
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTERNATIONIAL LIFE ΑΕΑZ» 

Όλοι οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση οφείλουν να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα 

στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο της αναγγελίας, προκειμένου να είναι έγκυρη  και να 

την υποβάλλουν εντός του χρονικού διαστήματος 4 μηνών από τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης.  

Οι αναγγελίες των απαιτήσεων είτε θα υποβάλλονται στα γραφεία της εκκαθάρισης Βασ. 

Σοφίας 60, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, αυτοπροσώπως από τους δικαιούχους, είτε θα 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με courier. Σε όλες τις περιπτώσεις  απαιτείται η αίτηση 

αναγγελίας να συνοδεύεται με το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή. 

(Σημείωση:  Η κατάθεση της αναγγελίας και των δικαιολογητικών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και από τρίτους, εφόσον στην αναγγελία υπάρχει θεώρηση γνησίου 

υπογραφής). 

Ως συνοδευτικά της αναγγελίας είναι απαραίτητα  τα σχετιζόμενα με αυτή δικαιολογητικά 

που θα πιστοποιούν την απαίτηση.  

Τονίζεται ότι τα συμβόλαια και οι αποδείξεις – τιμολόγια θα πρέπει να αποστέλλονται 

πρωτότυπα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα.  

Οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι επικυρωμένες από το δικαστήριο ή από 

δικηγόρο.  

Όσοι δικαιούχοι απαιτήσεων  έχουν κινήσει δικαστικές διαδικασίες κατά της εταιρείας θα 

πρέπει εκ νέου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους  ως εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη 

ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου της πληρωμής η αναγγελία θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από τους κληρονόμους και να προσκομιστεί το σχετικό κληρονομητήριο.  

Υπενθυμίζεται ότι η αναγγελία για απαίτηση από εξαγορά υποβάλλεται  από τον λήπτη της 

ασφάλισης, ενώ η αναγγελία για απαίτηση λήξης από τον ορισμένο στο συμβόλαιο 

δικαιούχο στη λήξη και θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη φωτοτυπία 

ταυτότητας και το πρωτότυπο συμβόλαιο.  

Οι πάροχοι κάλυψης υγείας θα πρέπει να αναγγείλουν την απαίτησή τους ανεξάρτητα με 

τυχόν δικαστικές ενέργειές τους. 

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  

 


