
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής Συνέδρου με ελληνικούς χαρακτήρες και την αποστείλετε 
με e-mail προς τη Γραμματεία της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος στο e-mail: info@actuaries.org.gr,  
υπ’ όψιν κας Καραουλάνη (τηλ.: 210 32 22 285, Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

_________________________________________________________________________________________  
Επώνυμο

_________________________________________________________________________________________  
Όνομα

_________________________________________________________________________________________  
Διεύθυνση

_________________________________________________________________________________________  
Πόλη                                                                                                                     Τ.Κ.

_________________________________________________________________________________________  
Email                                                                                               Κινητό Τηλέφωνο

_________________________________________________________________________________________  
Ιδιότητα/Θέση/Τίτλος – Φορέας

_________________________________________________________________________________________

KΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατηγορίες Συμμετεχόντων
Περίοδος προ – εγγραφών

(έως 25/04/2016)
Περίοδος εγγραφών

(26/04/2016-19/06/2016)

Μέλη ΕΑΕ 150 €  £ 170 €  £

Μη Μέλη ΕΑΕ: 200 €  £ 220 €  £

Φοιτητές* / Μαθητές Ένωσης 100 €  £ 110 €  £

  £   £

Σημειώσεις:

*Οι φοιτητές/σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν το “πάσο” τους ή το τρίπτυχο από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 
στο οποίο φοιτούν.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατηγορία Συμμετοχής

Παροχές Μέλη ΕΑΕ Μη Μέλη ΕΑΕ
Φοιτητές /

Μαθητές ΕΑΕ

Παρακολούθηση επιστημονικού 
προγράμματος * * *

Συνεδριακό Υλικό * * *
Διαλείμματα καφέ * * *

Γεύμα * * *
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης * * *

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προεγγραφές γίνονται με τη συμπλήρωση και την αποστολή της φόρμας εγγραφής, μέχρι και την 24η Νοεμβρίου 
2016. Από τις 25 Νοεμβρίου 2016, εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου και μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2016.

Η καταβολή του σχετικού ποσού συνοδεύεται απαραιτήτως από την παρούσα φόρμα, η οποία υποβάλλεται 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, προκειμένου να μπορεί να γίνει η σχετική ταυτοποίηση των στοιχείων.

Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας ισχύος της αντίστοιχης 
περιόδου προεγγραφών.

Οι εγγραφές, οι οποίες δεν θα έχουν εξοφληθεί μέχρι και την 2α Δεκεμβρίου 2016, θα θεωρούνται άκυρες και δε 
θα ληφθούν υπόψη.

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του Δελτίου Εγγραφής και την ταυτόχρονη εξόφληση της 
εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση εγγραφής μέσω email. Σε περίπτωση που δε λάβετε τη 
σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Ένωσης, στο 210 32 22 285.

Με την παρέλευση της 20ης Νοεμβρίου 2016, καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και θα παρακρατείται το 
καταβληθέν ποσό εγγραφής.

Για ακυρώσεις μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2016, θα παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος ποσού.

Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται δεκτές μόνο γραπτώς στη γραμματεία της Ένωσης μέχρι και την 30η 
Νοεμβρίου 2016.

Επιστροφές χρημάτων που πιθανόν προκύψουν από ακυρώσεις, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους δύο (2) 
μήνες μετά τη λήξη του συνεδρίου.
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Επωνυμία/ Όνομα Προσώπου:

Επάγγελμα/ Τομέας Δραστηριότητας:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση:

Πόλη: Τ.Κ.

Email αποστολής τιμολογίου:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπέζης, φυσικά ή ηλεκτρονικά, στον παρακάτω 
λογαριασμό.

Μετρητά θα γίνονται δεκτά, μόνο κατά την ημερά διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Η αναγραφή του ονοματεπωνύμου στου συνέδρου είναι απαραίτητη.

Εθνική Τράπεζα  
Αριθμός Λογαριασμού 10429667008  
IBAN GR5601101040000010429667008  
Επωνυμία Δικαιούχου: ENWSI ANALOGISTWN ELLADOS

Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παρούσα φόρμα εγγραφής.

** Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε ένα από τα δύο, εκδίδεται αυτομάτως απόδειξη.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από την παρούσα φόρμα εγγραφής, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο Συνέδριο.

Ημερομηνία : _________/__________/___________            Υπογραφή _______________________________

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ένωσης: Μητροπόλεως 5, 10557 Σύνταγμα  
Τηλ: 210 32 22 285, Ε-mail Εγγραφών: info@actuaries.org.gr, Site: www.actuaries.org.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε εάν θέλετε να εκδοθεί:      Απόδειξη  £         Τιμολόγιο  £

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
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