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Πάγια Εντολή Χρέωσης
Τραπεζικού Λογαριασμού
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα σε περίπτωση που επιθυμείτε 
να πληρώνετε τα ασφαλιστρά σας μέσω του Τραπεζικού σας Λογαριασμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                        ΚΙΝΗΤΟ: E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ     Δ.Α.Τ.     Α.Φ.Μ.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:        ΝΑΙ*     ΟΧΙ 

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση πληρωμής θα πρέπει να συμπληρωθεί το Κινητό Τηλέφωνο ή/και το E-mail σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:
       É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É¯̄ É    É¯̄ É¯̄ É¯̄ É

Για την πληρωμή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά είναι:
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο και
• Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού ή πρόσφατο αντίγραφο μηνιαίου Τραπεζικού Λογαριασμού (προαιρετικά)

ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία** του Δικαιούχου του Τραπεζικού Λογαριασμού (Εντολέα).

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΝΤΟΛΕΑ)

Δηλώνω ότι συναινώ, μετά από συμφωνία με τον Οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι τρίτο πρόσωπο, για την ενεργοποίηση της Πάγιας Εντολής Χρέωσης του 
Τραπεζικού Λογαριασμού μου, για την εξόφληση των οφειλών του παραπάνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Οφειλέτη προς την Εταιρία. Αποδέχομαι ρητά και 
ανεπιφύλακτα τους Όρους Εντολής Ανάθεσης Άμεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού). Δηλώνω ότι ενημερώθηκα και παρέχω τη 
ρητή συγκατάθεσή μου και συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση από την 
Εταιρία, αποκλειστικά για τον σκοπό και εκπλήρωση της παρούσας πάγιας εντολής και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Τόπος Εντολής Ημερομηνία Εντολής Υπογραφή Δικαιούχος Τραπεζικού Λογαρισμού

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Βεβαιώνω ότι ο Δικαιούχος του Τραπεζικού Λογαριασμού (Εντολέας) υπέγραψε ενώπιόν μου, αφού μου επέδειξε τα πρωτότυπα προαναφερόμενα έγγραφα.

Ημερομηνία Υπογραφή Εκπροσώπου Εταιρίας

**Παρακαλείται ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας να υπενθυμίζει στον Εντολέα ότι απόκλιση των στοιχείων που εμφανίζονται
    από τα στοιχεία που τηρεί η Τράπεζα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απόρριψη της Εντολής από την Τράπεζα.

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (Πάγιας Εντολής Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού)
Ο υπογράφων την παρούσα πάγια εντολή ανάθεσης άμεσης χρέωσης, ως εντολέας και ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων, που έχω δηλώσει στα στοιχεία της αίτησης, 
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους εξής όρους:
• Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ αποδέχεται την εξόφληση των οφειλών ασφαλίστρων, με αυτόματη χρέωση του αναγραφόμενου τραπεζικού λογαριασμού του, που διενεργείται μετά από εντολή της Εταιρίας.
• Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ενημερώθηκε από την Εταιρία για την υποχρέωσή του όπως ενημερώνεται από την Τράπεζα του για τυχόν χρεώσεις που αφορούν προμήθειες ή/και τραπεζικά δικαιώματα ή/και έξοδα ή και τυχόν 

άλλες επιβαρύνσεις που βαρύνουν την εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων μέσω της πάγιας εντολής, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά τιμολογιακή πολιτική της ΤΡΑΠΕΖΑΣ του.
• O ENTΟΛΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την παρούσα πάγια εντολή. Η ανάκληση της πάγιας εντολής λογαριασμού υποβάλλεται από τον ΕΝΤΟΛΕΑ στην ΕΤΑΙΡΙΑ. 
• Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την παρούσα πάγια εντολή με νέα που θα εκδοθεί όπως η παρούσα. Με την αποδοχή της νέας πάγιας εντολής από την ΤΡΑΠΕΖΑ θεωρείται αυτόματα 

ανακληθείσα η παλαιότερη πάγια εντολή.
• Η πάγια εντολή απευθύνεται στην Τράπεζα, διαβιβάζεται σε αυτήν από την Εταιρία μέσω του συστήματος DIASDEBIT και ενεργοποιείται μόνο μετά από έγκριση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
• Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για ανάθεση πάγιας εντολής για εξόφληση της οφειλής ασφαλίστρων με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του.




