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ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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Καληµέρα σας.
Καληµέρα. Σε τι θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;
Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες λεπτοµέρειες για τις
πιστωτικές κάρτες.
Βεβαίως. Είστε ήδη κάτοχος κάρτας ή ενδιαφέρεστε να
αποκτήσετε;
Ως τώρα το απέφευγα, γιατί προτιµούσα πάντα να
τακτοποιώ τους λογαριασµούς µου µε µετρητά. Αλλά,
δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
Πράγµατι. Αρχίζουµε λοιπόν από τα βασικά. Η τράπεζα θα
σας στέλνει το λογαριασµό της κάρτας σας κάθε µήνα.
Αυτός θα περιλαµβάνει τις συναλλαγές σας µέχρι την
ηµεροµηνία εκκαθάρισης του λογαριασµού σας.
Και θα πρέπει να εξοφλώ άµεσα όλο το ποσό;
Όχι, θα πρέπει να εξοφλείτε οπωσδήποτε το ποσό της
ελάχιστης καταβολής, που αντιστοιχεί περίπου στο
10% του συνολικού ποσού. Εάν βέβαια το επιθυµείτε, θα
µπορείτε να πληρώσετε και µεγαλύτερο ποσό.
Και τι συµβαίνει στην περίπτωση που καθυστερώ να
πληρώσω τις οφειλές µου;
Τότε επιβαρύνεστε µε τόκους υπερηµερίας, δηλαδή
έναν επιπλέον τόκο που προστίθεται στον κανονικό.
Μάλιστα… Εάν υποθέσουµε, όµως, ότι διαφωνώ µε το
υπόλοιπο της οφειλής µου, τι γίνεται;
Έχετε το δικαίωµα να µας ειδοποιήσετε εγγράφως µέσα
σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του
λογαριασµού.
Κατάλαβα. Και τι χρειάζεται για να αποκτήσω µια
πιστωτική κάρτα;
Μόνο µία αίτηση και την αστυνοµική σας ταυτότητα.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Γεια σας.
Καλή σας µέρα.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Λογαριασµός, οί κάρτας (-α, -ες): έντυπο που στέλνει η τράπεζα κάθε µήνα, το
οποίο περιγράφει τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε ο κάτοχος της κάρτας µέσα
στο διάστηµα αυτό.
Π.χ. Ο λογαριασµός της κάρτας γράφει αναλυτικά το ποσό κάθε συναλλαγής, το
πότε και το πού πραγµατοποιήθηκε αυτή.

•

Εκκαθάριση λογαριασµού (-ός, -οί): το αντίγραφο λογαριασµού που εκδίδεται
για να απεικονίσει µία ή περισσότερες οικονοµικές συναλλαγές που έχουν
πραγµατοποιηθεί.
Π.χ. Στην εκκαθάριση του λογαριασµού σας θα φανεί ποιο είναι το ακριβές ποσό
κάθε συναλλαγής σας.

•

Εξοφλώ: πληρώνω ένα χρέος (ποσό που χρωστάω).
Π.χ. Πρέπει να εξοφλήσω το λογαριασµό το πολύ µέσα σε δώδεκα µέρες.

•

Ελάχιστη (-ος-η-ο) καταβολή, -ές: το µικρότερο δυνατό ποσό που µπορεί να
πληρώσει κάποιος για να εξοφλήσει το µηνιαίο λογαριασµό της κάρτας του.
Π.χ. Εάν το επιθυµείτε µπορείτε να πληρώσετε ποσό µεγαλύτερο της ελάχιστης
καταβολής.

•

Οφειλή, -ές: οτιδήποτε χρωστά κάποιος, κυρίως υλικό.
Π.χ. Πρέπει να τακτοποιήσετε το συντοµότερο τις οφειλές σας προς την τράπεζα.

•

Επιβαρύνοµαι: βαρύνοµαι οικονοµικά, αναγκάζοµαι να πληρώσω παραπάνω.
Π.χ. Για να µην επιβαρυνθείτε οικονοµικά, χρειάζεται να εξοφλήσετε έγκαιρα το
λογαριασµό σας.

•

Τόκος, -οι υπερηµερίας: οι τόκοι που υποχρεώνεται να πληρώσει κάποιος όταν
δεν πληρώσει το λογαριασµό του µέχρι µια ορισµένη ηµεροµηνία.
Π.χ. Πάντα αργώ να εξοφλώ τους λογαριασµούς µου, µε αποτέλεσµα να πληρώνω
τόκους υπερηµερίας.

