
                       
                   ΠΡΟΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ 

  
 

  

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΖΠΣΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ 

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

     

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 Οδόο/Αξηζκόο :  Σ.Κ. : Πεξηνρή :  Οδόο/Αξηζκόο : Σ.Κ. : Πεξηνρή : 

 ΣΖΛΔΦΩΝΑ Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. ΣΖΛΔΦΩΝΑ Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. 

       

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Οδόο Αξηζκόο Σ.Κ. Πεξηνρή 

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Σ.Μ.ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΟΡΟΦΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

  
 Τπόγεην    ηζόγεην   όξνθνη 

ΥΡΖΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ/ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

θύξηα θαηνηθία      εμνρηθή θαηνηθία 
απνζήθε       γθαξαδ 

Μπεηόλ αξκέ    ιηζνηνπβιόθηηζηε     άιιε 

ΥΡΖΔΗ ΟΗΚΟΓΟΜΖ 

Από πόζνπο νξόθνπο απνηειείηαη ε νηθνδνκή (εθηόο ηνπ ηζνγείνπ);   

Δθάπηεηαη κε άιιεο νηθνδνκέο; Αλ λαη, πνηα ε θαηαζθεπή ηνπο;  

Σν ππόγεην ρξεζηκνπνηείηαη;  

Σν ηζόγεην ρξεζηκνπνηείηαη;  

Οη όξνθνη ρξεζηκνπνηνύληαη;  

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΓΖ 

 Σαξαηζνζθεπή     θεξακνζθεπή     άιιε 

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Οηθνδνκήο : 
 

Πεξηερνκέλνπ :   

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

ΑΠΟ ΔΩ ΔΣΖΗΟ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΩ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΩ 

     

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ : 
βιέπε 2

ε
 ζειίδα 

ΔΗΜΟ  
 
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΡΥΖ 

 

 

ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΚΖ ΠΤΡΟ (ΔΝΤΠΟΘΖΚΑ)   

Κσδηθόο 
MEGA HOME ΜΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ     

Δπσλπκία 
MEGA HOME ΥΩΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΔ     

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΕΔΡΑ: ΣΟΛΩΝΟΣ 137 ,17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΗΛ. 2109477200  FAX 2109401557 

e-mail:  ydrogios@ydrogios.gr 
 

 

 



 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ €1.500.- ανά 

αντικείμενο & ΑΝΩ ΣΩΝ €3.000.- ανά ομάδα αντικειμένων 
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ΗΜΕΙΩΕΙ  -  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  -  ΔΗΛΩΕΙ 

1. Σα αζθαιηδόκελα ποζά ποσ δειώλοληαη είλαη πραγκαηηθά, δηαθορεηηθά ζα ηζτύεη ο αλαιογηθός όρος. (Άρζρο 17 
παρ.1 Ν.2496/97) 

2. Η πρόηαζε σπογράθεηαη από ηολ προηείλοληα θαη ηολ ζσλεργάηε γηα ηε βεβαίφζε ηες ζσκπιήρφζες ηες πρόηαζες 

θαη σπογραθής ηες από ηολ προηείλοληα παροσζία ηοσ. Πρόηαζε ποσ δελ έτεη ζσκπιερφζεί ζφζηά δελ σποιογίδεηαη 
θαη δελ εθδίδεηαη αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο. 

3. Η θάισυε ηοσ ζεηζκού παρέτεηαη κε ηελ προϋπόζεζε όηη ηο αζθαιηδόκελο θηίρηο είλαη αληηζεηζκηθής θαηαζθεσής 

ζύκθφλα κε ηελ ηζτύοσζα Νοκοζεζία θαη ηολ ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ.                    

 

Παξαθαιώ λα εθδώζεηε ην αζθαιηζηήξην κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη  ζηελ παξνύζα πξόηαζε θαη γηα 
όζνπο από ηνπο αλαθεξόκελνπο θηλδύλνπο δειώλσ όηη επηζπκώ λα αζθαιηζζώ.  Γειώλσ όηη πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο 
ελεκέξσζεο κνπ από ηνλ Αζθαιηζηή ηεο «ΤΓΡΟΓΔΗΟ» Α.Α & Α.Δ, γηα ηνπο όξνπο ηεο αζθάιηζεο, ηηο θαιύςεηο θαη 
ηηο κεηαβνιέο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν.2496/97 παξέιαβα θαη δηάβαζα 
πξνζεθηηθά ην ελεκεξσηηθό έληππν πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 4 παξ. 2 πεξίπησζε Ζ ηνπ λ. 
δηαηάγκαηνο 400/70 θαη βεβαηώλσ ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ.  Δπίζεο δειώλσ όηη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ πην 
πάλσ ζηνηρείσλ  ζα ελεκεξώλσ ηελ εηαηξία εγγξάθσο, θαζώο θαη όηη δελ έρσ απνθξύςεη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 
επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο πξόηαζεο αζθάιηζεο. 
 
Ζ παξνύζα πξόηαζε ηζρύεη θαη γηα ηηο ηπρόλ αλαλεώζεηο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κνπ εθόζνλ επηζπκώ απηόκαηε 
αλαλέσζε θάζε ρξόλν.  Δπίζεο αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα δειώλσ ζηελ εηαηξία εγγξάθσο θάζε κεηαβνιή, 
ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθό ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη επίηαζε ηνπ θηλδύλνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηθήο πξόηαζεο αζθάιηζεο. 
 
 
 

Ο ΤΝΔΡΓΑΣΖ Ο ΑΗΣΩΝ 

 

………………      ……………………          ……………..             ……………… 
    ΤΠΟΓΡΑΦΗ                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                   ΤΠΟΓΡΑΦΗ                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

ΕΙΔΟ 

 


