IA SΙS
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

www.ydrogios.com.cy

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εταιρείας
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Εγγρ. Εταιρείας

Ημερ. Γέννησης

Επάγγελμα
Τηλέφωνα

Email

Διεύθυνση κατοικίας
Τ.Τ.

Πόλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Ημερ. Γέννησης

Άρρεν

Θήλυ

Ύψος

Βάρος

Διεύθυνση Κατοικίας
Τ.Τ.

Πόλη

Επάγγελμα

Τηλέφωνα

Email

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η - Έγγαμος/η

Σχέση με τον Συμβαλλόμενο
Η αλληλογραφία να αποστέλλεται στην διεύθυνση
Τ.Τ.

Πόλη

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Παρακαλώ σημειώστε με √ την επιλογή του ασφαλιστικού σχεδίου που προτιμάτε:
Σχέδια

Student

Κάλυψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Silver

Αφαιρετέο ποσό για
Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Gold

Platinum

Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
OXI

NAI

500€

1000€

World wide

Ειδικό Σχέδιο

2000€

5000€

Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
15.000€

20.000€

ΑΛΛΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τρόπος Πληρωμής

Ετήσιος

Εξαμηνιαίος

Μετρητά

Με τραπεζική εντολή

Ασφάλιστρο

€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

από

Τριμηνιαίος

Προκαταβολή

Μηνιαίος

Ημερομηνία

μέχρι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι μόνο η σύζυγος και τα νόμιμα άγαμα παιδιά σας ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή που υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία ή που είναι φοιτητές στην Κύπρο και κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών μπορούν να συμπεριληφθούν ως εξαρτώμενα πρόσωπα στο σχέδιο.
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ
(σε εκ.)

ΒΑΡΟΣ
(σε κιλά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Όλες οι πιο κάτω ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν πλήρως για όλα τα προτεινόμενα για ασφάλιση άτομα. Όπου η απάντηση είναι θετική παρακαλώ
δώστε πλήρεις λεπτομέρειες στον ανάλογο πίνακα που ακολουθεί:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Είστε ασφαλισμένος τώρα ή υπήρξατε ποτέ
ασφαλισμένος με Σχέδιο Υγείας, με την Εταιρεία μας ή
με οποιαδήποτε άλλη Ασφαλιστική Εταιρεία; Αν ναι,
παρακαλώ δηλώστε μας το όνομα της Εταιρείας και το
σχέδιο με το οποίο είστε ασφαλισμένος.

ΝΑΙ

2. Έχει απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή με ειδικούς όρους ή
επασφάλιστρο, αίτηση σας για ασφάλεια Ζωής, Υγείας ή
Προσωπικών
Ατυχημάτων
από
οποιαδήποτε
Ασφαλιστική Εταιρεία;

ΝΑΙ

3. Έχετε υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση ασφάλισης
Ζωής, Υγείας, ή Προσωπικών Ατυχημάτων στην
Εταιρεία μας ή σε οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία η οποία
εκκρεμεί προς αποδοχή;

ΝΑΙ

ΑΡ. ΕΡΩΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
1. Καπνίζετε;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, παρακαλώ δηλώστε:
• Για πόσα χρόνια καπνίζετε
• Την ημερήσια κατανάλωση σας σε καπνό

5. Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος, χοληδόχου
κύστης, κολικό νεφρού, πέτρες, αίμα, λεύκωμα ή σάκχαρο στα
ούρα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Σακχαρώδη διαβήτη, ψηλή χοληστερόλη ή / και
τριγλυκερίδια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Παθήσεις θυροειδούς, λεμφαδένων, όγκο, καρκίνο, κατά
πλάκας σκλήρυνση ή / και νόσο Πάρκινσον;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8. Ιλίγγους, απώλεια αισθήσεων, διανοητικές διαταραχές,
σπασμούς, επιληψία, παράλυση ή άλλη πάθηση εγκεφάλου ή
νευρικού συστήματος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9. Ρευματικό πυρετό, αρθριτικά, μυοσκελετικά προβλήματα,
κατάγματα ή αναπηρίες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. Κύστη κόκκυγος, αιμορρόιδες, κήλη, περιεδρικό συρίγγιο,
κιρσούς ή άλλες παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Μολυσματική μεταδοτική ασθένεια (σύφιλη ή γονόρροια)
ή έχετε πάρει ιατρική συμβουλή, θεραπεία ή έχετε κάνει
αναλύσεις αίματος που σχετίζονται με αυτά ή αναλύσεις για
ηπατίτιδα ή/ και AIDS;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

12. Έχετε κάνει οποιαδήποτε μετάγγιση αίματος ή στοιχείων
του αίματος; Έχετε απορριφθεί ως δότης αίματος ή έχετε το
στίγμα μεσογειακής αναιμίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13. Έχετε κάνει ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, αναλύσεις
ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις ή γενικές ιατρικές εξετάσεις
(Τσεκ-απ); Παρακαλώ δηλώστε γιατί.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14. Έχετε υποβληθεί σε εγχείρηση ή παραμείνατε σε
νοσοκομείο ή κλινική;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15. Έχετε πάρει ποτέ άλλες ουσίες ενδοφλεβίως ή φάρμακα
χωρίς την συνταγή ιατρού;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16. Για Γυναίκες Μόνο:
• Παρακαλώ δήλωσε παθήσεις μαστών ή / και γεννητικών
οργάνων

