ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ»
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
(δικαιούχου απαίτησης από ασφάλιση ζωής)
Του ……………………………………………1 του …………..………….2 και της …………..………….3,
κατοίκου
…………………………………………………,
κατόχου
του
ΑΔΤ/ΤΑ
με αριθμ. ………............... ΤΑ ………..............., Α.Φ.Μ. ……….........................,
Δ.Ο.Υ. ………..............., τηλέφωνο ………..............., e-mail ……………………………………………,
και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού …………………………………………………………….,
Τράπεζας ………............... ως4:
☐ Λήπτη ασφάλισης / Συμβαλλόμενου
☐ Ασφαλισμένου
☐ Δικαιούχου στη λήξη
☐ Δικαιούχου θανάτου
☐ Άλλο: ..................................

Με την παρούσα μου σας αναγγέλλω την απαίτησή μου συνολικού
ποσού5 ………………………………….. ευρώ
(…………………€) που απορρέει από
το υπ’ αριθμ. …………………………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής
κλάδου ……………. για το οποίο/το οποίο6:
☐ Έχω υποβάλλει το με αρ. πρωτ. ................... αίτημα εξαγοράς7
☐ Είχε λήξει προ της ημερομηνίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας8
☐ Έχω αξίωση για το ποσό της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου μου κατά την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας9
☐ Έχω αξίωση για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα10
☐ Έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (ζημιά με αρ. …………….)11
☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………..12
και παρακαλώ όπως κατά νόμο καταταγώ στη σχετική κατάσταση δικαιούχων.
Συνημμένα με την παρούσα σας υποβάλω13:
1.
2.
3.
4.
5.

Το υπ’ αριθμ ……………………….. ασφαλιστήριο συμβόλαιο14
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
................................................................………………15
................................................................………………16
................................................................………………17

Αντίκλητό μου στην έδρα της υπό εκκαθάριση εταιρείας ορίζω τον κάτοικο
Αθηνών, ..................................................., με διεύθυνση ........................................... 18
Αθήνα, ……………….201.....
Ο αναγγέλλων19

1

Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναγγέλλοντος. Αν ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο
συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας και του νόμιμου εκπροσώπου αυτής και στο κάτω
μέρος τίθεται και σφραγίδα της εταιρίας.
2
Συμπληρώνεται το όνομα του πατρός.
3
Συμπληρώνεται το όνομα μητρός.
4
Ιδιότητα του αναγγέλλοντος.
5
Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της απαίτησης.
6
Σημειώνεται μόνο το κουτί της περίπτωσης που σας αφορά.
7
Η αίτηση εξαγοράς έχει υποβληθεί από τον λήπτη της ασφάλισης. Αφορά όσους έχουν ήδη καταθέσει
αίτημα εξαγοράς. Αφορά όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτημα εξαγοράς.
8
Αφορά στις περιπτώσεις που το συμβόλαιο είχε λήξει πριν την ανάκληση. Η αναγγελία υποβάλλεται
από τον ορισθέντα στο συμβόλαιο δικαιούχο στη λήξη.
9
Αφορά στα συμβόλαια που ήταν ενεργά ή ελευθεροποιημένα κατά την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας. Η αναγγελία υποβάλλεται από τον λήπτη της ασφάλισης.
10
Αφορά στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής συμβολαίου και στις οποίες ο λήπτης βάσει όρων
συμβολαίου δικαιούταν επιστροφή ασφαλίστρων.
11
Αφορά σε περιπτώσεις επέλευσης του καλυπτόμενου από το συμβόλαιο ασφαλιστικού κινδύνου. Σε
περίπτωση που έχει αναγγελθεί η ζημιά κατά τη λειτουργία της εταιρίας να αναγραφεί ο αριθμός της
ζημιάς της αναφερόμενης περίπτωσης.
12
Συμπληρώνεται οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που δεν αναφέρεται στις πιο πάνω επιλογές.
13
Θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά.
14
Όσοι έχουν προσκομίσει το πρωτότυπο συμβόλαιο με την υποβολή του αιτήματος εξαγοράς λήξης δεν
υποχρεούνται για την προσκόμιση του.
15
Να συμπληρωθεί το είδος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (πχ τιμολόγια, γνωμάτευσης).
16
Αν ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας
(πχ τελευταίο καταστατικό κωδικοποιημένο, πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ).
17
Η εκκαθάριση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών
ανάλογα με την περίπτωση καθώς και συμπληρωματικών πληροφοριών.
18
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου (ή πληρεξούσιου δικηγόρου) που τίθεται αντίκλητος,
δηλαδή αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή εγγράφων για λογαριασμό του αναγγέλλοντος. Ο
αντίκλητος πρέπει να έχει υποχρεωτικά κατοικία ή έδρα στην περιφέρεια Αθηνών. Ο ορισμός
αντικλήτου είναι υποχρεωτικός, αν ο αναγγέλλων δηλώνει κατοικία εκτός της περιφέρειας Αθηνών και
προαιρετικός σε κάθε άλλη περίπτωση.
19
Τίθεται η υπογραφή του αναγγέλλοντος θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή.

