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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  |  DETAILS OF PROPOSER EMPLOYER

3. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  |  LIMITS OF LIABILITY 
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Ονοµατεπώνυµο Προτείνοντα  |  Proposer’s Full 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: 

Τηλ. Eπικοινωνίας  |  Contact Number:                                     Κινητό Τηλ.  |  Mobile Number:                                   Τηλεοµοιότυπο  |  Fax:                                  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση | E-mail Address:

Πλήρης περιγραφή των διεξαγόµενων εργασιών   |  Occupation - Nature of Business:

Τόπος συνήθους διεξαγωγής εργασιών  |  Areas of operation:

Πόσα χρόνια διεξάγετε αυτή την εργασία;  |  Date of commencement of operation:

Καθορίστε τον αριθµό πιστοποιηµένων αντιγράφων του Πιστοποιητικού Ασφάλισης που επιθυµείτε και τα οποία θα πρέπει να εκθέτετε στους

εργασιακούς σας χώρους.  |  Specify the number of certified copies of the Certificate of Insurance you require: 

2. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  |  PERIOD OF INSURANCE

Από την ώρα  |  From:    π.µ./µ.µ.  |  a.m./p.m.

της  |  of     µέχρι τα µεσάνυχτα της  |  to midnight of:

Ελάχιστα όρια ευθύνης (µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων εξόδων και τόκων)  |  Minimum limits (under the Law, including 
costs and expenses):

3.1 Για κάθε ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε σχέση µε κάθε εργοδοτούµενο €160.000  |  For any accident or occupational disease,  
 in respect of any one employee €160.000

3.2 Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία €3.415.000  |  For any one claim or series  

 of claims consequent on or attributable to one source or original cause €3.415.000

3.3 Για κάθε περίοδο ασφάλισης €5.125.000  |  For any one period of insurance €5.125.000

Αν επιθυµείτε κάλυψη για µεγαλύτερα όρια ευθύνης, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες πιο κάτω  |  If you want cover for higher limits of 

liability, please provide details below:



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ  |  DETAILS OF EMPLOYEES 

∆ώστε τις υπολογιζόµενες Ακαθάριστες Απολαβές όλων των εργοδοτουµένων σας, κατά κατηγορία καθηκόντων, για τους επόµενους δώδεκα 
(12) µήνες. Ο όρος «Ακαθάριστες Απολαβές» σηµαίνει το σύνολο των ηµεροµισθίων, µισθών, πληρωµών για υπερωριακή εργασία, προµηθειών, 
ωφεληµάτων, χρεώσεων για παροχή υπηρεσιών, φιλοδωρηµάτων και άλλων πληρωµών, χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή σε σχέση µε Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, Φόρο Εισοδήµατος, Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓΕΣΥ), Ταµείο Προνοίας ή Υγείας ή άλλα ποσά που αποκόπτονται κατόπιν συµφωνίας 
µε τους εργοδοτούµενους ή άλλως πως.  |  Please provide the estimated Gross Earnings of all your employees, by category of occupational duties, for 
the next twelve (12) months. “Gross earnings” are defined as the total wages, salaries, overtime payments, commissions, benefits, fees for services 
provided, gratuities and other payments without any deductions in respect of Social Insurance, Income Tax, General Health System (GHS), Provident or 
Health Fund or other amounts deducted by agreement with the employees or otherwise.

Υπολογιζόµενες ετήσιες
ακαθάριστες απολαβές

Estimated gross
annual earnings

(€ )

Ποσοστό χρέωσης
Percentage of premium 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |  FOR COMPANY USE ONLY

Ασφάλιστρο
Premium

(€) 

Περιγραφή εργασίας 
εργοδοτουµένων κατά κατηγορία 

καθηκόντων | Full description
of occupational duties

Υπολογιζόµενος
αριθµός

εργοδοτουµένων
Expected number

of employees

5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  |  DETAILS OF PREVIOUS INSURANCES

5.1   ∆ιατηρείτε σήµερα σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη ή είχατε στο παρελθόν τέτοια κάλυψη;  |  Do you  
 currently hold an Employer’s Liability policy or have you ever had such policy in the past?

 Αν NAI, δώστε λεπτοµέρειες  |  If YES, provide more details:

5.2   Αναφορικά µε την ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, έχει οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία οποτεδήποτε απορρίψει πρότασή  
 σας, αρνηθεί να ανανεώσει ή ακυρώσει ασφαλιστήριό σας, αρνηθεί να αποζηµιώσει, απαιτήσει αυξηµένο ασφάλιστρο ή  
 επιβάλει ειδικούς όρους;   |  In respect of any Employer’s Liability insurance, 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 NAI, δώστε λεπτοµέρειες  |  If YES, provide more details:

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

 Αν NAI, δώστε λεπτοµέρειες (π.χ. αριθµό ασφαλιστηρίου ή κωδικό χρεώστη)  |  If YES, provide more details (i.e. policy  

 number or debtor code):

Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι  |  Please tick ✓ where appropriate ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NO
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Περιγράψτε περιληπτικά το είδος των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών που έχουν υποστεί εργοδοτούµενοί σας και δηλώστε το ποσό 
που έχει καταβληθεί για απαιτήσεις που έχουν διευθετηθεί και το υπολογιζόµενο κόστος για απαιτήσεις που εκκρεµούν. |  Please provide full details of 
accidents and/or occupational diseases suffered by your employees, the amount paid for claims that have been settled and the estimated amount of any 
outstanding claim.