•

Ηµεροµηνία, -ες έκδοσης (-η, -εις): η ένδειξη της ηµέρας, του µήνα και του
έτους που έγινε η εκτύπωση και διανοµή ορισµένου εγγράφου.
Π.χ. Πρέπει να εξοφλήσετε το λογαριασµό της κάρτας σας µέσα σε δώδεκα ηµέρες
από την ηµεροµηνία έκδοσής του.

•

Αίτηση, -εις: γραπτή αναφορά µε την οποία ένας ιδιώτης
ζητάει κάτι από κάποια υπηρεσία ή αρχή.
Π.χ. Αν κάνετε σήµερα µια αίτηση για πιστωτική κάρτα, σε λίγες µέρες θα την
στείλουµε στο σπίτι σας µε το ταχυδροµείο.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
αίτηση, εξοφλήσω, υπόλοιπο, συναλλαγές, επιβαρύνεστε
1.
2.
3.
4.
5.

Μέχρι πότε µπορώ να …………………………… το λογαριασµό µου;
…………………………… µε την τράπεζα γίνονται µέχρι τις δύο η ώρα το µεσηµέρι.
Κάντε µια …………………………… και δώστε την στον υπεύθυνο υπάλληλο.
Το …………………………… του λογαριασµού σας είναι 1.300 ευρώ.
Αν εξοφλήσετε αµέσως όλο το ποσό, δεν …………………………… µε τόκους.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

τόκοι
ελάχιστη
λογαριασµός
εκκαθάριση
υπόλοιπο

κάρτας
οφειλής
λογαριασµού
υπερηµερίας
καταβολή

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να τακτοποιώ: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (τακτοποιώ)
Π.χ. Είναι από τους λίγους πελάτες µας που τακτοποιούν αµέσως τα χρέη τους.
Αρχικοί χρόνοι: τακτοποιώ, τακτοποιούσα, θα τακτοποιώ, θα τακτοποιήσω,
τακτοποίησα, έχω τακτοποιήσει, είχα τακτοποιήσει, θα έχω τακτοποιήσει

•

Μετρητά: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(τα µετρητά)
Π.χ. Τα τελευταία χρόνια οι συναλλαγές δε γίνονται πια µε µετρητά.
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Κλίση:
τα µετρητά
των µετρητών
τα µετρητά
µετρητά
•

Είναι εφικτό:
α. είναι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού (είµαι)
Αρχικοί χρόνοι: είµαι, ήµουν, θα είµαι
β. εφικτό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(εφικτός-ή-ό)
Κλίση:
εφικτός
εφικτού
εφικτό
εφικτέ

εφικτή
εφικτής
εφικτή
εφικτή

εφικτό
εφικτού
εφικτό
εφικτό

εφικτοί
εφικτών
εφικτούς
εφικτοί

εφικτές
εφικτών
εφικτές
εφικτές

εφικτά
εφικτών
εφικτά
εφικτά

Π.χ. ∆εν είναι εφικτό να σας δώσουµε πιστωτική κάρτα τη στιγµή που δεν έχετε
ακόµα εξοφλήσει τα χρέη σας στην τράπεζά µας.
•

Θα περιλαµβάνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιλαµβάνω)
Π.χ. Το ποσό που πρέπει να πληρώσετε είναι αυξηµένο, γιατί περιλαµβάνει και
τόκους υπερηµερίας.
Αρχικοί χρόνοι: περιλαµβάνω, περιελάµβανα, θα περιλαµβάνω, θα περιλάβω,
περιέλαβα, έχω περιλάβει, είχα περιλάβει, θα έχω περιλάβει

•

Αντιστοιχεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αντιστοιχώ)
Π.χ. Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται στο λογαριασµό της κάρτας δεν
αντιστοιχούν στις πραγµατικές.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστοιχώ, αντιστοιχούσα, θα αντιστοιχώ, θα αντιστοιχήσω,
αντιστοίχησα, έχω αντιστοιχήσει, είχα αντιστοιχήσει, θα έχω αντιστοιχήσει

