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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

ΌνομαΕπώνυμο

Όνομα Πατρός

Υπηκοότητα

Ημερ. Γέννησης

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

                       /          / Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου

Διεύθυνση Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη

Τηλέφωνο e-mailΚινητό

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

ΌνομαΕπώνυμο

Όνομα Πατρός

Υπηκοότητα

Ημερ. Γέννησης

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ (συμπληρώνεται μόνο αν είναι διαφορετικός από τον Λήπτη της ασφάλισης)

                       /          /                      Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου

Διεύθυνση Οδός Αριθμός Τ.Κ. Πόλη

Τηλέφωνο e-mailΚινητό

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ./Α.Φ.Μ.
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

CLEVER DENTAL (συμμετοχή 20%)

CLEVER DENTAL BASIC (συμμετοχή 40%)

Σε περίπτωση οικογενειακού συμβολαίου, για να ισχύσουν τα εκπτωτικά ασφάλιστρα πρέπει όλα τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα να έχουν επιλέξει την ίδια κάλυψη 
(Clever Dental ή Clever Dental Basic). Διαφορετικά, πρέπει να γίνει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κάλυψη, με τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα που την έχουν επιλέξει.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (*)

(*) Η μηνιαία εξόφληση προϋποθέτει χρέωση πιστωτικής κάρτας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

clever dental
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ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (€)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ CLEVER DENTAL CLEVER DENTAL BASIC

Γενικές πληροφορίες (ΝΔ 400/70, Άρθρ.4, παρ. 2, περ. Η):
Σε σχέση με την υπό σύναψη ασφαλιστική σύμβαση, παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
1. Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας είναι: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ  Α.Ε.Ε.Γ.Α.
2. Η έδρα της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας είναι: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Αθήνα.
3. Το δίκαιο που θα διέπει την ασφαλιστική σύμβαση θα είναι το ελληνικό.
4. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η ασφαλιστική εταιρία θα απαντά σε κάθε πρόβλημα ή παρατήρηση. Η απάντηση θα είναι έγγραφη
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ικανοποιεί το ταχύτερο δυνατόν κάθε αίτημά σας που κρίνεται εύλογο.
Προς την εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ  Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών: Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη, Τ: 210 9309500, F: 210 9309457, e-mail: info@minetta.gr
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, Τ.: 2310 288216, F: 2310 224675, e-mail: info@minetta.gr
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: κ. Νικολαρόπουλος Γεώργιος.
Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστική σύμβαση με βάση τα στοιχεία που δήλωσα και σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης που ισχύουν για το 
ασφαλιστικό πρόγραμμα που επέλεξα και τους οποίους γνωρίζω και κατανόησα. Συμφωνώ πως η ασφάλισή μου θα ισχύσει μετά την αποδοχή 
από την Εταιρία σας της πρότασης ασφάλισής μου, με την προϋπόθεση προηγούμενης εξόφλησης των ασφαλίστρων. Δηλώνω ότι τα στοιχεία 
που έδωσα σε αυτή την πρόταση ασφάλισης είναι αληθινά, πλήρη και χωρίς παραλείψεις, συμφωνώ δε ότι τα στοιχεία αυτά, μαζί με τυχόν 
έγγραφες συμπληρωματικές πληροφορίες, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης.
Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση για τα ακόλουθα, τα οποία και αποδέχομαι: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ  Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, στα οποία περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, με 
σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μπορεί να 
είναι τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγής νόμων ή αποφάσεων 
δικαστηρίων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, γιατροί, 
πραγματογνώμονες, νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και τρίτοι με τους οποίους η 
Εταιρία συνεργάζεται για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων. Γνωρίζω πως, με την ιδιότητά μου ως λήπτης της ασφάλισης ή/και 
ασφαλισμένος, έχω το δικαίωμα να λαμβάνω, κατόπιν γραπτού αιτήματός μου και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που με αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλω εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα Άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, και πάντως μέσα στο πλαίσιο της ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική εταιρία έχει 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε ασφαλισμένου της, εκτός από τα ευαίσθητα, για προωθητικές ενέργειες, δικές της ή 
τρίτων, αλλά ο ασφαλισμένος μπορεί με γραπτή δήλωσή του στην ασφαλιστική εταιρία να καταργήσει οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ   ............................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Ο Συµβαλλόµενος

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

Ο Ασφαλιζόµενος

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

Ο Συνεργάτης

(υπογραφή - ονοµατεπώνυµο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /

 / /

Ένας ενήλικας

Ένας ενήλικας και ένα παιδί

Ένας ενήλικας και δύο παιδιά

Ένας ενήλικας και τρία παιδιά

Δύο ενήλικοι

Δύο ενήλικοι και ένα παιδί

Δύο ενήλικοι και δύο παιδιά

Δύο ενήλικοι και τρία παιδιά
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260,20

290,00
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222,60
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Σημείωση:  Όταν ένα παιδί (έως 25 ετών) ασφαλίζεται μόνο του, λαμβάνει το ασφάλιστρο ενήλικα. Δύο παιδιά λογίζονται ως ενήλικας και ένα παιδί κ.ο.κ. 
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