Ηµεροµηνία ατυχήµατος /
ασθένειας

Date of accident /
Occupational disease

Περιγραφή περιστατικού
Brief description of incident

Ποσό που καταβλήθηκε
Amount paid

(€)

Υπολογιζόµενο κόστος
απαίτησης που εκκρεµεί

Estimated amount outstanding
(€) 
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6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  |  HISTORY OF PREVIOUS CLAIMS 

Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι  |  Please tick ✓ where appropriate ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NO

7.2 Είναι οι χώροι προσπέλασης, οι έξοδοι, οι χώροι εργασίας, τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις τους κατάλληλα  
 περιφραγµένα και προστατευµένα και γενικά σε ασφαλή κατάσταση και λειτουργία;  |  Are all access areas, exits,  
 working areas, machinery and premises properly fenced and protected, safe to use and operational?  

 Αν OXI, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες  |  If NO, please provide more details:

7.3 Είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και τα υποστατικά σας ικανοποιητικά συντηρηµένα;  |  Are the buildings and premises  

 well maintained? 

 Αν OXI, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες  |  If NO, please provide more details:

7.1 ∆ώστε πλήρεις λεπτοµέρειες των ανελκυστήρων, ανυψωτήρων, γερανών, λεβήτων, δοχείων υπό πίεση και άλλων µηχανηµάτων (εκτός από τον  
 γραφειακό εξοπλισµό) που λειτουργούν, πότε και από ποιον επιθεωρούνται / συντηρούνται.  |  Please provide full details of elevators, lifting  
 machinery, cranes, boilers, canisters under pressure and other machinery (other than office equipment) that are being used, how often and by whom  
 are being inspected and maintained.

7. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  |  DETAILS IN RELATION
     TO THE PROPOSER’S BUSINESS
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Σηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι  |  Please tick ✓ where appropriate ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NO

7.4 Μεταβαίνουν εργοδοτούµενοί σας στο εξωτερικό για εργασίες σας;  |  Do any of your employees travel abroad in  
 the course of their duties?  

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

7.5 Χειρίζεστε, χρησιµοποιείτε ή έχετε αποθηκευµένα στους χώρους εργασίας σας ραδιοϊσότοπα, ραδιενεργές ουσίες ή άλλες  
 πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας, οξέα, αέρια, χηµικές ή εκρηκτικές ύλες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, αµίαντο ή διοξείδιο  
 του πυριτίου ή οποιαδήποτε ουσία που περιέχει αµίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που  
 πιθανόν να προκαλέσει δηλητηρίαση, µόλυνση ή άλλη επαγγελµατική ασθένεια;  |  Do you operate, use or stock at  
 your premises radioisotopes, radioactive substances or sources of ionizing radiation, acids, gasses, chemicals or  
 explosive materials or other dangerous substances, asbestos, silicon dioxide or any other substance that may cause  
 poisoning, contamination or any other form of occupational disease? 

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

7.6 ∆ιαθέτετε χυτήριο µετάλλων;  |  Is there a foundry in operation?  

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

7.7 Έχετε κατηγορηθεί ή καταδικαστεί ή σας έχει γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη σε σχέση µε οποιαδήποτε  
 παράβαση οποιουδήποτε Νόµου ή Κανονισµού που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουµένων;  |  Have  
 you ever been accused or convicted or been warned in relation to any breach of any law or Regulation concerning the  
 health and safety of your employees?

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

7.8 Έχετε συµµορφωθεί µε όλες τις υποχρεώσεις σας που σας απορρέουν από τους Νόµους και Κανονισµούς που διέπουν  
 τη λειτουργία ή τη συντήρηση των υποστατικών σας και των µηχανηµάτων σας και γενικά την ασφάλεια και υγεία  
 των εργοδοτουµένων;  |  Have you complied with all legal and regulatory obligations applicable to the operation or  
 maintenance of your premises equipment and machinery and in general, the health and safety of your employees?  

 Αν OXI, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες  |  If NO, please provide more details:



Παρακαλούµε σηµειώστε ✓ στο πεδίο που ακολουθεί, αν επιθυµείτε όπως η εξόφληση των δόσεων του συµβολαίου σας γίνει 
µέσω Τραπεζικής Εντολής Άµεσης Χρέωσης (Direct Debit) και συµπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική Εντολή.  |  Please tick ✓ 
if you wish to pay the policy premium using a Direct Debit and if so, please complete and sign the Direct Debit mandate form.    

Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο δεν θα εξοφληθεί σε µία δόση, κάθε δόση θα επιβαρύνεται µε πρόσθετη χρέωση ενός ευρώ (€1.00). Η χρέωση 
αυτή δεν θα ισχύσει αν η πληρωµή γίνεται µέσω Τραπεζικής Εντολής.  |  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 each and every installment. This additional charge shall not apply where the payment method selected 
is through Direct Debit.

