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Agent's Code

Αρ. Συµβολαίου  |  Policy No. Κωδικός Χρεώστη  |  Debtor Code 

Σηµειώσεις  |  Notes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επαγγελµατικής Ευθύνης
Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών
PROPOSAL FORM FOR 
Professional Indemnity Insurance
Architects & Engineers

V.2019/1

Αριθµός Προσφοράς  |  Quotation Number:

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆  |  COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 46, 1080 Λευκωσία  |  Head Office: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

Τηλ.: | Tel.: +357 77776006  /  Φαξ | Fax: +357 22022000  /  E-mail: info@cosmosinsurance.com.cy  /  www.cosmosinsurance.com.cy



1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ  |  DETAILS OF PROPOSER 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ  |  DETAILS OF PROPOSER’S EMPLOYEES
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Ονοµατεπώνυµο Προτείνοντα  |  Proposer’s Full Name: 

Αρ. Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου / Εγγραφής Εταιρείας  |  Identification or Passport No. / Company Registration Number: 

Επάγγελµα  |  Occupation - Nature of Business: 

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address:        

Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

Ταχ. Κώδ.  |  Post Code:            Πόλη / Χωριό  |  Town / Village:            Επαρχία  |  District: 

Τηλ. Επικοινωνίας  |  Contact No.:                                            Κινητό Tηλ.:  |  Mobile Nο.:                              Τηλεοµοιότυπο  |  Fax:

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση  |  E-mail Address:

Έτος στο οποίο αρχίσατε εργασίες  |  Commencement of operations:

3.1. Παρακαλούµε δώστε πιο κάτω λεπτοµέρειες των προτεινόµενων για ασφάλιση αδειούχων αρχιτεκτόνων και/ή µηχανικών και επισυνάψετε βιογραφικά τους σηµειώµατα: 

       Please provide the below requested information in regards to the licensed architects and/or engineers  proposed to be insured and attach a curriculum vitae (CV) of each one:: 

2. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  |  PERIOD OF INSURANCE

Από την ώρα  |  From the time:      της |  of:           /          /                Μέχρι  τις 23:59µµ της |  to 23.59pm of:               /         /     

1
2

3

4

5

7

8
9

10

6

Ονοµατεπώνυµο  |  Full Name Συνέταιρος ή Εργοδοτούµενος 
Partner or Employee

Αριθµός Μητρώου ΕΤΕΚ
Cyprus Scientific & Technical

Chamber (ETEK) Reg. No.

3.2 Αριθµός Προσωπικού  |  Number of Staff:

Τεχνικό Προσωπικό |  Technical Staff:

  Συνεταίροι & ∆ιευθυντές |  Partners & Managers

  Άλλοι Προσοντούχοι Αρχιτέκτονες |  Other Qualified Architects: 

  Άλλοι Προσοντούχοι Μηχανικοί |  Other Qualified Engineers:  

  Εκπαιδευόµενοι|  Trainees: 

  Λοιπό Τεχνικό Προσωπικό |  Other technical Staff: 

Αριθµός Λοιπού προσωπικού (πχ. γραφειακό, κλητήρες, κοκ) |  Other Personel (i.e Administration, messengers, etc):



Από την ώρα  |  From the time:      της |  of:           /          /                Μέχρι  τις 23:59µµ της |  to 23.59pm of:               /         /     
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4.4 Κλάδοι ∆ραστηριοποίησης  |  Engagement Areas:

Σε ποιους από τους παρακάτω κλάδους δραστηριοποιείστε (επιλέξτε ό,τι ισχύει); 
In which of the below areas do you engage (please select whichever apply)?

  Αρχιτεκτονική |  Architecture

  Πολιτική Μηχανική |  Civil-Structural Engineering

  Μηχανολογία  |  Mechanical Engineering

  Ηλεκτρική Μηχανική  |  Electrical Engineering

  Χηµική Μηχανική  |  Chemical Engineering

  Άλλο  |  Other

  Παρακαλώ Περιγράψτε | Please describe

Προηγούµενο Οικονοµικό Έτος
Previous Financial Year

Τρέχον Οικονοµικό Έτος
(Εκτίµηση)

Current Financial Year
(Estimation)

Επόµενο Οικονοµικό Έτος
(Πρόβλεψη)

Next Financial Year
(Provision)

Αξία Έργου
Total Project Value

Αξία Έργου
Total Project Value

Αξία Έργου
Total Project Value

Τα έσοδα σας
Your Turnover

Τα έσοδα σας
Your Turnover

Τα έσοδα σας
Your Turnover

Κύπρος
Cyprus

Λοιπή 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση

Other European 

Union

ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ

USA/Canada

Αλλού

Elsewhere

4.3 Ανάθεση Εργασιών  |  Assignment of Works:

