
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:

Νέα Πρόταση

Ονοµατεπώνυµο: 

Γραφείο Παραγωγής: 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

Μητρώο: 

Σχέση συνεργασίας µε την Εθνική Ασφαλιστική: 

Στοιχεία Πελάτη
Ονοµατεπώνυµο:

Έχετε ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε Ασφαλιστική Εταιρία;                                                              Ναι                              Όχι

Σε ποια/ες εταιρία/ες; 

Ετήσια ΕπίσκεψηΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η Εθνική
δίπλα σας!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Κινητό Τηλέφωνο:

/ /

/ /

/ /

/

/

/

Σύζυγος
 1ο  Παιδί

2ο  Παιδί

3ο  Παιδί

Υποχρεώσεις
(∆άνεια, Κάρτες κ.α.)

Σύνολο

Ποια θα 
λέγατε ότι 
είναι τα 
βασικά µηνιαία
έξοδα/έσοδα 
που έχετε ως 
οικογενειάρχης; 

έχετε ήδη;Τί είδους ασφάλιση: θα σας ενδιέφερε να συζητήσουµε;

Υγείας 
Εξασφάλισης Οικογένειας
Προστασίας / Αναπλήρωσης Εισοδήµατος
Παιδικό Πρόγραµµα Σπουδών/ Επαγγελµατικής Αποκατάστασης
Σύνταξης
Επένδυσης Κεφαλαίων/Αποταµίευσης

Αστικής Ευθύνης
Οχήµατος
Κατοικίας 
Σκάφους 
Επιχείρησης

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Προστατευόµενα Μέλη                                    Ονοµατεπώνυµο                                 Ηµεροµηνία γεννήσεως

Για να σας προτείνουµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις προσωπικές σας ανάγκες παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Ηµεροµηνία Γέννησης:
Επάγγελµα:

ΑΦΜ: Κοινωνικός Φορέας Ασφάλισης:

∆/νση Κατοικίας: ∆/νση Εργασίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Σταθερό:Κινητό: 

e-mail Επικοινωνίας: 

Κοινων. Ασφαλ. Φορέας συζύγου/τέκνων:

Π
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Μ
ην

ια
ία

Έξ
οδ

α

€

Εισόδηµα από Ενοίκια
Άλλες πηγές εισοδήµατος

Σύνολο

Μ
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Ει
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µα

τα

€
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Πάγια Έξοδα Οικογένειας
(Ενοίκια, έξοδα Παιδιών κ.λπ.)

Οικογενειακό Εισόδηµα
(ιδίου & συζύγου)

Άλλο:



ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΥΓΕΙΑ

Γνωρίζετε ότι οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση απαιτούν την ιδιωτική συµµετοχή µας για την κάλυψη 
των εξόδων φροντίδας της υγείας µας; Ναι             Όχι

Θα θέλατε να έχετε κάλυψη πρωτοβάθµιας περίθαλψης (check up, διαγνωστικές εξετάσεις, 
επισκέψεις σε γιατρούς κ.λπ.); Ναι             Όχι

Πιστεύετε ότι τα µέλη της οικογένειάς σας έχουν ανάγκη ασφάλισης υγείας;

Χρονικός ορίζοντας του προγράµµατος επένδυσης έτη

ο/η σύζυγος παιδιά

Θα θέλατε να εξασφαλίσετε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, έχοντας πρόσβαση σε ιδιωτικές 
υπηρεσίες υγείας σε συνδυασµό µε το Ταµείο σας; Ναι             Όχι

Αν σήµερα συνέβαινε σε εσάς ή στην οικογένειά σας κάποιο πρόβληµα υγείας και η αποκατάστασή του απαιτούσε ένα σηµαντικό 
για εσάς ποσό (π.χ. 20.000€, 30.000€ κ.α.) πως θα το αντιµετωπίζατε;

Με χρήση του κρατικού (δηµόσιου) φορέα ασφάλισης                               Με χρήση Οµαδικής Ασφάλισης
Με διαθέσιµες αποταµιεύσεις                                                                      Με άλλο τρόπο