8. 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

 12 ∆όσεις - Μηνιαίως (προσφέρεται µόνο µέσω τραπεζικής εντολής - Direct Debit)  |  12 monthly installments (available only through Direct Debit)

9. 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 αληθινές 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 πιστοποιητικό ασφάλισης.  |   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                           Υπογραφή Προτείνοντα  |  Proposer’s Signature
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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.

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.

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. 

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

• Πρόσβαση στα Προσωπικά τους ∆εδοµένα,

• τη ∆ιόρθωση των Προσωπικών τους ∆εδοµένων,

• τη ∆ιαγραφή των Προσωπικών τους ∆εδοµένων,

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

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

• τη Μεταφορά των Προσωπικών τους ∆εδοµένων σε άλλο µέρος.

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

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.

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.

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.

Τhe Proposers have the right to:

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

• Request correction of the Personal Data that COSMOS processes,

• Request the erasure of Personal Data,

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

• Request the restriction of processing of Personal Data,

• Request the transfer of Personal Data to another party. 

Proposers who wish to exercise their rights in accordance with the 
provision of the GDPR or other relating legislation as described above or 
need further information as to the way we process personal data may 
contact 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
 

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
6/6

ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NOΣηµειώστε ✓ στο κατάλληλο τετραγωνάκι  |  Please tick ✓ where appropriate

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

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



Εντολή Άµεσης(-ων) Χρέωσης(-ων) ΕΧΠΕ (SEPA)

*Πλήρες Όνοµα:

*∆ιεύθυνση:

Όνοµα & Επίθετο Κατόχου Τραπεζικού Λογαριασµού

Οδός & Αριθµός

Όνοµα Ασφαλισµένου:

Όνοµα & Επίθετο Συµβαλλόµενου (-ων)

Σηµείωση: Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε την άνω ανάθεση προσδιορίζονται σε δήλωση την οποία µπορείτε να αποκτήσετε από την τράπεζά σας.

*Λογαριασµός:

Αριθµός IBAN Λογαριασµού 

SWIFT BIC

Ταχυδροµικός Κώδικας

Χώρα

Πόλη

Πόλη

Πόλη Ηµεροµηνία

Ταχυδροµικός Κώδικας

Χώρα

Υπογραφή Κατόχου
Τραπεζικού Λογαριασµού:

Επωνυµία ∆ικαιούχου: Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η

C Y 2 1 Z Z Z 0 0 3 1

Τράπεζα

Κωδικός Αναγνώρισης ∆ικαιούχου

Οδός & Αριθµός

*Τρόπος Πληρωµής:

*Τόπος Υπογραφής:

Κωδικός Πελάτη

Αριθµός Ταυτότητας Συµβαλλόµενου (-ων)

Αριθµός Συµβολαίου

Στοιχεία Συµβολαίου:

Α.∆.Τ. Ασφαλισµένου:

Επαναλαµβανόµενη Πληρωµή Εφάπαξ Πληρωµή

Κωδικός αναφοράς ανάθεσης - Συµπληρώνεται από

τον δικαιούχο οργανισµό.

Γ Ρ Ι Β Α  ∆ Ι Γ Ε Ν Η  4 6

C L N -

Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

1 0 8 0

Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε όλα τα πεδία που φέρουν αστερίσκο.

Για Εσωτερική Χρήση

Περιγραφή Σύµβασης:

✓

Με την παρούσα, εξουσιοδοτείτε την (Α) ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά σας για χρέωση του 
λογαριασµού σας και (Β) την τράπεζά σας να χρεώνει τον λογαριασµό σας, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που λαµβάνει από την ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆.

Ως µέρος των δικαιωµάτων σας, δικαιούστε να απαιτήσετε επιστροφή ποσού από την τράπεζά σας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της µεταξύ 
σας συµφωνίας. Επιστροφή ποσού πρέπει να αξιωθεί εντός 8 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού σας.



SEPA Direct Debit Mandate

*Your Name:

*Your Address:

Name of the Debtor(s)

Street Name and Number

Insured Name:

Client's Full Name

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

*Your Account Number:

Account Number - IBAN

SWIFT BIC

Postal Code

Country

City

City

Location Date

Postal Code

Country

Please sign here:

Creditor’s Name: C O S M O S  I N S U R A N C E   L T D

C Y 2 1 Z Z Z 0 0 3 1

Creditor Name

Creditor Identifier

Street Name and Number

*Type of Payment:

*City or town in which
  you are signing:

Client Code Policy Number

Client's Details:

Insured I.D.

Recurrent Payment One-off Payment

Mandate reference - to be completed by the creditor

4 6  G R I V A  D I G E N I

C L N -

N I C O S I A

C Y P R U S

1 0 8 0

Please complete all the fields marked *.

Internal use only

Policy Class / Type:

✓

By signing this mandate form, you authorise (A) COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD to send instructions to your bank to debit your account and
(B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD.

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 
claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. 

Identity Number of Insured






