ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………..δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’ αριθμ.
…………………………. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Κλάδου Αυτοκινήτων με συνημμένους τους Ασφαλιστικούς
όρους ( Γενικούς και Ειδικούς ) και τα Υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σ’ αυτό, ενώ δηλώνω
ότι, μου παρεδόθησαν οι πληροφορίες του άρθρου 4 του Ν.Δ. 400/70, των οποίων έλαβα γνώση και ανεπιφυλάκτως
αποδέχομαι.
Ταυτόχρονα δηλώνω ότι το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε ακριβώς σύμφωνα με την αίτηση
ασφάλισης που υπέβαλλα, δεν παρεκκλίνει από αυτήν, οι δε αναφερόμενες σε αυτό ασφαλιστικές καλύψεις είναι
αυτές ακριβώς που αιτήθηκα και δεν επιθυμώ άλλες, στην περίπτωση δε όπου στο μέλλον απαιτηθεί κάποια
επιπλέον κάλυψη θα υποβάλλω αυτοτελή αίτηση πρόσθετης ασφάλισης.
**/**/201*
Ο/Η δηλ
(Υπογραφή)
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Προς την Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2496/1997 )
Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου
παραδώσατε, για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες :
Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η΄ του Ν.Δ.
400/70.
Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.
Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου χορηγήσατε και η μεταξύ μας
σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο
που μου παραδώσατε.
**/**/201*
Ο/Η δηλ
(Υπογραφή)
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Προς την Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2496/1997 )
Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου παραδώσατε,
γιατί το περιεχόμενο του συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
1.
2.
3.
4.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου χορηγήσατε και η μεταξύ μας
σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο
που μου παραδώσατε.
**/**/201*
Ο/Η δηλ
(Υπογραφή)
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