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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΗ:
Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία Γέννησης:

Αρ. Συµβολαίου:

∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας :

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

e-mail :

Χώρα και τόπος που συνέβη το συµβάν

Ηµεροµηνία:

Ωρα :

ΑΦΜ

∆ΟΥ

∆ώστε λεπτοµερή περιγραφή για το είδος και συνθήκες της απαίτησης:
Υπάρχουν άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια συµβόλαια που αφορούν το συγκεκριµένο συµβάν:
Εάν ναι παρακαλούµε δώστε περισσότερες λεπτοµέρειες:

Όχι

Ναι

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α : Παρακαλούµε όπως επισυνάψετε : α) αντίγραφο του αεροπ. εισιτηρίου/κάρτα επιβίβασης β) ιατρική
έκθεση από γιατρό ή ιατρικό κέντρο γ) πρωτότυπες αποδείξεις ιατρικών εξόδων. δ) παραστατικό-statement της
πιστωτικής κάρτας που να περιλαµβάνει τις χρεώσεις εισιτηρίων στην Πιστωτική Κάρτα
Όχι
Ναι
Επικοινωνήσατε µε την INTANA ASSIST;
Ηµεροµηνία επικοινωνίας:
Αρ. Αναφοράς:
Είχατε στο παρελθόν παρόµοια πάθηση;
Όχι
Ναι
Εάν ναι παρακαλούµε δώστε περισσότερες
λεπτοµέρειες:
Φύση Ατυχήµατος (λεπτοµέρειες)
Φύση Πάθησης: (ακριβή περιγραφή)
Είδος θεραπείας που σας παρασχέθηκε:
Όνοµα , διεύθυνση και τηλέφωνο του
θεράποντος ιατρού στο εξωτερικό:
Παρακαλούµε δηλώστε το ποσό της
απαίτησης σας αφαιρουµένου οποιοδήποτε
ποσού που αποζηµιώθηκε από άλλη πηγή:
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ: Παρακαλούµε όπως επισυνάψετε α) επιβεβαίωση κράτησης και επιβεβαίωση ακύρωσης κράτησης
από τον τουριστικό σας πράκτορα γ) απόδειξη πληρωµής και απόδειξη επιστροφής χρηµάτων (εάν υπάρχει) δ) Ιατρικό
πιστοποιητικό που αναφέρει την φύση/αιτία του τραυµατισµού ή της ασθένειας και επιβεβαίωση ότι ο ασθενής δεν είναι σε
θέση να ταξιδέψει. ε) πιστοποιητικό συγγενείας (για ασθένεια/ατύχηµα συγγενούς} στ) παραστατικό-statement της
πιστωτικής κάρτας που να περιλαµβάνει τις χρεώσεις εισιτηρίων στην Πιστωτική Κάρτα
Ηµεροµηνία. κράτησης ταξιδίου:
Ηµεροµηνία Αναχώρησης: Ηµεροµηνία Ακύρωσης:
Αναφέρετε τον λόγο/αιτία για τον οποίο ακυρώνεται το ταξίδι σας:
Αρχικό Ποσό που
πληρώθηκε από εσάς:

Ποσό που επιστράφηκε από το ταξιδιωτικό
γραφείο ή εισπράχθηκε από άλλες πηγές:

Ποσό απαίτησης:

(Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ : Παρακαλούµε όπως επισυνάψετε :
α)αντίγραφο του εισιτηρίου/κάρτα επιβίβασης β) αυτοκόλλητες αποδείξεις αποσκευών γ) γραπτή δήλωση από την
αεροπορική εταιρεία για επιβεβαίωση απώλειας/ζηµιάς αποσκευών (Property Irregularity Report), δ) γραπτή ειδοποίηση
από τον µεταφορέα αποζηµίωσης καταστροφής ή απώλειας των αποσκευών ε) παραστατικό-statement της πιστωτικής
κάρτας που να περιλαµβάνει τις χρεώσεις εισιτηρίων στην Πιστωτική Κάρτα:
Όνοµα αεροπορικής εταιρίας/Μεταφορέα, Αστυνοµικού Τµήµατος ή άλλη αρχής στην οποία δηλώθηκε το συµβάν:
Ηµεροµηνία ταξιδίου:
Ηµεροµηνία, ώρα και
προορισµός αναχώρησης
και άφιξης:
∆ώστε λεπτοµέρειες για την περιουσία που υπέστη ζηµιά
Α/Α

Περιγραφή

Ηµεροµηνία και
τοποθεσία αγοράς

Αρχική τιµή
αγοράς

Μείωση αξίας λόγω
φυσικής φθοράς

Ποσό Απαίτησης

∆) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Παρακαλούµε όπως επισυνάψετε: α) αντίγραφο του εισιτηρίου/κάρτα επιβίβασης β)
αυτοκόλλητες αποδείξεις αποσκευών γ) γραπτή δήλωση από την αεροπορική εταιρεία για επιβεβαίωση καθυστέρησης
αποσκευών (Property Irregularity Report) δ) πρωτότυπες αποδείξεις για αγορά εκτάκτου ρουχισµού και προσωπικών ειδών
ε) παραστατικό-statement της πιστωτικής κάρτας που να περιλαµβάνει τις χρεώσεις εισιτηρίων στην Πιστωτική Κάρτα.
Λεπτοµέρειες πτήσης
Πληροφορίες Ανάκτησης καθυστερηµένων αποσκευών
Ηµεροµηνία άφιξης:
Ηµεροµηνία:
Ώρα άφιξης:
Ώρα:
Κωδικός Πτήσης:
Τοποθεσία ανάκτησης:
Τοποθεσία αναχώρησης:
Ωρα ανάκτησης:
Αεροπορική εταιρία:

