ΑΝΑΞ
ΜΕΣΙΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:
.........................................................................................................................................
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
.........................................................................................................................................
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
.........................................................................................................................................
4. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
.........................................................................................................................................
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΑΠΟ 12η μεσημβρινή της........................................
ΕΩΣ 12η μεσημβρινή της........................................
............................................................................................................
6. Α.Φ.Μ:
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ:
..........................................................................................................................................
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
..........................................................................................................................................
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:
..........................................................................................................................................
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
..........................................................................................................................................
10. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
(α) Μεταφερόμενο ποσό ετησίως

€....................

(β) Ανάλυση ασφαλιζόμενου ποσού
Μετρητά
Επιταγές
Λοιπά (αναλυτικά)

€.....................
€.....................
€.....................

(γ) Μεταφερόμενο ποσό κατά τη μεταφορά

€.....................

(δ) Πόσες μεταφορές (περίπου)

€......................

(ε) Από................................................Έως.........................................................................
(στ) Πόσα άτομα και ποιά μεταφέρουν τα χρήματα (ονοματεπώνυμο και
διεύθυνση):…………………………………………………………………….................
(ζ) Χρησιμοποιείτε κάποια εξειδικευμένη εταιρία μεταφοράς χρημάτων και
ποια:………………………………………………………………………………………
11. Επιθυμείτε κάλυψη μεταφοράς της μισθοδοσίας; Αν ναι, παρακαλώ αναφέρατε ποσό
μισθοδοσίας και ποιές μέρες του μήνα:
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12. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ:
(α) Τύπος, μάρκα κατασκευής, χρονολογία κατασκευής και διαστάσεις του
χρηματοκιβωτίου (ύψος, πλάτος, μήκος, βάρος):
(β) Πού βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο:
(γ) Ποιά άτομα έχουν κλειδιά:
(δ) Τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν στον χώρο:
(ε) Υπάρχει αναλυτική κατάσταση του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου
συνεχώς ενημερωμένη:
(στ) Ανάλυση ασφαλιζόμενου ποσού:
Μετρητά
€...........................
Επιταγές
€...........................
Λοιπά (αναλυτικά)
€...........................
13. Υπάρχει άλλη ασφάλιση σε ισχύ; Αν ναι, με ποια εταιρία και για ποιό ασφαλιζόμενο
ποσό;
14. Έχει κάποια ασφαλιστική εταιρία ποτέ αρνηθεί να σας ασφαλίσει ή να ανανεώσει το
συμβόλαιό σας;
15. Είχατε κάποια ζημιά κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών; Αν ναι,
αναφέρατε λεπτομερώς:
16. Άλλες πληροφορίες ή συνθήκες μη αναφερόμενες στην παρούσα που είναι
ουσιώδεις γι’ αυτή την ασφάλιση:
17. Ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων επιχείρησης (εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον,
απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου)
Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία της παρούσας είναι σωστά, αληθή και
ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.
Η πρόταση αυτή αποτελεί την βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ημερομηνία…………………………….Υπογραφή προτείνοντος…………………….
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