•

Υποθέσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (υποθέτω)
Π.χ. ∆εν µπορούµε να υποθέσουµε ότι η τράπεζα δεν έχει περάσει σωστά τις
συναλλαγές στον λογαριασµό µου;
Αρχικοί χρόνοι: υποθέτω, υπέθετα, θα υποθέτω, θα υποθέσω, υπέθεσα, έχω
υποθέσει, είχα υποθέσει, θα έχω υποθέσει
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Εγγράφως: επίρρηµα.
Π.χ. Πρέπει να ενηµερώσετε την τράπεζα εγγράφως εάν θέλετε να σας στέλνει το
λογαριασµό της κάρτας σας σε άλλη διεύθυνση.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο πελάτης ως τώρα πλήρωνε µόνο µε µετρητά.
2. Ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να εξοφλεί αµέσως όλο το ποσόν του λογαριασµού
του.
3. Εάν κάποιος αργήσει να πληρώσει το λογαριασµό του επιβαρύνεται µε τόκο 10%.
4. Εάν ο πελάτης διαφωνεί µε το υπόλοιπο της οφειλής του πρέπει να ενηµερώσει
εγγράφως την τράπεζα.
5. Χρειάζονται πολλά χαρτιά για να βγάλει κάποιος µια πιστωτική κάρτα.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το συνεχή µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

υποθέτουµε
εξοφλούν
ειδοποιείς
στέλνετε
περιλαµβάνει

_________
_________
_________
_________
_________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη µετοχή ενεστώτα των ρηµάτων της παρένθεσης:
1. (Εξοφλώ) …………………………… αµέσως το λογαριασµό σας δεν επιβαρύνεστε µε
τόκους.
2. (Κάνω) …………………………… µόνο µία αίτηση µπορείτε να αποκτήσετε πιστωτική
κάρτα.
3. Μπορείτε να µας ειδοποιήσετε (στέλνω) …………………………… ένα απλό φαξ.
4. Θα σας εξηγήσω (αρχίζω) …………………………… από τα βασικά.
5. (Πληρώνω) …………………………… µε µετρητά νιώθω πιο σίγουρος.

3. Υπογραµµίστε όσα ρήµατα βρίσκονται στον αόριστο:
1. Ρώτησα τον υπάλληλο τα πάντα για τις πιστωτικές κάρτες, κι εκείνος µου
απαντούσε µε κάθε λεπτοµέρεια.
2. Έµαθα ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κάποιος πιστωτική κάρτα.
3. Θέλω να κάνω λίγη οικονοµία, γιατί αυτό το µήνα ξόδεψα πολλά λεφτά στις
πιστωτικές κάρτες.
4. Όταν ψωνίζεις µε πιστωτική κάρτα κι όχι µε µετρητά, ξοδεύεις περισσότερα
χρήµατα.
5. Μόλις είδα το λογαριασµό της κόρης µου, έπαθα σοκ!
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας ο
κάτοχος ασφαλιστηρίου συµβολαίου
ζωής είναι υποχρεωµένος να κάνει µέσα σε
οκτώ ηµέρες γραπτή αναγγελία στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, για να
εισπράξει την ασφαλιστική αποζηµίωση.
Επίσης, πρέπει να δώσει στην εταιρεία
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία
ή έγγραφα που, τυχόν, θα του ζητήσει
εκείνη για να αποδείξει ότι δικαιούται την
αποζηµίωση.
Η εταιρεία πάλι, έχει δικαίωµα να εξετάσει τον ασφαλιζόµενο µε γιατρό, που η ίδια
ορίζει και µε δικά της έξοδα, για να εξακριβώσει, εάν πρέπει να καταβάλει το
ασφάλισµα.
Μετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και αφού περάσει το
χρονικό διάστηµα, που χρειάζεται για τον έλεγχό τους, η εταιρεία πληρώνει στον
ασφαλιζόµενο την αποζηµίωση.
Η καταβολή του ασφαλίσµατος είναι δυνατόν να µην πραγµατοποιηθεί, εάν διαπιστωθεί
δόλος από την πλευρά του δικαιούχου, ότι δηλαδή παρουσίασε ψευδή έγγραφα και
στοιχεία για να επιτύχει την καταβολή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ατύχηµα, -µατα: τυχαίο συµβάν που προκαλεί τραυµατισµό, θάνατο ή ζηµιά.
Π.χ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος παίρνετε αποζηµίωση µόνο εφόσον δεν
είστε υπεύθυνος γι’ αυτό.

•

Ασφαλιστήριο (-ος-α-ο) συµβόλαιο, -α: γραπτή συµφωνία µεταξύ
ασφαλιστικής εταιρίας και ιδιώτη, επιχείρησης κλπ., η οποία υποχρεώνει την πρώτη
να αποζηµιώσει τον δεύτερο σε περίπτωση βλάβης της υγείας, της περιουσίας του
κλπ., έναντι ασφαλίστρου.
Π.χ. Πρέπει να διαβάσεις πολύ προσεκτικά ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο πριν το
υπογράψεις.

•

Αναγγελία, -ες:
σύντοµο κείµενο που περιέχει την ανακοίνωση κάποιου
γεγονότος.
Π.χ. Χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον ένας µήνας µετά την αναγγελία για να
εισπράξετε την αποζηµίωση.

