ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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)

ΕΦΚΑ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Θα γίνει χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας που θα εκδορθεί στο όνομά μου ή σε όνομα
Προστατευόμενου Μέλους μου, με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΥ ως Ασφαλισμένου λόγω: 1. Συμπλήρωσης 6μήνου από την Αποχώρησή μου από την Τράπεζα, 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ σε περίπτωση: ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, 3. Γονικής ή Εκπαιδευτικής Άδειας Άνευ Αποδοχών (χωρίς Αυτασφάλιση), 4. Διακοπή χορήγησης Κύριας ή Επικουρικής/Προσυνταξιοδοτικής Σύνταξης, 5. Αναστολή Συνταξιοδότησης (χωρίς αυτασφάλιση),
καθώς επίσης και περίπτωση υπέρβασης των προκαθορισμένων ορίων ηλικίας Τέκνου (24ο, 26ο, Λήψη Πτυχίου
+ 2 έτη έως το 26ο έτος της ηλικίας του).

Ημερομηνία: ……………………./……………/..20……
Ο – Η Δηλ………………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

Download from Diorismos.gr

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

