ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣ
1.

Ονομα Ασφαλισμένου: ................................................................................. τηλ. ..................................……………

2.

Διεύθυνση: ....................................................................................................................................................………………..

3.

Αρ. Συμβολαίου: ............................................................

4.

Toποθεσία στην οποία βρίσκεται το κτίριο στο οποίο έγινε το ατύχημα: ......................................................………….....

Ημερομηνία Λήξης: .........................................………………

.......................................................................................................................................................................………….…….
5.

Δώστε πλήρη περιγραφή του ατυχήματος: ...............................................................................................…….……………
....................................................................................................................................................................………….………..
....................................................................................................................................................................………….………..

6.

Ημερομηνία και ώρα (περίπου) του ατυχήματος ...........................................................................................………….…..

7.

Ποιά είναι η αιτία που προκάλεσε την ζημιά. Σημειώστε με κύκλο την περίπτωση.
α) Φωτιά β) Θύελλα γ) Καταιγίδα δ) Πλημμύρα ε) Σεισμός

στ) Εκρηξη ζ) Κεραυνός

η) Αεροπορικοί Κίνδυνοι θ) Σύγκρουση ι) Κακόβουλη Ζημιά κ) Σπάσιμο Σωλήνων λ) 'Αλλη αιτία
8.

Μήπως υπάρχουν άλλα ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία καλύπτουν την
ΝΑΙ ⃣
ΟΧΙ ⃣
περιουσία στην οποία αναφέρεσθε;
Αν ΝΑΙ τότε γνωστοποιήστε μας την Ασφαλιστική Εταιρεία και τον αριθμό του ασφαλιστικού συμβολαίου;
........................................................................................................................................................................……………..

9.

Αν η ζημιά αφορά μόνο το κτίριο παρακαλούμε αναφέρετε μας αν είστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης ή μήπως είστε
συνιδιοκτήτης, υπάρχει εγγυητής ή ενυπόθηκος δανειστής
........................................................................................................................................................................……………….

10. Για ποιό σκοπό χρησιμοποίειτο το οίκημα κατά την στιγμή του ατυχήματος; Σημειώστε με κύκλο την περίπτωση:
α) Ιδιοκατοίκηση

β) Εμπορικό κατάστημα

γ) Εργοστάσιο

δ) Εργαστήριο

ε) Αλλη Χρήση

10. Μήπως στο παρελθόν είχατε υποστεί οποιαδήποτε ζημία από την ίδια ή από άλλη αιτία;
........................................................................................................................................................................………..……..
ΔΗΛΩΣΗ
Δια την παρούσης δηλώ/ούμε ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και πλήρεις και επίσης δηλώ/ούμε ότι η πιο
πάνω περιουσία ανήκει σε μένα/μας. Επίσης αναλαμβάνω/μεν να δίνω/ουμε στην Εταιρεία κάθε δυνατή βοήθεια
και πληροφορία με σκοπό να χειριστεί όσο το δυνατό καλύτερα την απαίτηση μας.
Ημερομηνία: .....................................................

Υπογραφή Ασφαλισμένου: ...................................................……..

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία;
ΝΑΙ ⃣
ΟΧΙ ⃣
Αν ΝΑΙ, δηλώστε πότε και σε ποιόν Αστυνομικό Σταθμό:...........................................................................………………….

2.

Εχετε φωτογραφήσει την ζημιά; Εχετε υπολογίσει περίπου το ύψος;.......................................................………………….

3.

Εχετε ειδοποιήσει την Εταιρεία ή τον Εκτιμητή; .........................................................................................………………….

4.

Αλλες σημειώσεις ή πληροφορίες: .............................................................................................................………………….
....................................................................................................................................................................……….. …………

Ασφαλιστική Εταιρεία Η «Κεντρική» Λτδ
Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τ.Θ. 25131, 1307 Λευκωσια
Τηλ: 22745719, Φαξ: 22745748, e-mail: info@kentriki.com.cy, website: kentriki.com.cy

