
Οδηγίες για τη διαδικασία ασφάλισης.  

1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα μας. 

2. Παραλαμβάνετε στο email σας την συμπληρωμένη αίτηση 

ασφάλισης και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Interlife.  

3. Εκτυπώνετε την αίτηση και μας την στέλνετε υπογεγραμμένη με fax 

ή email μαζί με  φωτοτυπία/φωτογραφία του διαβατηρίου σας (της 

πρώτης σελίδας με τα στοιχεία σας). 

4. Κάνετε την τραπεζική κατάθεση.  

5. Παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά τη βεβαίωση ασφάλισης την οποία 

μπορείτε να εκτυπώσετε και να καταθέσετε. 

Δείτε παρακάτω αναλυτικές οδηγίες  
για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Όλα μπορούν να γίνουν από την άνεση του σπιτιού σας. 



Συμπληρώστε τα προσωπικά σας 
στοιχεία και πατήστε ‘’Συνέχεια’’ 

Συνεχίστε με τα προσωπικά σας 
στοιχεία και πατήστε ‘’Συνέχεια’’ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

http://asfaleia-allodapon.com/gr/epikoinwnia/online-application
http://asfaleia-allodapon.com/gr/epikoinwnia/online-application


2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Απαντήστε σε 4 απλές ιατρικές 
ερωτήσεις και αναφέρετε τυχόν 
σοβαρά προβλήματα υγείας.  
 
Έπειτα πατήστε ‘’Συνέχεια’’ 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ακολουθούν πιο αναλυτικές 
ερωτήσεις στις οποίες 
συμπληρώνετε ΝΑΙ/ΌΧΙ 
 

Δώστε, αν υπάρχουν, 
περισσότερες λεπτομέρειες.  
 
Τέλος πατήστε ‘’Υποβολή’’ 



Η αίτησή σας 
 καταχωρήθηκε με επιτυχία! 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Στο email που συμπληρώσατε θα λάβετε 
την επίσημη αίτηση ασφάλισης της 
Interlife και τους σχετικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς της εταιρεία INTERLIFE. 
 
Θα περιέχει συμπληρωμένα όλα τα 
στοιχεία που μας δώσατε. 
 
Την αίτηση θα πρέπει να την 
εκτυπώσετε, στο εκτυπωτή σας ή σε 
κάποιο κατάστημα, να την υπογράψετε 
και να μας τη στείλετε. 
 
Απαραίτητη είναι και η πρώτη σελίδα 
του διαβατηρίου σας.  
 
Fax: 211 800 4671  
 
Email: info@asfaleia-allodapon.com 
 



Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Για την ασφάλεια των 
συναλλαγών, η κατάθεση 
γίνεται πάντα σε λογαριασμό 
της ασφαλιστικής εταιρείας 
INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α.  

Στην κατάθεση πρέπει να 
αναφέρετε απλά το 
ονοματεπώνυμό σας και τον 
κωδικό 777-28. 

 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Σε μερικές ώρες θα έχετε στο 
email σας την απαραίτητη 
βεβαίωση ασφάλισης! 
 
Σε έγχρωμη εκτυπώσιμη μορφή 
pdf την οποία μπορείτε να 
εκτυπώσετε και να καταθέσετε 
στην αρμόδια υπηρεσία. 
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Η διαδικασία ολοκληρώθηκε! 

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης: 

λιγότερο από 1 ώρα 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 

άμεσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο: (+30) 211 800 4634 

Η διαδικασία σχεδιάστηκε από το my advisor. Το Νο1 brand name στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας 