Ποιο θα ήταν το ύψος της δαπάνης µιας νοσηλείας το οποίο θα µπορούσατε να καλύψετε;

0€ 500€

1o ετών

1.500€ 3.000€ 6.000€ 10.000€

›

ΣΥΝΤΑΞΗ

Με δεδοµένες τις αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση (µείωση συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας) έχετε 
σκεφτεί πώς θα µπορούσατε να διατηρήσετε το επιθυµητό βιοτικό επίπεδο µετά τη συνταξιοδότησή σας; Ναι             Όχι

Επιθυµείτε την εξασφάλιση των αγαπηµένων σας µε εγγυηµένη διάρκεια καταβολής της σύνταξης σας; Ναι             Όχι

Ποσό που επιθυµείτε να διαθέσετε για τη συµπλήρωση της σύνταξης εφάπαξ καταβολών:

›

Θα είχατε ανάγκη από ένα επιπλέον ποσό για την οικονοµική εξασφάλισή σας πέραν της σύνταξης 
από το Ταµείο σας; Ναι             Όχι

Εκτιµώµενο ποσό σύνταξης από το Ταµείο Ασφάλισής σας
Επιθυµητό ποσό συµπληρωµατικής µηνιαίας σύνταξης
Ηλικία συνταξιοδότησης από το Ταµείο σας

€

›

›
Θα επιθυµούσατε ένας µεγάλος και αξιόπιστος οργανισµός, όπως ο όµιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
να διαχειρίζεται τις αποταµιεύσεις σας, ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία, στοχεύοντας στην καλύτερη 
δυνατή απόδοση των χρηµάτων σας; Ναι             Όχι

›

›

›

›

›

›

€

Επιθυµητό ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής: 
Επιθυµητό ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία:

€
€

ετών ετών ετών

έτη

2o 3o 4o

1o € € € €2o 3o 4o

ετών

€

περιοδικών καταβολών: µε 3% αναπροσαρµογή€

2

Επιθυµητό ποσό επένδυσης/ αποταµίευσης: €

Αν ναι, επιθυµείτε να κάνετε περιοδικές/τακτικές καταβολές; Ή εφάπαξ καταβολή;

Χρονικός ορίζοντας του προγράµµατος επένδυσης/ αποταµίευσης

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΠΟΥ∆ΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

Έχετε σκεφτεί πώς η οικογένειά σας θα µπορούσε να εξασφαλίσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο 
σε περίπτωση που σας συµβεί κάτι δυσάρεστο (ανικανότητα για εργασία, απώλεια ζωής) και δεν υπάρχει 
το σηµερινό δικό σας εισόδηµα; Ναι             Όχι

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Από το σύνολο του εισοδήµατός σας ή των αποταµιεύσεών σας, θα επιθυµούσατε να επενδύσετε ένα κεφάλαιο
που δεν έχετε άµεσα ανάγκη, αναλαµβάνοντας κάποιο βαθµό επενδυτικού κινδύνου µε την προσδοκία 
να απολαύσετε καλύτερες αποδόσεις στο µέλλον; Ναι             Όχι

Επιθυµείτε να φροντίσετε για τη δηµιουργία ενός κεφαλαίου σπουδών/επαγγελµατικής 
αποκατάστασης των παιδιών σας;

Επιθυµητό ασφαλ. κεφάλαιο:

Επιθυµητή ηλικία διάθεσης κεφαλαίου:

Ναι             Όχι

›

Λαµβάνοντας υπόψη και τα πάγια µηνιαία έξοδα της οικογενείας σας θεωρείτε ότι θα χρειαστείτε 
ένα ποσό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της; Ναι             Όχι

›

›
›
›

›
›

›

›



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Έχετε σκεφτεί τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν για την αποκατάσταση της κατοικίας σας σε περίπτωση
µερικής ή ολικής καταστροφής της (π.χ. από κινδύνους πυρκαγιάς, καιρικών φαινοµένων, κλοπής κ.λπ.); Ναι             Όχι

Ναι             Όχι

Επιθυµείτε ασφάλιση από σεισµό; Ναι             Όχι

Επιθυµείτε να ασφαλίσετε την κατοικία σας;

›

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΣΚΑΦΟΥΣ

Έχετε δικό σας µέσο µεταφοράς; Ναι             Όχι›

›

›

€
€

Κύρια κατοικία
Εξοχική Κατοικία
2η Κατοικία

€

€
€

τ.µ.