•

Καταβάλλω: πληρώνω χρηµατικό ποσό.
Π.χ. Να καταβάλετε τα χρήµατα οπωσδήποτε έως το τέλος του µήνα.

•

Ασφάλισµα: η ασφαλιστική αποζηµίωση.
Π.χ. Αφού εξετάσουµε όλα τα στοιχεία θα αποφασίσουµε εάν δικαιούστε το
ασφάλισµα.
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•

Υποβολή, -ές: το να θέτει, να παρουσιάζει κανείς κάτι σε κάποιον για να το κρίνει
ή να το εγκρίνει.
Π.χ. Η υποβολή των εγγράφων πρέπει να γίνει στον υφιστάµενό µου.

•

∆ικαιολογητικά: αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για διάφορες ενέργειες,
π.χ. για την έκδοση διαβατηρίου, για την έγκριση δανείου, αποζηµίωσης κλπ.
Π.χ. Τα δικαιολογητικά σας δεν αποδεικνύουν ότι έχετε δικαίωµα να εισπράξετε την
αποζηµίωση.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
καταβάλω, δικαιούχος, ασφαλιζόµενος, δικαιολογητικά, αναγγελία
1. Ο …………………………… έχει υποχρεώσεις απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία.
2. ∆εν έχετε κάνει καµία …………………………… ακόµη στην εταιρεία µας, πώς θα
εισπράξετε λοιπόν τα χρήµατα;
3. Ποιος είναι ο …………………………… της αποζηµίωσης;
4. Πότε πρέπει να …………………………… τα χρήµατα;
5. Τα …………………………… σας δεν είναι και πολύ πειστικά.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

καταβολή
ασφαλιστήριο
ασφαλιστική
υποβολή
γραπτή

συµβόλαιο
ασφαλίσµατος
αποζηµίωση
αναγγελία
δικαιολογητικών
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Υποχρεωµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (υποχρεώνοµαι)
Π.χ. Εάν έχετε κάποιο πρόβληµα υγείας, είστε υποχρεωµένος να το δηλώσετε στην
εταιρεία πριν κάνετε ασφάλεια.
Αρχικοί χρόνοι: υποχρεώνοµαι, υποχρεωνόµουν, θα υποχρεώνοµαι, θα υποχρεωθώ,
υποχρεώθηκα, έχω υποχρεωθεί, είχα υποχρεωθεί, θα έχω υποχρεωθεί
Κλίση:
υποχρεωµένος
υποχρεωµένου
υποχρεωµένο
υποχρεωµένε
υποχρεωµένοι
υποχρεωµένων
υποχρεωµένους
υποχρεωµένοι

•

υποχρεωµένη
υποχρεωµένης
υποχρεωµένη
υποχρεωµένη
υποχρεωµένες
υποχρεωµένων
υποχρεωµένες
υποχρεωµένες

υποχρεωµένο
υποχρεωµένου
υποχρεωµένο
υποχρεωµένο
υποχρεωµένα
υποχρεωµένων
υποχρεωµένα
υποχρεωµένα

∆ιαπιστωθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαπιστώνοµαι)
Π.χ. Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι ασφαλισµένοι είναι δυσαρεστηµένοι από
τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.
Αρχικοί χρόνοι: διαπιστώνοµαι, διαπιστωνόµουν, θα διαπιστώνοµαι, θα διαπιστωθώ,
διαπιστώθηκα, έχω διαπιστωθεί, είχα διαπιστωθεί, θα έχω διαπιστωθεί

•

∆όλος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
δόλος, -ου)
Π.χ. Πολλοί ασφαλισµένοι χρησιµοποιούν δόλο για να πετύχουν αποζηµίωση από τις
ασφαλιστικές.
Κλίση:
ο δόλος
του δόλου
τον δόλο
δόλε

•

οι
δόλοι
των δόλων
τους δόλους
δόλοι

Ψευδή: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ψευδής-ής-ές)
Π.χ. Αποδείξτε µας ότι τα στοιχεία που µας παρουσιάσατε δεν είναι ψευδή!
Κλίση:
ψευδής
ψευδούς
ψευδή
ψευδή

ψευδής
ψευδούς
ψευδή
ψευδή

ψευδές
ψευδούς
ψευδές
ψευδές

ψευδείς

ψευδείς

ψευδή
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ψευδών
ψευδείς
ψευδείς

ψευδών
ψευδή
ψευδή

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Για να εισπράξει κάποιος την αποζηµίωση χρειάζεται να καταθέσει µόνο τα
δικαιολογητικά του στην εταιρεία.
2. Η εταιρεία µπορεί να εξετάσει τον ασφαλιζόµενο µε δικό της γιατρό, τον οποίο
πληρώνει ο ασφαλιζόµενος
3. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το ασφάλισµα αµέσως µετά την υποβολή των
δικαιολογητικών.
4. Σε ορισµένες περιπτώσεις η εταιρεία έχει δικαίωµα να µην καταβάλει την
αποζηµίωση.
5. Είναι δυνατόν κάποιοι ασφαλισµένοι να παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία για να
εισπράξουν την ασφαλιστική αποζηµίωση.

