
Πρόταση Ασφάλισης
Παιδικού Προγράμματος KinderCARE99
Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης. Απαραίτητη η συμπλήρωση του Ιατρικού Ιστορικού που ακολουθεί

1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή/Πόλη

Τηλέφωνα Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ.

Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης

Επάγγελμα
Μαθητής     Σπουδαστής     Φοιτητής     Άλλο ..........................................

Άλλες Ασχολίες ή Σπορ

Ύψος Βάρος Είστε αριστερόχειρας;
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Ταμείο κύριας ασφάλισης Έχετε βιβλιάριο ασθενείας;
ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΑΜΚΑ (όποτε και αν εκδόθηκε)

Έχετε Καλύψεις Ατυχημάτων / Ασθενειών με άλλο ή ομαδικό; ΝΑΙ    ΟΧΙ  Στην INTERLIFE   Σε άλλη Ασφαλιστική  

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε Εταιρία και Καλύψεις

2. Στοιχεία Λήπτη της Ασφάλισης / Συμβαλλομένου
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Περιοχή/Πόλη

Τηλέφωνα Σχέση με “κυρίως ασφαλιζόμενο” Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ.

4. Παρεχόμενες Καλύψεις
KinderCARE99 Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 40.000 €
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3. Διάρκεια Ασφάλισης & Τρόπος Πληρωμής
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τρόπος Πληρωμής

Εφάπαξ            Άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας 

5. Ερωτηματολόγιο για τον κυρίως Ασφαλιζόμενο
Θέλετε να καλύπτεστε κατά τη διάρκεια οδήγησης 
ή χρήσης δικύκλου, μηχανημάτων έργου, γεωργικών, 
αγροτικών μηχανημάτων κ.λπ.;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες:

Είστε καλά στην υγεία σας σήμερα;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΟΧΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες:

Έχετε σωματικό ελάττωμα ή υποφέρετε από οργανικές 
παθήσεις (ακρωτηριασμό, κωφότητα, τύφλωση, έλκος, 
φλεβίτιδα, κίρρωση, πνευμονία, αγκύλωση, όγκο, 
κ.λπ.);

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες:

Υποβληθήκατε σε χειρουργικές επεμβάσεις;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, που, πότε, γιατί;

Νοσηλευτήκατε  τα τρία (3) τελευταία χρόνια;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, σε ποιο νοσοκομείο, πότε, γιατί;

7. Πρόσθετες Πληροφορίες που αφορούν τον προς Ασφάλιση Κίνδυνο



8. Προς την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Ο προτείνων την ασφάλιση ή συμβαλλόμενος δηλώνω ότι όλες οι δηλώσεις και πληροφορίες στην αίτηση είναι αληθινές και πλήρεις. Δέχομαι δε να αποτελέσουν τη βάση για 
την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Επίσης εξουσιοδοτώ οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατρό ή άλλο πρόσωπο να δώσουν στην INTERLIFE οποτεδήποτε κάθε πληροφορία 
που κρίνεται αναγκαία για τον σωστό υπολογισμό του κινδύνου που πρόκειται να αναλάβει. Γνωρίζω ότι στην ασφάλιση αυτή ισχύουν γενικοί όροι με εξαιρέσεις και ειδικοί όροι 
με εξαιρέσεις, οι οποίοι μου παραδόθηκαν πριν την ασφάλιση και τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστο τμήμα του συμβολαίου του οποίου 
ζητώ την έκδοση. Έλαβα γνώση όλων των ανωτέρω και τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, η INTERLIFE έχει το δικαίωμα: α) Να δεχθεί αυτή την αίτηση για ασφάλιση με 
διαφορετικούς όρους από αυτούς που ζητούνται αν οι σχετικοί κίνδυνοι θεωρούνται από την εταιρία ως μη συνηθισμένοι. β) Να απορρίψει την αίτηση αυτή χωρίς την υποχρέωση 
να γνωστοποιήσει τους λόγους.
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Ημερομηνία & Ώρα Ο Συνεργάτης (Κωδικός, Σφραγίδα, Υπογραφή)Ο Προτείνων και Δηλών

Ιατρικό Ιστορικό - Πρόσθετες Πληροφορίες
Ερώτηση Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες

1. Έχετε κανένα σωματικό ελάττωμα ή παραμόρφωση; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

2. Έχει μεταβληθεί το βάρος σας κατά τον τελευταίο χρόνο; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

3. Έχετε νοσηλευτεί ποτέ στο παρελθόν; 
Αν ΝΑΙ, που και για ποια αιτία; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

4. Σας συστήθηκε να κάνετε εξετάσεις, να μπείτε σε νοσοκομείο 
ή να χειρουργηθείτε, πράγμα που δεν έγινε; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

5. Είστε τώρα υπό ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία 
ή έχετε προβλήματα με την υγεία σας; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

6. Έχετε ποτέ υποβληθεί σε check-up, ιατρική εξέταση ή εγχείρηση 
ή επισκεφτήκατε ιατρό από αρρώστια ή τραυματισμό; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

7. Έχετε κάνει ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ακτινογραφίες 
ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις και με ποια αποτελέσματα; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

8. Έχετε τελευταία κάποιο σύμπτωμα για το οποίο 
σκέπτεστε να επισκεφθείτε ιατρό; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

9. Λαμβάνετε φάρμακα; Αν ΝΑΙ, για ποια αιτία και ποια είναι αυτά; ΝΑΙ    ΟΧΙ 

10.

Απ΄ ότι ξέρετε, έχετε ποτέ κάνει θεραπεία ή σας έχουν πει 
ότι υποφέρατε από ασθένειες: καρδιάς, εγκεφάλου, νεύρων, 
νεφρών, σπλάχνων; Χρόνιο αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών, 
δισκοπάθεια, ασθένειες, αναπνευστικού συστήματος ή 
αισθητηρίων οργάνων; Υπέρταση, ασθένειες αίματος, 
δέρματος, αδένων ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

11.
Είχε ποτέ μέλος της οικογενείας σας φυματίωση, διαβήτη, 
νόσο του αίματος, παθήσεις καρδιάς ή νεφρών, υπέρταση, 
ημιπληγία, καρκίνο ή διανοητικές διαταραχές;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

12. Έχετε μυωπία; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε βαθμό ΝΑΙ    ΟΧΙ 

13. Ημερήσια κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ΝΑΙ    ΟΧΙ 

14. Ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων / καπνού ΝΑΙ    ΟΧΙ 

15.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Είσαστε έγκυος; Είχατε ποτέ 
ανωμαλία μαστών, περιόδου ή γεννητικών οργάνων; 
Κάνατε ποτέ καισαρική τομή;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Ημερομηνία & Υπογραφή 
Λήπτη της Ασφάλισης


