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Δήλωση Εναντίωσης

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου με αριθμό ………………… που μου
παραδώσατε, επειδή το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:

Μετά από αυτό, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να μην έχει ποτέ γίνει, και το παραπάνω
ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε δεν έχει καμία ισχύ.

Ημερομηνία
(Ημέρα – Μήνας - Έτος)

Υπογραφή Συμβαλλόμενου
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)
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ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A)

Προς την Εταιρία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 124 - 126, 117 82, Αθήνα



Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης με βάση το Ασφαλιστήριο 
με αριθμό ………………………………………………… που μου παραδώσατε, επειδή: 

• Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Άρθρο 150 N.4364/2016. 

• Tο ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Μετά από αυτό, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να μην έχει ποτέ γίνει, 
και το παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε δεν έχει καμία ισχύ.

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B)

Προς την Εταιρία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 124 - 126, 117 82, Αθήνα

Δήλωση Εναντίωσης

Ημερομηνία
(Ημέρα – Μήνας - Έτος)

Υπογραφή Συμβαλλόμενου
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)



Δήλωση Υπαναχώρησης
(‘Άρθρο 4Θ, Παράγραφος 5, Νόμος 2251/1994)

Σας δηλώνω ότι υπαναχωρώ ως προς τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ποδηλάτου/Ε.Π.Η.Ο., με αριθμό συμβολαίου
.............................................................................., σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ, Παράγραφος 5, Νόμου 2251/1994, μέσα στο διάστημα 
της νόμιμης προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα που μου παραδόθηκαν οι όροι ασφάλισης και 
οι σχετικές πληροφορίες. Επομένως, θεωρείται ότι η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης δεν έγινε ποτέ και κατά συνέπεια, 
δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για τα δύο μέρη.

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Προς την Εταιρία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Λ. Συγγρού 124 - 126, 117 82, Αθήνα

Ημερομηνία
(Ημέρα – Μήνας - Έτος)

Υπογραφή Συμβαλλόμενου
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)


