ACS Δηεζλείο Μεηαθνξέο θαη Δηεπθνιύλζεηο A.E.E. ACS S.A.

Έδξα: Αζθιεπηνύ 25, T.K. 14568, Κξπνλέξη Αηηηθήο
Tει.: +30-210-8190000, Fax: +30-210-8190261
Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr

ΑΗΣΖΖ ΑΠΟΕΖΚΗΩΖ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΘΑΗΟΤΥΟΤ / ΑΗΣΟΤΛΣΟ
Δπώνςμο/Δπωνςμία :
Δπάγγελμα:

ΑΦΚ:

ΓΟΤ:

Γιεύθςνση (νδόο/αξηζκόο):
Πόλη/TK :
Σηλ. :

Email:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΟΙΖ
Απιθμόρ Αποστολήρ - ACS :
Από (Πόιε / Πεξηνρή) :

Ζμεπομηνία Αποστολήρ:

/

/

Ππορ (Πόιε / Πεξηνρή) :

Αποστολέαρ :
Παπαλήπτηρ :
Ασυαλισμένη Αξία (€) :
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΚΒΑΛΣΟ
Ο Δηθαηνύρνο/Αηηώλ δειώλσ όηη κε ηνλ αλσηέξσ αξηζκό απνζηνιήο ACS
πνπ πεξηείρε
Η ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή ππέζηε

νιηθή / κεξηθή θαηαζηξνθή -

έζηεηια / παξέιαβα

θάθειν / δέκα

ζπλνιηθήο αμίαο €
νιηθή / κεξηθή
απώιεηα αμίαο €

επξώ.
επξώ.

Τόζν ν Δηθαηνύρνο/Αηηώλ όζν θαη ν Τξίηνο/Δηα-Μεηαθνξέαο κε ηελ παξνύζα δειώλνπκε όηη έρνπκε ιάβεη γλώζε θαη
απνδερόκαζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο επίζεκνπο δεκνζηεπκέλνπο όξνπο "Γεληθνί Όξνη Αλάιεςεο Μεηαθνξάο" ηεο ACS
πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζήκεξα ζηελ ηζηνζειίδα www.acscourier.gr θαη δειώλνπκε ππεύζπλα όηη ε ελ ιόγσ απνζηνιή,

δελ είλαη αζθαιηζκέλε ζε άιιε εηαηξεία / είλαη αζθαιηζκέλε ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξεία

θαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο

αζθάιηζεο ζε έρεη πεξηιεθζεί ν όξνο παξαίηεζεο ηνπ αλαγσγηθνύ δηθαηώκαηνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαηά ηεο ACS
S.A. Καηόπηλ ηα σλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο πξνρσξήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο απνδεκίσζήο ηνπ Δηθαηνύρνπ / Αηηνύληνο
γηα ην πνζό ησλ €
επξώ.
Τέινο ηόζν ν Δηθαηνύρνο/Αηηώλ αιιά θαη ν Τξίηνο/Δηα-Μεηαθνξέαο δειώλνπκε όηη κε ην αλσηέξσ πνζό απνηειείο πιήξε
θαη νινζρεξή εμόθιεζε ηεο ελ ιόγσ δεκίαο θαη νπδεκία απαίηεζε δηαηεξνύκε από ηελ ACS S.A. από νπνηαδήπνηε αηηία ζε
ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ απνζηνιή. Σπλεκκέλα ππνβάινπκε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία πξνθύπηεη ην
κέγεζνο ηεο δεκηάο :
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Ο ΓΗΘΑΗΟΤΥΟ / ΑΗΣΩΛ

Σφραγίδα/ Υπογραφές

Όνομα – Επώνσμο
Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ:
Συμπλθρώνονται όλα τα κενά, διαγράφονται αναλόγωσ με τθν περίπτωςθ τα κείμενα ςτα υπογραμμιςμζνα ςθμεία, , και υπογράφεται ςφραγίηεται πλιρωσ.

