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AΘΗ μ9ι,

ΘEMA : xoρηγηση ασφαλ|στ|κηζ εvημερ6'ηταζ απ6 τo EτAA l τAΝ

Σαζ γvωρiζoυμε 6r|, o τoμiαζ Aσφtiλ|σηζ Νoμ|ι(Φv 1 τ.A.Ν. } τoυ Ε,τ.A.A.
xoρηγεi, ωξ μ6voζ αρμoδtoζ φoρ.αζ' βεβα|ιi,σε|ζ ασφαλστlκηζ ενημερδτηταζ
στoυζ ασφαλIσμ.voUζ τoU. σιiμφωvα με τη δ|dτσξη τoυ {iρθρou 63 τΙαρ'1 τoU

N.2084/S2

Παρακσλoιμε vo ενημερdJσετε τo μ.λη σoζ 6ι, Ylo τη Xoρηγηση σσφoλlστ|κηζ
εvημερoτη.lαζ πoεπεl vα απευθlvovταl uε αi!nσ6 1oυC σΙov τ.A,Ν,, δεδoμενou oτl ol

ΔoY δ.Χovτα| μdvo τηv εvημερ6tητα τoυ oσφολlστ|κoι .Ιoυζ φoρ.α γlo θεωρηoη
β|βλiωV & στo|xεiωv.

F| βεβαiujση oUτη τoU τA.Ν, XoρηγεiταΙ oτευθειαζ στov ασφαλlσμ.νo oπo τα

γρoφεiσ τoU τoμεo η μ.σω iαXUδρoμεioU η κα] με fax ( 21a 5296'129 ) σε ε0λoγο
xρoνo απo την ημερoμηvio Uπoβoληζ τηζ σxε1|κηζ αiτησηζ, εφ6σov ο ασφαλ|σμενoζ
ε|νol τoμε|ακα ενημερoζ ( eΧε| καταβdλεl κo1 τ|ξ τρεxoι]σεζ ε|σφoρiζ ) η βρiσ,ζετσl κq!
τηρεi δ|ακαvov|σμ6 oφειληζ.

Σoζ σΙελνoUμε Uπ6δε|γμα αiτησηζ καI σΧετ|κ.ζ oδηγΙεζ τα oπoio μπορoυv ο|

ασφαλtσμ.voι νo βρoUν κα| στo δlαδiκτυo-

A|τησε|ζ με ελλιπη σιo|Χεiα ( xωρΙζ AMπAΝ' ακρ|βη Δ/vση & xωρiζ τ,κ''
ovuπoγραφεζ κα| xωρiζ tvσημα τ'A,N, ) δημ|oUργo{,v καΘUστερησεlζ & πpoβληματα
στov τoμ.α. γ|, αUτo ταρακoλoι]με τηv πρoσoxη τωv μελωV σαζ καΘωζ καl Iηv
εγXoιρη Uπoβoλη τoυζ ε|δ|κd σnζ τερ|6δoυξ α|Χμηζ (π,Χ, τ.λoζ τoU xρovou)
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ΠαρακαλΦ vα μou 1oρηγηαετε

βεβαiu,ση αoφαλloτικη9 εvημερoτηταs,

( N.2084/92, dρΘρo 63)

Hμερoμηviα

o αΙτΦv/H αtτo0σα (UπoYραφη. oφραγΙδα)



Aσφαλtστ|κη εvημερoτητα
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σ η β | βλiωv &

XooηγεiτqΙ εφ6oov o ασφαλ|σμεvoζ η,o εργoοδτηg ;voi;ωεlακιi εvημερog,δηλαδη dxε| καταβαλεl κΑl τηv τρdΧouσα εloφoρd η ixεt uπα1θεi oε
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9l gεηαΙΦ-σε]ζ ασφαλ|στΙκηζ εvημερ6τηταs xoρηγoιjvΤα| μετd απ6 Uπoβoλησxετ!κηζ αiτησηζ αUΘημερ6v απδ τlE υπηρioiεg τoυ τoμeα δij 
',E 

,ρ.sσυvαMαYηζ (8:00-14:00 καΘημερlvα) η oτελvovταl 
. 
ταxυδρoμ.iJ ri με t", ημεσω κΕΠ σε ειjλoYo χρ6vo απ6 ημερoμηviα uτoβ",ιηi 
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1ll19:]9^ Uτoβαλλ6!εvεζ απ6 Δlκηγoρouζ πρεπεΙ vα φ.ρoυv Etιi|AioEΝΣHMo τAN.- τEA,Δ αξiαζ 2 € 1 τo απoκoμμα τoU oπoiou επκoλλατα| στo
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AlτησεIg Uπoβαλλ6μεvεζ uε FAx (2'10.529,6 '12g-- τμημα ΓραμματεΙαζ τAΝ)πρεπε| vα -φερouv τα €voημα πoυ απα|To0vτα| olαγdαi:μeuιi μ!Ξ oφραγiοατoU Δlκηγ6ρou, αλλlΦζ Θεωρoυvταr ωg μη υπoβληbii".g,.δ 
.io1ioE 

ooχoρηγησεl τηv εvημερ6τητα με fax'
Av,o ασφαλlσμ€voζ 

- 
επtΘUμεi εvημερoτητα κα| σε ττριυτoτUπo πρdπε| vαστεΙλε| Kαl τηv πριυτ6τuπη αiτηαη,

ol αlτηoεiE 'πρ-ιξπεr vα περ|εXoUv 6λα τα στo|χεiα τoU ΔlκηY6ρoU κα| κUρiωζ '
Δ|εt]θUvση' τ,κ. ατrαoαiτnτα, π6λη κλπ κα| τηv υπoγραφη iαr.oφραγiοo τoυ'

',ww.tnomik.or


