
Η ακρßβεια των στοιχεßων που υποβÜλλοιºαι με αυτÞ τη δÞλωση μπορεß να ελεγχθεß με βÜση το αρχεßο ιßOλων

ιιπηρεσι(ον (Üρθρο 8 παρ. 4 Ν. l599/Ι986)

ΠΡοΣ(ß): ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

ο - Η ονουα: Επþνυυο|

ονουα και Επþνυυο πατÝοα:

ονουο και Επþνυllο ΜητÝοοζ:

Ηυεοουπνßα γÝννησηζΘ:

τüτο( ΓÝννησηa:

Αοιθυüò Δε-λτßου τουτüτητα(: τηλ:

Τüπο( Κατο|κßαò: οδüò: Αοιθ: Ι Ι τΚ:

Αο τηλεουο|οτýπου iFax):

Δ,/νση Ηλεκτρ,
Ταχυδρομεßου
iEmaiIl:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Üρθρο 8 Ν.1599/19Ε6)

Με ατομικÞ μου ευθýνη και γνωρßζοιταò τò κυρþσεò (3, που προβλÝποιται απü τηò διατÜξεò τηò παρ. 6 του Üρθρου 22 του

Ν. l599/Ι986, δηλþνω üτι:

α) δεγ τεκß σε πτþχευση και σε διαδικασßα κÞρυξηò πτ(υχευσηò. Επßσηò δεν τελεß σε πτ(οχευση και σε διαδικασßα κÞρυξηò

πτþχευσηò η εταιρεßα με την ετωιτμßα: ..,............,,,...,
(Η λωνυμßα τηò εταιρεßαò συμπληρdινεται σε περßττωση που δηλþνεται μη πτþχευση νομικοý προσþπου)

β) δεν Ýχλ τεθεß σε ολικÞ Þ μερικÞ, στερητικÞ Þ επικουρικÞ δικαστικÞ συμπαρÜσταση

γ) Þω συνÜψει ασφÜλιση επαηελματικÞò αστικÞò ευθýνηò σýμφωνα με το Üρθρο 4, ταρ, l, 4 και 7 του π,δ, 190/2006»,

δ) Δεν εßμαι δημüσιοò , δημοτικüò, κοινοτικüò υπÜlληλοò, υπÜλληλοò Νομτκοý Προσd)που Δημοσßου απü Δικαßου Þ

»πÜλληλοξ 
"ο» 

þροrερου ΔÞμοσßοß τομÝα, Þ υπι¶ληλοò ασφαλιστικÞò επιχεßρησηò Þ Γενικüò ΔιευθυντÞò Þ ΔιευθυντÞò Þ

εκπρΟσωπßò ασφαλιστικηò επιχεφησηò. Επßσηò εντüò τρþν μηνþν απü την εγγραφÞ μου στο ΕπιμελητÞρω εßμαι

υηοχρ..μþò υ« ηροο«ßμßο. üηλωþ ωαρòηò επιτηδýματοò την αρμüδια Δ.ο.γ. Δεν οφεßλιο σε ασφαλιστικÞ Þ

α*ßßφþιστrκÞ επιχεßρηοη Þ ο. αοφ«ι,rμωο φεÞ απο ασφαλτστικÝò εργασßεò τα οποßα Þουν καταψηφισθεß σε βÜροò μου

με τελεσßδικη δικαστικÞ ατüφαση.

Δεν Ýχω καταδικαστεß σε φυλÜκιση τουλÜχιστον τρþν μηνþν για ηκλημα κατÜ τηò περιουσßαò Þ σχετζüμενο με

χρηματοπιστωτικÝò δραστηριüτητεò και'ειδικüτßρα για αισχροκÝρδεια, απÜτη, ατιστßα, δωροδοκßα, δüλια χ,ρεοκοπßα,

"*dßοοη, 
*ι,*Þ, ß«eρ"μποριο, 

'πλßστογραφßα, 
υπεξαßρεση ßαι καθ, υποτροπÞ Ýκδοση ακÜλττπτων επιταγþν, Þ Ýχω

καταδικαστεß για τιò εξÞò αξιüποινεò πριßιξεò:



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑ^ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Επωγυυßα:

Α.Φ,Μ ΑσΦαλισμÝνου

Ιδιüτητα ΔιαυεσολÜΒησηζ:

! Ασφαλιστικüò Σýμβουλοò

! ΣυντονιστÞò Ασφαλιστικþν Συμβοýλων

! Ασφαλισrικüò ΠρÜκτοραò

! Μεσßτηò Ασφαλßσεων

Διεýθυνσπ' -Εδοα ΑσΦαλισυÝνου :

ΑσΦαλισflκÞ Εταιρεßα:

ΧοοντκÞ πεοßοδο< ΑσοÜλιση(: Απü Ýωò

Αοιθυü( ΣυυΒολαßου:

Ηυεοουηνßα ΑναδρουικÞC ΚÜλυι!η(:

(Σημεßωση: Σε περßτπωση Ýναρξηò δραστηριüτηταò σε

μεταγενÝοτερη ημερομηνßα, ανqδρομικÞ κÜλυψη θο δßδεται
οπü !ην ημερομηνßα qυτÞ Þ δεν θα δßδετοι καθüλου σε
πεοßτπωσπ νÝου επαγνελυοτßα)
ηαοÜταση πεοτüδου Αναννελßα( Ζηυßαζ:

Ανþτατα ¼οια Ευθýνπ<:

(Ση!εßωση: Η ασφαλιοτικÞ σýμβαση μτορεßνα προβλÝπει
μεγσλýτερα ανþτατα üρβ ευθýνηò απü αυτÜ που
προβλÝτΕι ο νüμοò κοι ισχýουν για κÜθε ιδιüτηια
διαυεσολüΒησπ< εεγωοιστü)

ΑπαλλανÞ:

(Σημεßωση: Η ασφαλιστικÞ σýμβαση μπορd να προβλÝττει

μικρüτερη οπαλλαγÞ οπü αυτÞν που ορßζει ο νüμοò η/κqι
καθüλου απαλλαγÞ),

Ευριßι,....,...., ανÜ ζημßα ( Þ απαΠηση), σýμφωνα με τουò üρουò
τηò ασφαλιστικÞò σýμβασηò.

ΓεωνοαοικÜ ¼ο|α: ΕυρωπαßκÞ ¸νωση και Ε.Ο.Χ

ΕοαουοστÝο Δßκαιο: Ελληνικü

ΘεωρÞθηκε το γνÞσιο τηò ιτιτσl,ραφÞò Ημερομηγßα: .. ,.,/ ..,.,ι20.. .

του/τηò. .. . . . , .. . . , . . .

Η ΔιΕγΘγΝτΡιΑ ο- Η Υπεýθυνα Δηλ,

ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΥπογραφÞ)


