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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ-ΑΝΑΝΔΩΗ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΤ
1. Υπεύζπλε Γήιωζε Ν. 1599/1986 (παξέρεηαη από ηελ ππεξεζία).
2. i. Δθθαζαξηζηηθό Δθνξίαο ηωλ δύν ηειεπηαίωλ εηώλ
1.
ii.Aληίγξαθν Δ1 δήιωζεο ηωλ δύν ηειεπηαίωλ εηώλ
iii.Δ9 ηνπ 2013 θαη 2014 (θαη Δ2 αλ πξνθύπηνπλ αθίλεηα θαη Δ3 ζε πεξίπηωζε
ζην ΤΔΒΔ).
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (από ην Γήκν / Κνηλόηεηα πνπ

δξαζηεξηόηεηαο
αλήθεηε).

4.Φωηνηππία Αζηπλνκηθή Ταπηόηεηα ή Δηδηθό Γειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο.
5. Λνγαξηαζκό Γ.Δ.Η. ή 0.Τ.Δ. ζην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή απόδεημε ελνηθίνπ, εάλ δελ
πξνθύπηεη απ' ηε θνξνινγηθή δήιωζε ν ηόπνο θαηνηθίαο.
6. Φωηνηππία ηεο Κάξηαο Αλεξγίαο από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηα ηθαλά πξνο εξγαζία
έωο 55 εηώλ.

άηνκα από 29

7.Βεβαίωζε κε αζθάιηζεο από ην Τ.Δ.Β.Δ. πξνζθνκίδνληαο ηα εθθαζαξηζηηθά 4
πξνεγνύκελωλ
εηώλ,Α.Μ.Κ.Α. θαη ηαπηόηεηα θωηνηππία.Γηα έγγακνπο απαηηνύληαη
δηθαηνινγεηηθά από ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη γηα ηνπο δύν ζπδύγνπο.
8.Γύν θωηνγξαθίεο (ζε πεξίπηωζε πνπ εθδίδεηαη γηα πξώηε θνξά βηβιηάξην αλαζθαιίζηνπ).
9. Α.Μ.Κ.Α όιωλ ηωλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο.
ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ


Ιαηξηθή γλωκάηεπζε από Γεκόζην Ννζνθνκείν πνπ λα αλαθέξεη ην είδνο ηεο πάζεζεο θαη ην
ρξόλν ζεξαπείαο ή βεβαίωζε εηζαγωγήο ζε Ννζνθνκείν, εθόζνλ παξακέλεη λνζειεπόκελνο.



Γηα όζνπο παίξλνπλ επίδνκα ιόγω αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
ηε βεβαίωζε
απνδνρώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη λα απνδεηθλύεηαη από ηελ ηειεπηαία
θνξνινγηθή δήιωζε ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαη ην πνζό πνπ εηζέπξαμε.



Γηαβαηήξην θαη Άδεηα Μόληκεο Γηακνλήο ζηελ Διιάδα (γηα ηνπο ππεθόνπο ηωλ Κξαηώλ Μειώλ
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Μπιε Κάξηα) γηα θξάηε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Φάξηε).



Γηα έγγακνπο απαηηνύληαη δηθαηνινγεηηθά θαη γηα ηνπο δύν ζπδύγνπο. Δάλ είλαη δηαδεπγκέλνη ην
δηαδύγην θαη εάλ είλαη ζε δηάζηαζε έλνξθε βεβαίωζε απ' ην Δηξελνδηθείν.



Τα άηνκα άλω ηωλ 67 εηώλ ζα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίωζε από ηνλ Ο.Γ.Α. ή ηνλ αξηζκό
πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ζύληαμε ζηνλ Ο.Γ.Α.



Σε πεξίπηωζε απώιεηαο βεβαίωζε από ηελ αζηπλνκία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:
Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

ΣΚ:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδσ είλαη αιεζή. Είκαη αλαζθάιηζη θαη ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ε αζθαιηζηηθή
κνπ θαηάζηαζε ζα δεισζεί ακέζσο θαη ζα παξαδνζεί ην βηβιηάξην ζηελ ππεξεζία έθδνζεο ηνπ. Επηπιένλ
δειώλσ όηη δελ ππάξρνπλ εηζνδήκαηα από ζπληάμεηο ή άιιεο πεγέο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Δελ έρσ αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ππνβάιισ Ε9.
Δελ έρσ θαηαζέζεη ηξνπνπνηεηηθή γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο
(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη
10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