τ.µ.
τ.µ.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΆΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Έχετε σκεφτεί τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν για την αποκατάσταση της επιχείρησής σας σε περίπτωση
µερικής ή ολικής καταστροφής της ( π.χ. από κινδύνους πυρκαγιάς, καιρικών φαινοµένων, κλοπής κ.λπ.);

Τι ποσό θα θέλατε να διαθέσετε ετησίως για την εξασφάλιση 
των ανθρώπων της επιχείρησής σας;

Ναι             Όχι
›

Είδος ασφάλισης› Ανάγκη›

Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, θα θέλατε να καλύψετε το όχηµά σας
και από άλλους κινδύνους (π.χ. καιρικά φαινόµενα, φωτιά, κλοπή); Ναι             Όχι

›

Σας ενδιαφέρει η κάλυψη του σκάφους σας; Ναι             Όχι›

Μόνιµο ανθρώπινο δυναµικό που απασχολεί η επιχείρησή σας άτοµα

Επιθυµείτε επιπλέον ασφάλιση του ανθρώπινου δυναµικού σας;
Είδος οµαδικής κάλυψης που επιθυµείτε

Ναι        Όχι
Υγεία

Ανικανότητα (µερική ή ολική) Απώλεια εισοδήµατος Ατύχηµα

Σύνταξη/Εφάπαξ Ζωή

Επιθυµείτε να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας; Ναι             Όχι›

Θα θέλατε επιπλέον
ασφάλιση από:

Αλλοίωση Εµπορευµάτων Αστική Ευθύνη εργοδότη Απώλεια Κερδών
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία της επιχείρησης Σεισµό

Ιδιόκτητη ΕνοικιαζόµενηΤετραγωνικά Μέτρα Αξία Περιεχοµένου:

Αυτοκίνητο 1ο

2ο

3ο 

/        /

Μοντέλο Αριθµ. κυκλοφορίας

Ιπποδύναµη Μηχανής (ΗP)

Κυβ. Εκατοστά (cc)
Ηµεροµηνία 1ης

κυκλοφορίας

1η

2η

Είδος επιχείρησης Επωνυµία Περιοχή Ετήσιος τζίρος

€
€

1η

2η

Αξία Κτιρίου

€

Αξία Περιεχοµένου

/        /
/        /

/        /

Ηµεροµηνία
λήξης ασφάλισης

/        /
/        /

Μοτοσικλέτα

Σκάφος

1ο

2ο

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /
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Ασφάλιση Υγείας Ασφάλιση Κατοικίας

Εξασφάλιση Σύνταξης Ασφάλιση Οχήµατος

Εξασφάλιση Οικογένειας/ Παιδιών Ασφάλιση Σκάφους

Άλλο:Επένδυση Κεφαλαίων/ Αποταµίευση

ΠΑΡΕΧΩ                                        ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΩ

Ασφάλιση Επιχείρησης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Θα θέλατε να µας συστήσετε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα που σκέφτεστε ότι ίσως θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε µιλώντας µαζί τους;

4

Όνοµα                                  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Για ανάλυση αναγκών/ενηµέρωση› Για συνεργασία›

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (κατατάξτε από το 1 έως το 9)

1
2
3
4

Όνοµα                                  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

1
2
3
4

• 

ΠΕΛΑΤΗΣ

Υπογραφή Ο Ασφαλιστικός ∆ιαµεσολαβητής

 (Oνοµατεπώνυµο)
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Ο Ασφαλιστικός ∆ιαµεσολαβητής
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