
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ  ΤΠ’ΑΡΙΘΜ………………………. ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ 
 

1.ΓΗΛΩΗ FATCA ΠΡΟ ΣΗΝ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Η ΔΘΝΙΚΗ» 
Η Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», ζε ζπκκόξθσζε κε ηε λέα λνκνζεζία ησλ Η.Π.Α. γηα ηε Φνξνινγηθή πκκόξθσζε ησλ 
Λνγαξηαζκώλ ηεο Αιινδαπήο (Foreign Accounts Tax Compliance Act-FATCA), ππνρξενύηαη  λα εληνπίδεη ηνπο πειάηεο ηεο νη 
νπνίνη είλαη θνξνινγηθά ππόρξενη ζηηο Η.Π.Α., γηα ηνπο νπνίνπο ζύκθσλα κε ηε FATCA, ππάξρνπλ γηα ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηα αζθαιηζηηθά πξντόληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο FATCA 
ππνρξεώζεηο αλαθνξάο θαη παξαθξάηεζεο θόξνπ 30% επί νξηζκέλσλ ζπλδεόκελσλ κε ηηο Η.Π.Α. ζπλαιιαγώλ ζε 
πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο.  Γηα ην ιόγν απηό, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε,  ζα πξέπεη λα δειώζεηε ζηελ 
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θέηονηας Υ, αν ιζχύει οιοδήποηε από ηα παρακάηω 

Δειώλσ όηη :                                                                                                                                      πκβ/λνο           Αζθ/λνο 
(α) Έρσ γελλεζεί ζηηο Η.Π.Α.  
 
(β )Είκαη πνιίηεο ησλ Η.Π.Α./Έρσ Ακεξηθαληθή Τπεθνόηεηα 
 
( γ)Δηαζέησ δηαβαηήξην πνπ έρεη εθδνζεί από ηηο Η.Π.Α. 
 
(δ)Θεσξνύκαη θάηνηθνο Η.Π.Α. γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο 
 
(ε)Είκαη θάηνρνο πξάζηλεο θάξηαο εθδνζείζα από ηηο αξρέο ησλ ΗΠΑ 
(ζη)Δηαζέησ ζηηο Η.Π.Α. νηνδήπνηε από ηα παξαθάησ 
-νπνηαδήπνηε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε 
-αξηζκό ηειεθώλνπ 
-ινγαξηαζκό ηεξνύκελν ζηηο Η.Π.Α. 
(δ) Έρσ ρνξεγήζεη ή πξόθεηηαη λα ρνξεγήζσ πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο 
 ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο ζε πξόζσπν κε δηεύζπλζε ζηηο Η.Π.Α. 

πγθαηαηίζεκαη εηδηθώο θαη ειεπζέξσο ζηελ εθ κέξνπο ηεο ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ 
πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ κνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηαπηνπνίεζήο κνπ σο πξνζώπνπ ππαγόκελνπ ζηε λνκνζεζία ησλ Η.Π.Α. 
γηα ηε “Φνξνινγηθή πκκόξθσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ ηεο Αιινδαπήο» (FATCA) κε ζθνπό ηε ζπκκόξθσζε ηεο Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η 
ΕΘΝΙΚΗ» κε ηηο ππνρξεώζεηο πεξί ππνβνιήο θαη δηαβίβαζεο ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ από απηή θαη ηε ζπλαθή κε απηήλ 
εζληθή λνκνζεζία, ησλ νπνίσλ απνδέθηεο  κπνξεί λα είλαη νηαδήπνηε  αξκόδηα ειιεληθή ή Ακεξηθαληθή Αξρή νξηζηεί βάζεη 
ηπρόλ δηαθξαηηθήο  κεηαμύ ησλ ΗΠΑ θαη Ειιάδνο  ζύκβαζεο ή ελ γέλεη λνκνζεζίαο ειιεληθήο ή ησλ ΗΠΑ σο αξκόδηα γηα ηε 
ιήςε ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ.  
Ρεηά δειώλσ θαη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα  πξνζθνκίζσ ζηελ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ηα αηηνύκελα από απηήλ έληππα 
πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απαληεζεί ζεηηθά νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ 
δειώζεηο . ε πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη ε ζύλαςε αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο θαη δελ ππάξμεη αληαπόθξηζή κνπ ζηελ 
ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ εληύπσλ, ε Α.Ε.Ε.ΓΑ. «Η ΕΘΝΙΚΗ» έρεη ην δηθαίσκα,  λα πξνβεί ζε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ κνπ 
ζην IRS. 
Δειώλσ ηέινο ππεύζπλα, κνπ, όηη νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζην παξόλ εξσηεκαηνιόγην ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηνπνίεζή κνπ ή 
κε σο πξνζώπνπ ππαγόκελνπ ζηε λνκνζεζία ησλ Η.Π.Α. γηα ηε «Φνξνινγηθή πκκόξθσζε ησλ Λνγαξηαζκώλ ηεο 
Αιινδαπήο» (FATCA) θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηδόκελε κε ηελ ηήξεζή ηεο από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία  είλαη πιήξεηο, 
αθξηβείο θαη αιεζείο. 

2.ΓΗΛΩΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΝΣΤΠΩΝ 
1. Δειώλσ όηη α) παξέιαβα ην ελεκεξσηηθό έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα αζθαιηζηηθά πξντόληα (πξνζπκβαηηθή 
ελεκέξσζε),  πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξ.2 πεξίπησζε Η θαη παξ.3 πεξίπησζε Δ ηνπ λ.δ. 400/1970, σο ηζρύεη, β) 
ζπκπιήξσζα  θαη παξέδσζα ζηνλ αζθαιηζηηθό δηακεζνιαβεηή ην «ΕΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΣΗ» θαη κε βάζε απηά, αθνύ 
κνπ δηεπθξηλίζηεθαλ από ηνλ αζθαιηζηηθό δηακεζνιαβεηή  νη ιόγνη πνπ ζηήξημε ηελ πξόηαζή ηνπ, ζρεκάηηζα πξνζσπηθή 
άπνςε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο κνπ αλάγθεο θαη απνθάζηζα κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία  ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο 
αζθάιηζεο  

2. Δειώλσ όηη  ν Αζθαιηζηηθόο Δηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο ζπλππνγξάθεη ηελ παξνύζα αίηεζε κε ελεκέξσζε γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ (ηαπηόηεηα, δηεύζπλζε, κεηξών θιπ) θαη κνπ παξέδσζε  ζρεηηθό έληππν ηεο ππνρξεσηηθήο θαη’ άξζξν 11 πδ 
190/2006 ελεκέξσζεο από ηνλ αζθαιηζηηθό δηακεζνιαβεηή. 
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