Ιατρικά Έξοδα / Medical Expenses
Δώστε λεπτομέρειες του τραυματισμού ή της ασθένειας για το οποίο χρειάστηκε ιατρική παρακολούθηση / Give details of injury or illness which needed medical attention

Δώστε κατάσταση των εξόδων και επισυνάψτε σχετικές αποδείξεις / Give statement of expenses and attach any related evidence

Ιατρικές Λεπτομέρειες / Doctors Details:
Όνομα Θεράποντος Ιατρού / Doctors Name:
Διεύθυνση / Address

Κωδικός / Post Code

Τηλ / Tel

Υπέφερε ποτέ ο απαιτητής από την ίδια ασθένεια ή είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό; Aν ΝΑΙ δώστε λεπτομέρειες /
Has the claimant suffered from the same illness or had undergone the same injury? If YES, give datails

NAI / YES

OXI / NO

Όνομα οικογενειακού ιατρού του απαιτητή /
Name of claimant’s family doctor
Διεύθυνση / Address

Κωδικός / Post Code

Αρ, Ταυτότητας / I.D.No

Τηλ / Tel
Ημερ. Γέννησης / Date of Βirth

Πότε τον επισκεφθήκατε για τελευταία φορά και για ποιο σκοπό; / When was your last visit and for what reason?

Αποσκευές / Baggage
Ημερομηνία Ατυχήματος /
Date of Accident

/

/

Ώρα /
Time

π.μ./μ.μ. / a.m./p.m.

Τοποθεσία /
Location

Περιγράψτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απωλέσθηκαν οι αποσκευές / Describe the conditions under which the baggage were lost

Μάρτυρες / Witness:
Όνομα / Name

Διεύθυνση / Address

Τηλέφωνο / Telephone

1.
2.
3.
Καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία; / Was incident reported to the police?

NAI / YES

OXI / NO

Έχετε αναφέρει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές; / Have you reported the incident to the competent airport authorities? NAI / YES

OXI / NO

Αν ΝΑΙ, έχετε συμπληρώσει το σχετικό έντυπο; (Επισυνάψτε το) / If YES, have you complieted the relevant document? (please attach)?

OXI / NO

Αν ΟΧΙ, γιατί; / If NO, why?
Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες / If YES, give details

NAI / YES

Αν ΟΧΙ, γιατί; / If NO, why?
Αναφέρετε τη συνολική αξία των αποσκευών σας / State total value of baggage
Περιγραφή Απολεσθείσας Περιουσίας /
Description of lost baggage

Ημερομηνία Αγοράς /
Date of purchase

Ποσό Αγοράς /
Purchase Cost
€

Αφαιρετέο ποσό για απόσβεση ή παλαίωση ή
Ποσό Απαίτησης /
φυσική φθορά / Deductible amount for
Cost of claim
depreciation and/or aging and/or physical damage
€
€

Δήλωση / Declaration
Δηλώνω ότι η πιο πάνω κατάθεση είναι πλήρη, αληθής και ακριβής και εξουσιοδοτώ την εταιρεία όπως αποταθεί για περισσότερες λεπτομέρειες στον ιατρό ή
στην Αστυνομική Αρχή, αν τούτο χρειαστεί / I declare that all of the above stated information is complete, true and accurate and thus authorize the company
to trace any further information/ details from the doctor or the Police Authority if required.

Υπογραφή Κυρίως Ασφαλισμένου /
Signature of Main Insured

Υπογραφή Αντιπροσώπου / Agent’s Signature

Ημερομηνία / Date