2. Παρακαλώ δηλώστε την καθημερινή σας
κατανάλωση σε αλκοόλ.
ΟΧΙ

• Είστε έγκυος;
• Αν ναι, πόσο μηνών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Ασχολείστε με οποιοδήποτε άθλημα ή δραστηριότητα; ΝΑΙ

ΟΧΙ

17. Για Άνδρες Μόνο:
• Έχετε υπηρετήσει ή υπηρετείτε τώρα κανονικά την
Στρατιωτική σας θητεία;
• Αν έχετε πάρει απαλλαγή για οποιοδήποτε λόγο παρακαλώ
προσκομίστε δικαιολογητικά.

3. Ταξιδεύετε συχνά στο εξωτερικό εκτός για σκοπούς

ΝΑΙ

αναψυχής; Αν ναι, πόσο συχνά, για πόσο χρονικό διάστημα και πού;
4. Προτίθεστε να ζήσετε μόνιμα εκτός Κύπρου;

Αν ναι, παρακαλώ δηλώστε αν ασχολείστε επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά;

7. Υπάρχουν συνθήκες στο επάγγελμα, συνήθειες ή άλλες ασχολίες που σας
εκθέτουν σε κίνδυνο; Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες

18. Οικογενειακό ιστορικό:
Υπέφεραν ή υποφέρουν οι γονείς ή τα αδέλφια σας (είτε εν
ζωή είτε όχι) από διαβήτη, καρδιοπάθεια, όγκο ή καρκίνο,
νόσο Huntington’s, πολυκυστικά νεφρά, εγκεφαλικό
επεισόδιο, κατά πλάκας σκλήρυνση, νευροπάθειες, υπέρταση
ή οποιαδήποτε άλλη κληρονομική ασθένεια;

8. Οδηγείτε δίκυκλο άνω των 75CC;
Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες

19. Παρακαλώ δηλώστε το όνομα και διεύθυνση του
προσωπικού οικογενειακού σας γιατρού.

ΝΑΙ

6. Δηλώστε αν είστε αριστερόχειρας

ΑΡ. ΕΡΩΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΑΡ. ΕΡΩΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Υποφέρετε τώρα ή είχατε υποφέρει ποτέ στο παρελθόν από:
1. Πρόβλημα Καρδίας
καρδιογραφήματος;

ή

μη

φυσιολογικού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Πάθηση αίματος, αιμοφόρων αγγείων, αναιμία,
υπέρταση, πόνο στο στήθος ή ταχυπαλμία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Πάθηση πνευμόνων, βρόγχων ή άλλο στηθικό
νόσημα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Παθήσεις οφθαλμών, αυτιών, λαιμού στόματος ή
ιγμορείων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

06/18

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω/ουμε ότι εκτός από τα πιο πάνω, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχετε συγκεντρώσει από μένα/μας παραμένει ως έχει, ως ήδη σας
έχω/ουμε δηλώσει στην αρχική μου/μας πρόταση. Δηλώνω/ουμε ότι ο,τιδήποτε αναφέρεται στην πρόταση αυτή είναι απόλυτα αληθές και ότι
δεν έχω/ουμε αποκρύψει, παραποιήσει ή παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός. Συμφωνώ/ούμε επίσης ότι η πρόταση και
δήλωση αυτή είναι απόλυτα δεσμευτική για μένα/μας, θα αποτελεί τη βάση του ασφαλιστηρίου αυτού μεταξύ μου/μας και της ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ και θα θεωρείται ως να ενσωματώνεται στο ασφαλιστήριο που θα εκδοθεί. Αν οποιαδήποτε
απάντηση έχει γραφεί από άλλο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο θα θεωρείται δικός μου/μας αντιπρόσωπος και όχι αντιπρόσωπος της
ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ.
Υπογράφτηκε στην
Υπογραφή Ασφαλισμένου

την
Υπογραφή Συμβαλλομένου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις/διευκρινίσεις έχουν δοθεί στον Κυρίως Ασφαλισμένο και στον Προτείνοντα και ότι δεν
γνωρίζω οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση της Εταιρείας σχετικά με την ασφαλισιμότητα του Κυρίως
Ασφαλισμένου προσώπου και των προς ασφάλιση εξαρτωμένων προσώπων.
Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο Αντιπροσώπου

Υπογραφή Αντιπροσώπου

Κωδικός Αντιπροσώπου

Κεντρικά Γραφεία:
Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα,
Τ.Θ. 40378, 6303 Λάρνακα
T: (+357) 24 200 800 F: (+357) 24 82 82 98
E: ydrogios@cytanet.com.cy
www.ydrogios.com.cy

