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HEAD OFFICE 

46 Griva Digheni Ave, 1080 Nicosia 
P.O. Box 21770, 1513 Nicosia 

 +357 22796000  +357 22022000 
 

Αστική Ευθύνη 
      Έντυπο Απαίτησης Ασφαλιστηρίου Κατοικίας 

 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, παρακαλούμε όπως: 
 

 συμπληρωθούν πλήρως, όλες οι ερωτήσεις του παρόντος Εντύπου Απαίτησης, 
 εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετη σελίδα, βεβαιωθείτε όπως αυτή έχει υπογραφεί  ή και 

σφραγιστεί ξεχωριστά από εσάς, 
 

Η παραλαβή του παρόντος Εντύπου από εμάς δεν συνιστά οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης  
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
 

Αριθμός Απαίτησης: 
 

Ασφαλιστήριο: 
 
 
Διαμεσολαβητής: 
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Στοιχεία Ασφαλισμένου: 
Όνομα:  
Διεύθυνση: 
Αριθ. Τηλ. Γραφείου: Αριθ. Τηλ. Κινητό: 
Περίοδος Ασφάλισης Από: Μέχρι: 
Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις για την περιουσία, που έγιναν από εσένα είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο; Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες. 
(ασφ. Εταιρεία, αριθ. ασφαλιστηρίου, ποσό ασφάλισης) 
 
 

Συνθήκες Ατυχήματος: 
Ημερομηνία Ατυχήματος: 
Ώρα Ατυχήματος: 
Πότε έχετε ενημερωθεί για πρώτη φορά το ατύχημα; 
Περιγράψετε τις συνθήκες του ατυχήματος 
(επισυνάψετε φωτογραφίες, σχέδια, κτλ.) 
 
 
 
 

Έχει τραυματιστεί κανείς στο ατύχημα;                                        
Ναι Όχι 
(α) Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε όπως μας δώσετε το/τα όνομα (τα), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση διαμονής, 
επάγγελμα και λεπτομέρειες του τραυματισμού. 
 
 
 
(β) Ο/Η τραυματίας έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο ή κλινική; 
Ναι (δώστε λεπτομέρειες) 
 
Όχι (εξηγήστε το λόγο) 
 

Από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά σε περιουσία τρίτων: 
Ναι (δώστε όνομα/τα ιδιοκτήτη/των, πλήρη περιγραφή της ζημιωμένης περιουσίας και να επισυνάπτεται η έκθεση) 
 

Όχι  

Έχει εμπλακεί οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή μηχάνημα στο ατύχημα; 

Ναι (παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες)  
 
Όχι  

Παρακαλείστε όπως μας δώσετε τον κατάλογο με τα ονόματα των μαρτύρων του ατυχήματος 
Ονόματα Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
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Γενικές Πληροφορίες: 
Έχει αναφερθεί το ατύχημα στην αστυνομία ή σε κάποια άλλη αρμόδια Αρχή; 

Εάν Ναι, που: 

Όχι: 

Έχει εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον σας από το ατύχημα προφορικά ή γραπτά; 
Εάν Ναι, από ποιον και δώστε πλήρης πληροφορίες (επισυνάψετε την ειδοποίηση απαίτησης) 
 
 
 
 
 
 
Όχι  

Υπεύθυνη Δήλωση 

Δηλώνω ότι οι πάνω απαντήσεις μου και τα στοιχεία που έχω προσκομίσει σχετικά είναι αληθή και δεν έχω 
αποκρύψει ή παραποιήσει οποιοδήποτε γεγονός ή στοιχείο.  
 
Επιπλέον, ρητά και ειδικά δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι όπως η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, για 
το δίκαιο χειρισμό της απαίτησής μου και για εντοπισμό και αποτροπή απάτης, δύναται να επικοινωνήσει με 
άλλους Οργανισμούς (πχ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες κοκ) και/ή Δημόσιες Αρχές (πχ 
Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κοκ) και να ανταλλάξει σχετικά στοιχεία. 
 
Υπογραφή Ασφαλισμένου:  

 
 
 

Ημερομηνία:  


