
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ : 

1. Αλεμάξηεηα από ην πόηε ιήγεη ην ππάξρνλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζαο, ε αίηεζε 

πξέπεη  λα  ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζηαιεί από ηώξα (γηα λα πηάζνπκε ηνλ εηήζην 

ζηόρν). 

Παπάδειγμα :Αν ηο αζθαλιζηήπιο ζαρ λήγει 25/4/2017, θα οπίζεηε ωρ ημεπομηνία 

έναπξηρ ηην 25/4/2017 έωρ και ηιρ 12:00 ηηρ 25/4/2018. 

 

2. Πξνζνρή ζηνλ ηξόπν πιεξσκήο : Έσο 300 επξώ ην πιεξώλεηε άκεζα (πξηλ ηελ έλαξμε 

αζθάιηζεο, όρη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο). Άλσ ησλ 300 επξώ  έσο 2 δόζεηο, άλσ 

ηνλ 1000 επξώ έσο 4 δόζεηο. 

3. Ο ηύπνο θ/β ζηνηρείσλ δελ είλαη απαξαίηεηνο λα ζπκπιεξσζεί , εάλ ηνλ γλσξίδεηε ηνλ     

ζπκπιεξώλεηε. 

4. Αμία κεηαζρεκαηηζηή ηεο ΔΕΗ : αθνξά ηα πάξθα ηα νπνία έρνπλ εληόο ηνπ γεπέδνπ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή (κέζε ηάζε). 

5. Αμία θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ : Θα ζπκπιεξώζεηε ην πνζό πνπ ζα ζαο ζηνίρηδε ζήκεξα ν 

ζηαζκόο ζαο λα θαηαζθεπαζηεί εθ λένπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειεηώλ, αδεηώλ 

θ.η.ι.). Ελδεηθηηθά γηα έλα πάξθν 100kw.p ην θόζηνο αλέξρεηαη ζε 140.000 επξώ (max). 

Πποζοσή : νξηζκέλνη παξαγσγνί βάδνπλ ζθόπηκα κηθξόηεξν πνζό πξνθεηκέλνπ λα 

ρακειώζνπλ ην πνζό πνπ πιεξώλνπλ ζην αζθαιηζηήξην. Μην κάνεηε κάηι ηέηοιο 

καθώρ θα ιζσύζει ο όπορ ςπαζθάλιζηρ. Αλ π.ρ. ζε πάξθν πνπ ζηνηρίδεη 140.000 επξώ 

δειώζεηε 70.000 επξώ,  ζηελ πεξίπησζε δεκηάο ε αζθαιηζηηθή ζαο ζεσξεί 

ζπλαζθαιηζηή ηνπ πάξθνπ, ζπλεπώο ζα ζαο απνδεκηώζεη θαη ηα κηζά ρξήκαηα ηεο 

δεκηάο.  

6. Απώιεηα θεξδώλ. Τν ίδην κε ην παξαπάλσ ηζρύεη θαη γηα ηελ απώιεηα. Θα 

ζπκπιεξώζεηε ην κέγηζην έηνπο πνπ έρεη απνδώζεη ν ζηαζκόο ζαο ζηα ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

7. Πξναηξεηηθή θάιπςε αζηηθήο επζύλεο : Σαο ζπληζηώ λα επηιέμεηε ηνπιάρηζηνλ ην 

πξόγξακκα Α. Για οποιονδήποηε πος μπαίνει ζηον ζηαθμό ζαρ, ςπεύθςνορ για ηην 

ζωμαηική ηος ακεπαιόηηηα είζηε εζείρ. (εμαηξνύληαη νη ζπληεξεηέο, νη νπνίνη 

νπσζδήπνηε πξέπεη λα αζθαιίδνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο γηα δηθέο ηνπο ακέιεηεο, πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηνλ ζηαζκό ή ζην πξνζσπηθό ηνπο). 

8. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα εθηππσζεί, ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζηαιεί ζην email : 

omadikiasfalisi.ephe@yahoo.com   

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία κπνξείηε λα θαιέζεηε θαζεκεξηλά, από ηηο 

9:00 έσο ηηο 21:00, ζην 6939513778. 

Με εθηίκεζε, 

Παπαθπξηαθνύ Γηάλλεο. 

 



 


