
 

               ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 
Ασφαλισμένος:  Αρ. Ταυτότητας:  
 

Αρ. Ασφαλιστηρίου:  Αρ. Εγγραφής Οχήματος:  
 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος τροποποίησης:  Αρ. Καλυπτικού Σημειώματος:  
 

Παρακαλώ όπως από την πιο πάνω ημερομηνία γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο Ασφαλιστήριο μου. 
 

Α.  ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – Στοιχεία Νέου Οχήματος 
 

Αρ. Εγγραφής ή πλαισίου ή μηχανής Μάρκα - Μοντέλο Κυβισμός 
Έτος 
Κατασκευής 

Αρ. Επιβατών (συμπ. 
Οδηγού) 

Τύπος Οχήματος Υπολογιζόμενη Αξία Οχήματος 

       

                                                                                                                                                       NAI                          OXI ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Είναι το όχημα Αριστεροτίμονο;    Έχει εισαχθεί μεταχειρισμένο;    
 

Είναι το όχημα Αδασμολόγητο;    Είναι το όχημα με σκληρή Οροφή;    
 

Είναι αυξημένης ιπποδύναμης ή έχουν γίνει τροποποιήσεις;    Είναι εγγεγραμμένο στο όνομά σας;    
 

Αν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε 
λεπτομέρειες: 

  Αν ΟΧΙ παρακαλώ δώστε το πλήρες όνομα του ιδιοκτήτη: 

  
 

 
 

B.  ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Παρακαλώ όπως μειώσετε/αυξήσετε την αξία του ασφαλισμένου οχήματος από   σε  
 

Γ.  ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ‘Η ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
 

 
 

 

Δ.  ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ 
 

Παρακαλώ αφαιρέστε:  
 

Παρακαλώ προσθέστε:  
 

Όνομα Αρ. Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα 
Ημερ. Αποκτ. Καν. 
άδειας 

Χώρα έκδοσης 
άδειας οδηγού 

      

      

Οποιοσδήποτε οδηγός ηλικίας μεταξύ 23-70 ετών με κανονική άδεια οδήγησης πέραν των δύο ετών που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, με εμπειρία οδήγησης στην 
αριστερή πλευρά του δρόμου για τουλάχιστον 2 χρόνια και με καθαρό ασφαλιστικό ιστορικό πέραν των δύο ετών.  

 

 
 

 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 Πάσχει οποιοσδήποτε πρόσθετος οδηγός από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία;    

 Έχει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία για σας ή για οποιονδήποτε από τους οδηγούς απορρίψει 
οποιαδήποτε πρόταση για ασφάλιση, απαιτήσει αυξημένο ασφάλιστρο ή επιβάλει ειδικούς όρους, αρνηθεί να ανανεώσει ή ακυρώσει 
οποιοδήποτε συμβόλαιο; 

   

   

   

 Έχετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα οδηγεί το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα τα τελευταία 3 χρόνια; 
 

 
 

  

Όπου ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες:  

 

Έχετε ή είχατε άλλη ασφάλεια για οποιοδήποτε όχημα;    

Ασφαλιστική Εταιρεία:  Αριθμός Συμβολαίου:  
 

Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Παρακαλώ ακυρώστε το ασφαλιστήριο μου    

Λόγος Ακύρωσης 
 
 

Το Όχημα θα ασφαλιστεί σε άλλη Εταιρεία                           Το Όχημα πουλήθηκε  
 

Δεν κυκλοφορώ το Όχημα  
 

Δηλώστε οποιοδήποτε άλλο λόγο:  
  

 
 

 
 

 

ΣΤ. ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες και απαντήσεις μου είναι πλήρεις και ακριβείς και έχουν καταχωρηθεί σωστά και ότι δεν απέκρυψα, 
αποσιώπησα ή παράλειψα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Επίσης 
συμφωνώ ότι η Συμπληρωματική Πρόταση, Εντολή και η Δήλωση αυτή είναι απόλυτα δεσμευτική για μένα και μαζί με την αρχική Πρόταση θα αποτελούν τη βάση 
του Ασφαλιστηρίου μεταξύ μου και της TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD. 
 

Ημερομηνία: 
  
                   /                    / 

 
 

Υπογραφή Ασφαλισμένου: Υπογραφή Ασφ. Συμβούλου/Πράκτορα: 

 

 

Από περιεκτική, σε κάλυψη Ευθύνης Έναντι Τρίτων  

Από κάλυψη Ευθύνης Έναντι Τρίτων σε περιεκτική κάλυψη για το ποσό των __________  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  

       Σε περίπτωση ακύρωσης του Συμβολαίου:                                                                                                                                                                                            

       Να σταλεί Προειδοποιητική Επιστολή Ακύρωσης 7 ημερών;    

Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτομέρειες: 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: 