140

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 20 - Επανάληψη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Ξαναγράψτε τις προτάσεις µε τα ρήµατα στον απλό µέλλοντα:
1. ∆ίνω περίπου τριακόσια ευρώ κάθε µήνα για την ασφάλεια ζωής.
………………………………………………………………………………………………………………
2. Κάνω γραπτή αναγγελία στα γραφεία της εταιρείας.
………………………………………………………………………………………………………………
3. Ένας γιατρός της εταιρείας εξετάζει τον ασφαλιζόµενο.
………………………………………………………………………………………………………………
4. Ο δικαιούχος παρουσιάζει ψευδή στοιχεία.
………………………………………………………………………………………………………………
5. Εισπράττετε µεγάλη αποζηµίωση;
………………………………………………………………………………………………………………
2. Σχηµατίστε τον παρακείµενο των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

πληρώνω
ορίζει
κρύβουµε
αλλάζετε
επιλέγουν

____________
____________
____________
____________
____________

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
συντελεσµένου µέλλοντα:
1. Μέχρι το απόγευµα …………………………… (διαβάζω) όλα τα µαθήµατά µου.
2. Έως την άλλη εβδοµάδα …………………………… (τελειώνω) όλες τις απαραίτητες
εργασίες µας.
3. Ώσπου να έρθω στην Αθήνα, η εταιρεία …………………………… (ολοκληρώνω) τη
µελέτη του νέου προγράµµατος.
4. Πιστεύω ότι εσείς, µέχρι το τέλος της προθεσµίας, …………………………… (πείθω)
τους συνεταίρους µας.
5. Η νέα διαφηµιστική καµπάνια …………………………… (κυκλοφορώ) έως την επόµενη
Τρίτη.
4. Σχηµατίστε τον παθητικό αόριστο των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

βιάζοµαι
ετοιµάζοµαι
πλένοµαι
διδάσκοµαι
παντρεύοµαι

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1
1. Πληρώνω χρηµατικό ποσό.
2. Ό,τι αποµένει από ένα ποσό
που
υπάρχει
σ’
έναν
1
λογαριασµό.
3. «Ασφαλιστήριο…»: συµφωνία
µεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας
και ιδιώτη, επιχείρησης κλπ.,
2
που υποχρεώνει την πρώτη να
αποζηµιώσει το δεύτερο σε
περίπτωση βλάβης της υγείας
του κλπ. έναντι ασφαλίστρου.
3
Κάθετα:
1. Αυτός που έχει από το νόµο
δικαίωµα σε κάτι.
2. Απλός µέλλοντας του ρήµατος
«λείπω» χωρίς το «θα».

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Οικονοµικές σχέσεις µεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων κλπ.
Σ_________
2. Αντίγραφο λογαριασµού, που απεικονίζει τις συναλλαγές, που έχουν
πραγµατοποιηθεί.
Ε_________
3. Αποδεικτικά έγγραφα, που χρειάζονται για διάφορες ενέργειες.
∆_____________
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Η εταιρεία ……………… αύριο τον ασφαλισµένο µε δικό της γιατρό.
α) εξέτασε
β) θα εξετάσει
γ) έχει εξετάσει
2. ∆ε µου ……………… ακόµα το λογαριασµό της κάρτας.
α) θα στέλνουν
β) θα στείλουν
γ) έχουν στείλει
3. ……………… µία αίτηση µπορείτε να αποκτήσετε µία κάρτα.
α) κάνοντας
β) έχετε κάνει
γ) θα κάνετε
4. Πότε ……………… την κάρτα σας; ∆εν έχετε πολύ χρόνο µπροστά σας.
α) θα εξοφλήσετε
β) θα εξοφλείτε
γ) εξοφλήσατε
5. Ο λογαριασµός που θα σας στέλνουµε ……………… όλα τα έξοδά σας.
α) έχει περιλάβει
β) θα περιλαµβάνει
γ) περιέλαβε
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