα Τδξνιεςίαο
Γεκφζην Γίθηπν
Ίδηα παξνρή λεξνχ
Άιιεο πεγέο ηξνθνδνζίαο















ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΛΟΠΖ :
Τπάξρεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ πξνζηαηεχεη φιν ην ρψξν ;

NAI

Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ αζηπλνκία / security ;

NAI

Τπάξρνπλ κεηαιιηθά ξνιά ή θάγθεια ζε φια ηα αλνίγκαηα ;

NAI

Τπάξρεη ζπκθσλεηηθφ θχιαμεο κε Δηαηξία Security;

NAI






NAI



OXI



NAI



OXI



OXI
OXI
OXI
OXI

αξηζκφο
άιιε
αξηζκφο








 Με πνηα;

Ση πεξηέρεη ην ζπκθσλεηηθφ θχιαμεο;
Πεξηγξαθή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο:
ε πνηα Αζηπλνκηθφ Σκήκα ππάγεζηε ;
Έρνπλ ζπκβεί θινπέο ζην παξειζφλ ;

πεξηνρή:

Πφηε θαη πφζεο ζπλέβεζαλ / χςνο δεκηάο :

Δίραηε αζθαιηζζεί γηα ηηο θινπέο απηέο ;
ε πνηα αζθαιηζηηθή εηαηξία ;

ΗΣΟΡΗΚΟ ΕΖΜΗΧΝ ΣΖ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ / ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Αλ ππήξραλ δεκηέο ζηνλ πξνηεηλφκελν θίλδπλν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, αλαθέξαηε εκεξνκελία, είδνο θαη πνζφ δεκηάο

ΑΛΛΑ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΗΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Αν δεν σπάρτοσν ο τώρος διαγράφεται)
ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΠΟΟ

ΛΖΞΖ

ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΡΑΠΔΕΑ ή ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΠΟΤ ΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΜΔΝΑ ;


ΝΑΗ
ΌΥΗ
Αλ λαη, ζε πνηα Σξάπεδα/Οξγαληζκφ;
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΓΖΛΧΔΗ
1. Σα αζθαιηδφκελα πνζά πνπ δειψλνληαη είλαη πξαγκαηηθά, δηαθνξεηηθά ζα ηζρχεη ν αλαινγηθφο φξνο. (Άξζξν 17 παξ.1 Ν.2496/97)
2. Ζ πξφηαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνηείλνληα θαη ηνλ ζπλεξγάηε γηα ηε βεβαίσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο πξφηαζεο θαη ππνγξαθήο ηεο απφ
ηνλ πξνηείλνληα παξνπζία ηνπ. Πξφηαζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ εθδίδεηαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
3. Ζ θάιπςε ηνπ ζεηζκνχ παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηδφκελν θηίξην είλαη αληηζεηζκηθήο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία θαη ηνλ ΓΔΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ.
Παξαθαιψ λα εθδψζεηε ην αζθαιηζηήξην κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε θαη γηα φζνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο
θηλδχλνπο δειψλσ φηη επηζπκψ λα αζθαιηζζψ. Γειψλσ φηη πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο ελεκέξσζεο κνπ απφ ηνλ Αζθαιηζηή ηεο «ΤΓΡΟΓΔΗΟ» Α.Α &
Α.Δ, γηα ηνπο φξνπο ηεο αζθάιηζεο, ηηο θαιχςεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.2496/97 παξέιαβα θαη
δηάβαζα πξνζεθηηθά ην ελεκεξσηηθφ έληππν πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 παξ. 2 πεξίπησζε Ζ ηνπ λ. δηαηάγκαηνο 400/70 θαη
βεβαηψλσ ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ. Δπίζεο δειψλσ φηη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ ζα ελεκεξψλσ ηελ εηαηξία εγγξάθσο,
θαζψο θαη φηη δελ έρσ απνθξχςεη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο αζθάιηζεο.
Ζ παξνχζα πξφηαζε ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ αλαλεψζεηο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κνπ εθφζνλ επηζπκψ απηφκαηε αλαλέσζε θάζε ρξφλν. Δπίζεο
αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα δειψλσ ζηελ εηαηξία εγγξάθσο θάζε κεηαβνιή, ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη επίηαζε ηνπ
θηλδχλνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή ησλ αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηθήο πξφηαζεο αζθάιηζεο.

ΣΟΠΟ / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ

