
Έντυπο Απαίτησης / Claim Form

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου /

Για χρήση μόνο από την Εταιρεία:
Company use only:

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης παρακαλούμε όπως:
Instructions in case of an insured event:

Αριθμός Απαίτησης/
Claim Number

Κωδικός Διαμεσολαβητή /
Intermediary Code

Αριθμός Ασφαλιστηρίου /
Policy Number

Ενυπόθηκος Δανειστής /
Mortgage Loaner

Σημειώσεις / Notes
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Constructions All Risk Insurance

Έντυπα που επισυνάπτονται / Attached documents

Αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας εργοταξίου (αν
αφορά ζημιά από πλημμύρα)
Flood plans (in respect of claims due to natura hazards)

Φωτογραφίες εργοταξίου προ ζημιάς /
Photos of construction site before damage

Αναλυτική κατάσταση αποκατάστασης των Εργασιών /
Technician’s quotation

Φωτογραφίες ζημιάς /
Photos of damage

Αντίγραφα τιμολογίων κλαπέντων αντικειμένων /
Copy of invoices of stolen items

•  Συμπληρωθούν πλήρως, όλες οι ερωτήσεις του παρόντος Εντύπου Απαίτησης που αφορούν το περιστατικό. /
 Please complete in full all relevant questions in this Claim Form.
•  Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετη σελίδα, βεβαιωθείτε όπως αυτή έχει υπογραφεί  ή και σφραγιστεί 
 ξεχωριστά από εσάς. / 
 If an additional page needs to be used, make sure it is signed or stamped separately from you.
•  Αμέσως (ή τουλάχιστον εντός χρονικού πλαισίου 24 ωρών μετά την ανακάλυψη) ενημερώστε την Αστυνομία για τυχόν 
 απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε κακόβουλες πράξεις ή κλοπές. /
 Immediately (or at least within a 24-hour timeframe after discovery) inform the Police of any loss or damage due to malicious 
 acts or theft.
•  Προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τεκμηρίωση της απαίτησης σας. /
 Provide all necessary documents to substantiate your claim, and
•  Βεβαιωθείτε όπως όλα τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά (και όχι απώλεια), έχουν φυλαχθεί στην κατάστασή τους 
 κατόπιν της ζημιάς, μέχρι να γίνει επιθεώρηση από την Εταιρεία. /
 Make sure all damaged items (and not loss) are stored in their condition after the damage until they are inspected by the 
 Company



Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου / 
Policyholder’s Name

Ονοματεπώνυμο Κυρίως Εργολάβου / 
Main Contractor’s Full Name

Διεύθυνση / 
Address

Τηλέφωνο επικοινωνίας / 
Contact Phone

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου / 
Mobile Phone No.

Αρ. Συμβολαίου / 
Policy Number

Ηλεκτρονική Διεύθυνση / 
Email Address

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
PROPOSER’S DETAILS

Ασφαλισμένη Περιουσία /  Insured Contract Site

Οδός και αριθμός / 
Street and number

Μηχανικός Έργου /  Project Engineer

Ονοματεπώνυμο / 
Full Name

Ταχυδρομικός κώδικας / 
Post Code

Πόλη - Χωριό / 
Town or Village

Επαρχία / 
District

2. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ /
MATERIAL DAMAGE

Περιγραφή Ζημιάς / Απώλειας /  Description of Damage / loss

Ημερομηνία & ώρα ζημιάς / απώλειας / 
Date & Time damage / loss occured

Ημερομηνία & ώρα που αντιληφθήκατε την ζημιά / απώλεια / 
Date & Time damage / loss was discovered

Ποιος ανακάλυψε την ζημιά / απώλεια (παρακαλώ δώστε στοιχεία επικοινωνίας) / 
Who discovered the loss / damage (please provide contact details)

Περιγράψτε τι προκάλεσε την ζημιά / απώλεια / 
Please describe the circumstances of the damage / loss and probable cause
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Κόστος υπολογιζόμενης ζημιάς / απώλειας για επιδιόρθωση / αντικατάστασης /  Estimated cost of repair/replacement

Έργο / 
Contract Works

Παρακαλώ υπολογίστε το κόστος επιδιόρθωσης / αντικατάστασης όπου είναι εφικτό / 
Please provide the estimated cost of repair / replacement to the damage / loss (where applicable)

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός κατασκευής / 
Construction Plant & Equipment

Μηχανήματα Κατασκευής/ 
Construction Machinery

Σύνολο / 
Total
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3. Ζημιά Έναντι Τρίτου /
Third Party Liability

€

€

Ποσό απαιτήσεων που υποβλήθηκε σε εσάς /  Amount of claim made on you

Για σωματικές βλάβες σε τρίτους / 
For personal injury to third party

Για ζημιές σε ακίνητα τρίτων / 
For damage to third party property

€

€

€

€

Φύση ζημιάς / τραυματισμού / 
Nature and circumstance of damage / injury

Πληροφορίες για τραυματισμό / ξένη περιουσία (Δώστε πλήρη στοιχεία)/ 
Details of injured person(s) / the damaged property’s owner(s) (Include all name and addresses; use seperate sheet if necessary)

Παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες για τυχόν άλλο συμβόλαιο ή  συμβόλαια που είναι σε ισχύ σε σχέση με αυτό το συμβάν 
εάν υπάρχουν) / 
Please provide details of any other policy/policies in force in connection with this incident (if any)

Σημείωση: Εάν έχετε λάβει ειδοποίηση από κάποιον τρίτο για απώλεια ή ζημία, παρακαλούμε να μας στείλετε αμέσως τα πλήρη 
στοιχεία. Δεν πρέπει να εισέλθετε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τρίτους. Δεν πρέπει να παραδεχτείτε ευθύνη ή να κάνετε 
οποιαδήποτε προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής. /

Note: If you have received notification of a claim from a third party in respect of loss or damage, please forward full details to us 
immediately. You should not enter into any correspondence with any third party. You should not admit liability or make any o�er or 
promise of payment.



Επιπρόσθετες Σημειώσεις / Additional Notes

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ /
DECLARATION

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. /

I/We declare that the above answers and particulars are true and complete in every respect and that there is no other insurance in force 
covering my/our loss. I/We authorize Cosmos Insurance Company Public Ltd to handle My/Our claim. 

Furthermore, I/we have been informed by and give my consent to Cosmos Insurance Company Public Ltd to share information with 
other Organizations and Public Bodies, including the Police in order to prevent and detect fraud and handle e�ectively this claim.
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Ημερομηνία /
Date

Υπογραφή Ασφαλισμένου / 
Policyholder’s Signature
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