Ε) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ: Παρακαλούµε όπως επισυνάψετε: α) αντίγραφο του εισιτηρίου/κάρτα επιβίβασης β)
αυτοκόλλητες αποδείξεις αποσκευών γ) γραπτή δήλωση από την αεροπορική εταιρεία για επιβεβαίωση καθυστέρησης
αποσκευών (Property Irregularity Report) δ) πρωτότυπες αποδείξεις για αγορά εκτάκτου ρουχισµού και προσωπικών
ειδών. ε) αποδεικτικό παραλαβής/ανάκτησης αποσκευών στ) παραστατικό-statement της πιστωτικής κάρτας που να
περιλαµβάνει τις χρεώσεις εισιτηρίων στην Πιστωτική Κάρτα
Λεπτοµέρειες αρχικής πτήσης
Λεπτοµέρειες πτήσης µετά την καθυστέρηση
Ηµεροµηνία:
Ηµεροµηνία:
Ώρα:
Ώρα:
Κωδικός Πτήσης:
Κωδικός Πτήσης:
Τοποθεσία αναχώρησης:
Τοποθεσία αναχώρησης:
Αεροπορική εταιρία:
Αεροπορική εταιρία:
Παρακαλούµε δηλώστε τα απαραίτητα, άµεσα και λογικά έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας της καθυστέρησης της πτήσης
Tιµή αγοράς
Ηµεροµηνία και τοποθεσία
Α/Α Περιγραφή
αγοράς

Σηµαντική Σηµείωση
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την αξιολόγηση της απαίτησης σας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να σας
ζητήσει πρόσθετα, αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

∆ήλωση
∆ηλώνω ειλικρινά ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθινές και ορθές σε κάθε λεπτοµέρεια και συµφωνώ ότι εάν έχω προβεί σε
οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση σε σχέση µε την πιο πάνω απαίτηση ή σε δόλιες δηλώσεις ή έχω αποκρύψει ή δηλώσει αναληθώς
οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία, το ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο και όλα τα δικαιώµατα ανάκτησης αυτού σε σχέση µε
παρούσες ή µελλοντικές απαιτήσεις θα εκπίπτουν.
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ όλους τους γιατρούς ή νοσοκοµεία που εξετάστηκα να παραδώσουν στην εταιρία ή νόµιµο
αντιπρόσωπο της, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε την ασθένεια, το ιατρικό ιστορικό, γνωµάτευση, συνταγή ή θεραπεία
καθώς και αντίγραφα όλων των ιατρικών αρχείων. Φωτοαντίγραφο αυτής της εξουσιοδότησης θα θεωρείται ισχύον και έγκυρο όπως
το πρωτότυπο.
Προσωπικές Πληροφορίες
Η INTANA (η Εταιρία) δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα πελατών, συνεργατών και εν γένει τρίτων προσώπων,.
Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται από τον Νόµο 2472/1997, συναινείτε στην χρήση
αυτών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλου ατόµου, είναι αναγκαίο να
είστε νόµιµα εξουσιοδοτηµένος, να τις παρέχετε για την χρήση, που περιγράφεται κατωτέρω.
Τα είδη Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουµε και για ποιους λόγους
Ανάλογα µε το είδος της σχέσης σας µε την Εταιρία µας, οι Προσωπικές Πληροφορίες, που συλλέγονται και αφορούν εσάς,
ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενδεικτικώς : αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας, χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση υγείας σας, και άλλες Προσωπικές
Πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
•
Λήψη αποφάσεων σχετικά µε την παροχή ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης
•
Εκτέλεση και διαχείριση ασφαλιστικών συµβολαίων, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία απαιτήσεων και πληρωµών
•
Παροχή βοήθειας και συµβουλών σε ιατρικά θέµατα και θέµατα ταξιδίου.
•
Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Οµίλου µας
•
Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και ανταπόκριση µας σε αιτήµατα των αρµόδιων εποπτικών και
ρυθµιστικών αρχών
•
Παρακολούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
•
Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ¨Σε περιπτωση ευθύνης Τριτων, ολα τα δικαιωματα μεταβιβάζονται στους Ασφαλιστες, η αντιπροσώπους αυτών.
Ασφάλεια και διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών – Λαµβάνονται κατάλληλα νοµικά µέτρα και µέτρα ασφαλείας για την
προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών µας επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται από
αυτούς να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα προσεκτικά. Προσωπικές Πληροφορίες θα διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας µας για την
περίοδο, που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω.

OSG
Merrion Hall
Strand Road
Sandymount
Dublin 4
Ireland

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή

