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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ | PROPOSER’S DETAILS
Ονοµατεπώνυµο Προτείνοντα | Proposer’s Name:
Αριθµός Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου / Εγγραφής Εταιρείας | Identification or Passport Number / Company Registration Number:
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας | Postal Address:
Οδός και αριθµός | Street and number:
Ταχ. Κώδ. | Post Code:

Πόλη / Χωριό | Town / Village:

Επαρχία | District:

Κινητό Τηλ. | Mobile Nο.:

Σταθερό Τηλ. | Contact Nο.:

Τηλεοµοιότυπο | Fax:

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση | E-mail Address:
Επάγγελµα - Είδος εργασίας | Occupation - Nature of Business:

2. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | PERIOD OF INSURANCE
Από την ώρα | From:
της | of:

π.µ./µ.µ. | a.m./p.m.
µέχρι τα µεσάνυχτα της: | to midnight of:

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΜΗΧΑΝΗΣ | VESSEL INFORMATION
Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι | Please tick ✓ where appropriate

3.1 Όνοµα Σκάφους | Vessel Name:
3.2 Αριθµός Εγγραφής | Registration Number:
3.3 Λεπτοµέρειες Σκάφους | Details of Ηull:
3.3.1 Τύπος | Type:
3.3.2 Μάρκα | Make - Model:
3.3.3 Υλικό Κατασκευής | Hull Material:
3.3.4 Έτος Κατασκευής | Year Βuilt:
3.3.5 ∆ιαστάσεις | Dimensions:

Μήκος | Length:
Πλάτος | Beam:
Βύθισµα | Draft:

3.3.6 Μέγιστη Ταχύτητα | Maximum Speed:

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

3.3.7 Είναι το σκάφος ερασιτεχνικά κατασκευασµένο; | Is the vessel non-professionally built?
3.3.8 Έχει το σκάφος τροποποιηθεί από τις αρχικές του προδιαγραφές; | Has the vessel been modified from its
initial specifications?
3.3.9 Υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα υγραερίου; | Is any liquid gas plant installed?
3.3.10 Πότε ήταν η τελευταία φορά που το σκάφος | When was the vessel last:
i. επιθεωρήθηκε από εγκεκριµένο επιθεωρητή; | surveyed by a qualified surveyor?

ii. συντηρήθηκε εκτός νερού; | went through an out of water maintenance?

Παρακαλούµε επισυνάψετε τις σχετικές εκθέσεις. | Please attach the latest survey/maintenance reports.
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3.4 Στοιχεία Μηχανών | Details of Engines:
3.4.1 Κύρια Μηχανή | Main Engine:
Κατασκευαστής | Manufacturer:
Αριθµός Μηχανής | Serial Number:
Ιπποδύναµη (HP) | Horsepower (HP):
Καύσιµο | Fuel:
Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι | Please tick ✓ where appropriate

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

Γίνεται συντήρηση των κινητήρων και όλων των άλλων συστηµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή;
Has the maintenance of the engines and all other systems been carried out as per the manufacturer’s
instructions?
3.4.2 Βοηθητική Μηχανή | Auxiliary Engine:
Κατασκευαστής | Manufacturer:
Ιπποδύναµη (HP) | Horsepower (HP):
Καύσιµο | Fuel:

Γίνεται συντήρηση των κινητήρων και όλων των άλλων συστηµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή;
Has the maintenance of the engines and all other systems been carried out as per the manufacturer’s
instructions?
3.5 Χρήση σκάφους | Vessel’s Use:
3.5.1 Αριθµός προσωπικού | Number of Crew:

• Επαγγελµατίες | Professionals:
• Ερασιτέχνες | Amateurs:
3.5.2 Ποια η περίοδος χρήσης και ακινησίας του σκάφους και πού ελλιµενίζεται/φυλάσσεται στις περιόδους αυτές;
Which is the vessel’s period of use/commission and which of laid-up and where is it being kept during these
periods?

• Περίοδος Χρήσης | Commission Period:

Από | From:

Μέχρι | To:

Ελλιµενισµός | Where Kept:

• Περίοδος Ακινησίας | Laid up Period:

Από | From:

Μέχρι | To:

Φύλαξη | Where Kept:

3.5.3 Το σκάφος χρησιµοποιείται | Is the vessel been used:

• Για σκοπούς αναψυχής µόνο και όχι για οποιοδήποτε επαγγελµατικό σκοπό; | For pleasure purposes only and
not for any commercial purposes?

• Από εσάς αποκλειστικά; | By yourself exclusively?
Αν OXI σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες. | If NO to any of the above, please
provide more details.

3.5.4 Το σκάφος θα χρησιµοποιείται σε οποιουσδήποτε αγώνες; | Is the vessel ever been used for any racing events?

Αν NAI, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες. | If YES, please provide more details.

3.6 Μέτρα προστασίας | Protection measures:
3.6.1 Είναι το σκάφος εφοδιασµένο µε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης στους κοινόχρηστους χώρους, στις καµπίνες,
στα δωµάτια µηχανής και/ή στις αποθήκες καυσίµου; | Is the vessel fitted with sprinklers in the common areas,
cabins, engine room and/or the tank space?

Αν NAI, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες. | If YES, please provide details.
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3.6.2 Τι άλλου είδους συστήµατα πυρόσβεσης υπάρχουν στο σκάφος; | What other types of fire extinguishing
equipment are carried onboard?

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

3.6.3 Η συντήρηση των πυροσβεστικών συστηµάτων έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή; | Is the
maintenance of the fire extinguishing systems being carried out as per the manufacturer’s instructions?

3.6.4 Τι είδους σωστικά µέσα υπάρχουν στο σκάφος; | What kind of life-saving appliances are there onboard?

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | REQUESTED COVER DETAILS
4.1 Προς ασφάλιση αξία | Proposed values:
Περιγραφή Κονδυλίου | Item Description

i.

Σκάφος | Vessel

ii.

Κύρια Μηχανή | Main Engine

Ποσό | Amount
¤

iii. Βοηθητική Μηχανή | Auxiliary Engine
iv.

Ρυµουλκό | Trailer

v.

Εξοπλισµός (παρακαλούµε επισυνάψετε λίστα) | Equipment (please provide detailed list)

vi.

Βοηθητικό Σκάφος | Dinghy or Boat(s)

vii. Προσωπικά �Αντικείµενα | Personal Items
viii. Άλλο | Other
Ολικό προς ασφάλιση ποσό | Total sum to be insured

4.2 Ποια όρια ναυσιπλοΐας θα καλύπτονται; | Which cruising area should be covered under the terms of this insurance?

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

4.3 Ευθύνη Έναντι Τρίτου | Third Party Liability
Επιθυµείτε επέκταση της κάλυψης για ευθύνη έναντι τρίτου; | Should cover be extended to include third party liability?

Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε επιλέξετε µε ✓ το όριο για το οποίο επιθυµείτε κάλυψη | If YES, Please tick ✓ the indemnity
limit required:
€20.000 για κάθε περιστατικό | €20.000 for any one event
€50.000 για κάθε περιστατικό | €50.000 for any one event
€100.000 για κάθε περιστατικό | €100.000 for any one event
Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) | Other (please specify):
4.4 Λοιπές επεκτάσεις κάλυψης | Other cover extensions:
Επιθυµείτε να επεκτείνετε την ασφαλιστική κάλυψη για | Should cover be extended to include:
4.4.1 Πτώση της εξωλέµβιας µηχανής από το σκάφος; | The risk of the outboard motor dropping off or falling
overboard?
4.4.2 Ζηµιά στο σκάφος κατά τη διάρκεια εγχώριων µεταφορών; | Accidental damage to the vessel during inland
transit?
4.4.3 Προσωπικά ατυχήµατα επιβατών; | Passenger’s personal accidents?
4.4.4 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) | Other (please specify):
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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | GENERAL INFORMATION
5.1 Πόσα χρόνια εµπειρίας έχετε στον χειρισµό οποιουδήποτε τύπου σκάφους; | How many years of experience do
you have in handling vessels of any type?
Παρακαλούµε επισυνάψετε την άδεια χειριστή σας. | Please attach a copy of your handler’s license.
ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

5.2 Υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία ενοικιαγοράς ή εγγύησης για το σκάφος; | Is there any hire or purchase agreement
(guarantee) on the vessel?

Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες | If YES, please provide details:

5.3 Επιθυµείτε όπως γίνει εκχώρηση των δικαιωµάτων του ασφαλιστηρίου σε ενυπόθηκο δανειστή ή άλλο εντολοδόχο;
Do you wish to assign your policy to a mortgagee or other assignee?

Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε αναφέρετε το όνοµα του Ενυπόθηκου ∆ανειστή και/ή του Εντολοδόχου | If YES, please
provide the name of the mortgagee and/or assignee:

5.4 Είχατε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά στο σκάφος ή απαίτηση εναντίον σας από τρίτο
έναντι σωµατικού τραυµατισµού ή υλικής ζηµιάς ως αποτέλεσµα της χρήσης οποιουδήποτε σκάφους; | Did you suffer
any loss or damage to the vessel or did you have any claim made against you in regards to bodily injury or damage to
property, during the last five years?

Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες | If YES, please provide more details:

5.5 Έχει οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία οποτεδήποτε απορρίψει πρότασή σας, αρνηθεί να ανανεώσει ή ακυρώσει
ασφαλιστήριό σας, απαιτήσει αυξηµένο ασφάλιστρο ή επιβάλει ειδικούς όρους; | Has any insurance company ever
declined any proposal for insurance, refused to renew or cancelled any of your policies, refused to compensate, requested
additional premium or imposed special terms?

Αν ΝΑΙ, δώστε λεπτοµέρειες | If YES, please provide more details:

5.6 Έχετε οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστήρια µε την εταιρεία µας; | Do you maintain any other policies in force with our
company?

Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες (π.χ. αριθµό ασφαλιστηρίου ή κωδικό χρεώστη) | If YES, please
provide more details (i.e. policy number or debtor code):

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ | PREMIUM PAYMENT INSTRUCTIONS
Παρακαλούµε δηλώστε πώς επιθυµείτε να εξοφλείτε το ετήσιας διάρκειας ασφαλιστήριό σας, σηµειώνοντας ✓ όπου ισχύει | Please select with
✓ the desired frequency of payment for this annual policy:
1 ∆όση - Ετησίως | 1 Annual installment
2 ∆όσεις - Εξαµηνιαίως | 2 Semi-annual installments
3 ∆όσεις - Τρεις συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις | 3 Continuous, monthly installments
4 ∆όσεις - Τριµηνιαίως | 4 Quarterly installments
Σε ασφαλιστήρια µειωµένης χρονικής διάρκειας, δεν µπορούν να προσφερθούν διευκολύνσεις πληρωµής. | All short-terms policies must
be prepaid in a single installment.
Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο δεν θα εξοφληθεί σε µία δόση, κάθε δόση θα επιβαρύνεται µε πρόσθετη χρέωση ενός ευρώ (€1.00).
In case that the (annual) policy shall not be paid in a single installment, an additional charge of one euro (€1.00) shall apply on every installment.
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7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ | DECLARATION
Eγώ, που υπογράφω πιο κάτω, δηλώνω ότι διάβασα µε προσοχή όλες τις ερωτήσεις που περιέχονται σε αυτή την Πρόταση Ασφάλισης, τις
κατανόησα πλήρως και όλες οι απαντήσεις µου είναι πλήρεις και αληθείς και δεν έχω αποκρύψει, παραποιήσει ή παραστήσει µε ανακρίβεια
οποιοδήποτε ουσιώδες γεγονός και ότι η Πρόταση αυτή είναι απόλυτα δεσµευτική και θα αποτελεί τη βάση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου
µεταξύ µου και της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ (η «ΚΟΣΜΟΣ») που θα εκδοθεί. | I, the undersigned, hereby declare that I
have carefully read and fully understood all the questions included in the present Proposal Form and all my answers are true and complete and I did not
conceal, counterfeit or misrepresent any material facts and that the present proposal is fully binding upon me and shall form the basis of the Insurance
Contract between myself and COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD (hereinafter called “COSMOS”) that shall be issued.
Η υπογραφή της πρότασης αυτής δεν προσφέρει οποιαδήποτε κάλυψη και δεν δεσµεύει την ΚΟΣΜΟΣ σε σύναψη ασφάλισης και αυτή διατηρεί
το δικαίωµα να αποδεχτεί ή να διαφοροποιήσει ή να απορρίψει τους όρους της προσφερόµενης κάλυψης. Η ασφάλιση θα τεθεί σε ισχύ αφού
ο κίνδυνος γίνει αποδεκτός, από την ΚΟΣΜΟΣ και εκδοθεί και παραδοθεί σε εµένα το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. | The signing of the present
proposal does not offer any cover and does not bind COSMOS to enter into Insurance Contract and the latter reserves its right to accept or amend or decline
the terms of the proposed cover. The insurance shall come into force once the risk is accepted by COSMOS and the insurance policy is issued and delivered
to me.

Ηµεροµηνία | Date

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR) (EE) 2016/679

Υπογραφή Προτείνοντα | Proposer’s Signature

DATA PROTECTION - GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION (GDPR)
(EU) 2016/679

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
∆εδοµένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 και οποιωνδήποτε άλλων
σχετικών νοµοθεσιών, η ΚΟΣΜΟΣ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
τέτοιων Προσωπικών και/ή Ευαίσθητων ∆εδοµένων. Κατά συνέπεια,
η ΚΟΣΜΟΣ µπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα µε µοναδικό σκοπό την παροχή των
υπηρεσιών που ζητούνται από τον Προτείνοντα. Η ΚΟΣΜΟΣ µπορεί
να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα σε τρίτο µέρος στο βαθµό
που αυτό απαιτείται ως συµβατική αναγκαιότητα, λόγω νοµικών
υποχρεώσεων και/ή προστασία νόµιµου συµφέροντος.

In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation
(GDPR) (EU) 2016/679 and any other relating legislation, COSMOS is the
Controller of such Personal and/or Sensitive Data. Accordingly, COSMOS
may gather and process personal data only for the sole purpose of providing
the services requested by the Proposer. COSMOS may transfer/process
personal data to a third party to the extent that this is required as a
contractual necessity, on the grounds of legal obligations, and legitimate
interest.

Τα δεδοµένα θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε
άλλη µορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά την έννοια του Νόµου, τα οποία θα τηρούνται από
την ΚΟΣΜΟΣ ή από άλλη συµβεβληµένη/συνεργαζόµενη εταιρεία ή
πρόσωπο.

The personal data will be recorded in an electronic or any other form to the
personal data filing system(s), within the meaning of the Law, maintained
by COSMOS or by any other company or person with which co-operation
exists and/or an agreement is in force.

Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι τα αρµόδια µέλη του προσωπικού
της ΚΟΣΜΟΣ καθώς και αυτά των συµβεβληµένων/συνεργαζόµενων
εταιρειών ή προσώπων. Η επεξεργασία δεδοµένων είναι απόρρητη
και θα διεξάγεται µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον άµεσο ή
έµµεσο έλεγχο της ΚΟΣΜΟΣ. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΟΣΜΟΣ έχει
βεβαιωθεί πως αυτά τα πρόσωπα ενεργούν µε βάση τις απαραίτητες
αρχές προστασίας δεδοµένων, όπως αυτές περιγράφονται στις
κατευθυντήριες γραµµές που έχει θέσει ο Γενικός Κανονισµός
Προστασίας ∆εδοµένων.

The recipients of the personal data shall be the duly authorized personnel
of COSMOS and of any other company or person with which co-operation
exists and/or an agreement is in force. The processing of such data is
confidential and shall be carried out only by persons acting under the
authority of COSMOS. In any case COSMOS assures that the
aforementioned person will process the personal data following the basic
principles of processing as per the provisions of the General Data Protection
Regulation.

Σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα που χειρίζεται η ΚΟΣΜΟΣ, οι
προτείνοντες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν:

Τhe Proposers have the right to:

•

Πρόσβαση στα Προσωπικά τους ∆εδοµένα,

• Request a copy of their Personal Data (commonly known as a "data
subject access request"),

•

τη ∆ιόρθωση των Προσωπικών τους ∆εδοµένων,

• Request correction of the Personal Data that COSMOS processes,
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•

τη ∆ιαγραφή των Προσωπικών τους ∆εδοµένων,

• Request the erasure of Personal Data,

•

να σταµατήσει η ΚΟΣΜΟΣ την επεξεργασία των Προσωπικών
τους ∆εδοµένων,

• A Proposer may also request that COSMOS stops processing Personal
Data,

•

τον Περιορισµό της Επεξεργασίας των Προσωπικών τους
∆εδοµένων, και/ή

• Request the restriction of processing of Personal Data,

•

τη Μεταφορά των Προσωπικών τους ∆εδοµένων σε άλλο µέρος.

• Request the transfer of Personal Data to another party.

Οι προτεινόµενοι που επιθυµούν να εξασκήσουν τα δικαιώµατά τους
σύµφωνα µε τη διάταξη του GDPR ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας όπως
περιγράφεται παραπάνω ή χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
µε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΚΟΣΜΟΣ
µέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση: Γρίβα ∆ιγενή 46, 1080 Λευκωσία ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο dpo@cosmosinsurance.com.cy

Proposers who wish to exercise their rights in accordance with the provision
of the GDPR or other related legislation as described above, or need
further information as to the way we process personal data, may contact
the COSMOS Data Protection Officer through post at: 46 Griva Digeni,
1080 Nicosia or through email at dpo@cosmosinsurance.com.cy.

Συγκατάθεση για Εµπορικούς Σκοπούς | Consent Form for Commercial Use
Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι | Please tick ✓ where appropriate

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | NO

Επιπλέον, κατανοώ ότι η ΚΟΣΜΟΣ έχει πρόσθετα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία µπορεί να µε αφορούν ως εκ
τούτου, συµφωνώ όπως η ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τα Προσωπικά ∆εδοµένα µου για σκοπούς προώθησης άλλων
ασφαλιστικών προϊόντων. | Additionally, I acknowledge that COSMOS offers other insurance products related to my
needs and therefore I declare that I consent that COSMOS processes my general personal Data, for the purposes of
promoting other insurance related products and services to me.

Ηµεροµηνία | Date

Υπογραφή Προτείνοντα | Proposer’s Signature
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