
NGU Brokers  |   Λεωφόρος Αμφιθέας 34, 17564,  Π. Φάληρο, 211 10 94 200 

 σελ. 1 

πρόταση ασφάλισης κατοικίας 

 συνεργάτης 

 επώνυμο/επωνυμία:  κωδικός: 
στοιχεία ασφάλισης 

  ασφαλιστική εταιρεία:        πρόγραμμα: 
 ονοματεπώνυμο  λήπτη ασφάλισης: 

ονοματεπώνυμο / επωνυμία ασφαλιζόμενου: 
όνομα πατέρα:            ΑΦΜ:     Δ.Ο.Υ. : 

   διεύθυνση αλληλογραφίας  οδός:   αριθμός: 
πόλη – συνοικία:         τ.κ.:   νομός:  
τηλ.:       e-mail:

περιγραφή ασφαλιζόμενου κινδύνου 
 διάρκεια ασφάλισης           από  έως 
 διεύθυνση ασφαλιζόμενου κινδύνου οδός:  αριθμός: 

 πόλη – συνοικία:  τ.κ.:  νομός: 
 χρήση ασφαλιζόμενου κινδύνου

μόνιμη κατοικία  εξοχική κατοικία        δευτερεύουσα κατοικία 
όροφος:        έτος κατασκευής:  όροφοι οικοδομής:                      τ.μ.:  

 κατασκευή οικοδομής 

 ελεύθερες καλύψεις - αντικείμενα προς ασφάλιση 

  κτίριο:        €  περιεχόμενο:  € 

  βελτιώσεις κτιρίου:  € 

σκεπή: 
ταρατσοσκεπής 
ταρατσοσκεπής με κεραμίδια 
κεραμοσκεπής με ξυλοδοκούς 
λαμαρ./ελλενίτ επί ξυλοδοκών 

άλλη κατασκευή (λεπτ. περιγρ.) 

τοίχοι - κατασκευή 
αντισεισμική 
μπετόν αρμέ 
τουβλόχτιστοι 
λιθόκτιστοι 

τσιμεντολιθόκτιστοι 

σιδηροκατασκευή 

χρήσεις οικοδομής 
υπόγειο 
ισόγειο 

1ος όροφος 

2ος όροφος 

λοιποί όροφοι 

συνορεύουσα ναι όχι

μέτρα προστασίας νερών 
για υπόγεια /ισόγεια ναι 

άλλη κατασκευή (λεπτ. περιγρ.) 

όχι

αντλία βύθισης ναι όχι παλέτες ναι όχι ράφια ναι όχι
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σελ. 2 

       πρόταση ασφάλισης κατοικίας 

προστατευτικά μέτρα 

 ιστορικό ζημιών της τελευταίας 5ετίας / για όλους τους προτεινόμενους κινδύνους 
εάν υπήρχαν ζημιές στον προτεινόμενο κίνδυνο τα τελευταία 5 χρόνια αναφέρατε ημερομηνία, είδος και ποσό ζημιάς

τράπεζα ή οργανισμός όπου τα περιουσιακά στοιχεία είναι υποθηκευμένα 

οργανισμός/τράπεζα: 

αριθμός δανείου: ποσό: 

αντικείμενα αξίας άνω των 900 € 

περιγραφή αντικειμένων αξία

Ο ασφαλιζόμενος βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΠΡΟΤΑΣΗ ανταποκρίνονται στην αλήθεια και ότι δεν παρασιώπησε οποιοδήποτε 
στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση του κινδύνου. Κατά συνέπεια ο Ασφαλιζόμενος συμφωνεί ότι η ΠΡΟΤΑΣΗ και τα τυχόν συνημμένα σε 
αυτήν, συνιστούν τη βάση της ασφαλιστικής σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Εάν υπάρχουν στην ΠΡΟΤΑΣΗ ερωτήσεις που δεν έχουν 
απαντηθεί, ο Ασφαλιζόμενος συμφωνεί ότι η Εταιρεία θα θεωρεί ότι έχουν απαντηθεί αρνητικά. Στα πιο πάνω δηλούμενα από τον Ασφαλιζόμενο και 
εφόσον η Εταιρεία αποδεχτεί την ΠΡΟΤΑΣΗ, θα εκδώσει ασφαλιστήριο για τον περιγραφόμενο κίνδυνο. Ο Ασφαλιζόμενος συμφωνεί ότι η ασφάλιση θα 
ισχύει μετά από γραπτή αποδοχή της ΠΡΟΤΑΣΗΣ εκ μέρους της Εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχουν εξοφληθεί τα ασφάλιστρα. Οι 
πιο πάνω δηλώσεις ισχύουν και για κάθε ανανέωση της ασφάλισης εκτός ένα τροποποιηθούν γραπτά. 

Η πρόταση αυτή αποτελεί τη βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
Η ευθύνη της εταιρείας αρχίζει μετά την αποδοχή της πρότασης από αυτήν. 

 __________________    _________________________     
ημερομηνία υπογραφήσυνεργάτη υπογραφή λήπτη/ασφαλιζόμενου

πυρός κλοπής
πυροσβεστήρες ναι όχι σύστημα συναγερμού ναι όχι

πυροσβ. φωλιές ναι όχι συνδεδεμένο με security ναι όχι

sprinklers ναι όχι συνδεδεμένο μεαστυνομία ναι όχι

η πληρέστερη πυροσβεστική απέχει

άλλα

χλμ υπάρχουν μεταλλικά ρολλά ή
κάγκελα σε όλα τα ανοίγματα 

άλλα

ναι όχι
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