Αναθέτετε εργασίες σε άλλους µελετητές ή υπεργολάβους;  |  Do you assign works to other professionals and/or subcontractors?:

  Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες της φύσης των εργασιών που αναθέτετε και του ποσοστού 
  επί του ετήσιου κύκλου εργασιών σας |  If YES, please provide details in respect of the type of works you 
  normally assign and of the percentage of those in respect of your gross annual turnover

4.2 Αµοιβές  |  Fees:

  Μέση αµοιβή από ένα πελάτη |  Average gross fees received by a typical client:       €

  Μέγιστη αµοιβή από ένα πελάτη (ανά έτος) |  Maximum fees received by a single client (in a year):      €

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  |  BUSINESS DESCRIPTION

4.1. ∆ηλώστε την αξία των έργων µε τα οποία απασχολείστε και τον ετήσιο κύκλο εργασιών σας, ως ακολούθως 

        Please state the construction values and your annual turnover, as follows: 

ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NO



Τοµέας ∆ραστηριότητας  |  Professional Activity
Ποσοστό (%)

Percentage (%) 

100%

 Ιδιωτικές κατοικίες & υποστατικά  |  Houses - Private dwellings

 Πολυκατοικίες (µέχρι 7 ορόφους)  |  Multi-rise buildings (up to 7 floors)

 Ψηλά Κτίρια - Ουρανοξύστες (πέραν των 7 ορόφων) | High-Rise Buildings, Skyscrapers (over 7 floors)

 Ξενοδοχεία - Τουριστικά Θέρετρα  |  Hotels & Resorts

 Σχολεία, Νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτίρια  |  School, Hospitals and other public buildings

 Βιοµηχανικά κτίρια  |  Industrial buildings

 Καταστήµατα - Γραφεία και άλλα εµπορικά κτίρια  |  Shops – Offices and other commercial buildings 

 Οδικές εργασίες, γέφυρες και τούνελ  |  Road works, bridges and tunnels

 Αεροδρόµια - Λιµάνια, µαρίνες και αποβάθρες  |  Airports, Ports, marinas and harbours

 Μεταλλεία, ορυχεία και άλλες υπόγειες εργασίες  |  Mines and other underground works 

 Αποχετευτικά συστήµατα και συστήµατα υδατοπροµήθειας |  Sewerage schemes and Water supply schemes

 Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) |  Other (please describe) 

 ΟΛΙΚΟ |  TOTAL

Υπηρεσίες  |  Services
Ποσοστό (%)

Percentage (%) 

100%

 Σχεδιασµός µόνο  |  Design only

 Επίβλεψη µόνο  |  Supervision only

 Σχεδιασµός & Επίβλεψη  |  Design & Supervision

 ∆ιαχείριση έργου  |  Project Management

 Μελέτες σκοπιµότητας και άλλες µελέτες  |  Feasibility or other studies

 ΟΛΙΚΟ |  TOTAL

3/7

Αναµένετε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατανοµές (4.5. i) και ii)) να διαφοροποιηθεί κατά το επόµενο οικονοµικό έτος;  
Do you expect any of  the above splits (4.5. i) and ii)) to be changed significantly within the next year? :

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

ΝΑΙ | YES ΟΧΙ | NO

4.5 Παρακαλούµε δηλώστε την κατανοµή του ετήσιου κύκλου εργασιών σας (όπως την εκτιµάτε για το τρέχον οικονοµικό έτος)
 Please provide a split of your current financial year’s estimated turnover:

 i) Ως προς τους ακόλουθους τοµείς δραστηριότητας  |  In respect of the below professional activities:

 ii) Ως προς τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρετε  |  In respect of the nature of the services provided:

Περιγραφή έργου και εργασιών που προσφέρατε 
Description of project/works carried

Αξία Έργου
Project Value 

Έσοδα σας
Your turnover

4.6 Περιγράψτε σε συντοµία τυπικά έργα που έχετε αναλάβει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, ως πιο κάτω: 
Please briefly describe some of the typical works you have carried during the last five (5) years:



5.1 Όρια Ευθύνης |  Limits of Indemnity

  Για κάθε περιστατικό |  Any one event:        € 

  Συνολικό όριο Ευθύνης |  Total for all claims in respect of any one period of insurance:    €

5.2 Επεκτάσεις Κάλυψης |  Cover Extensions:

 5.2.1  Αναδροµική κάλυψη (άλλη από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης)
  Retroactive Cover (date other than the policy’s inception date) 

  Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε όπως αποστείλετε µαζί µε την παρούσα Πρόταση Ασφάλισης όλους τους πίνακες ασφάλισης προηγούµενων  
  περιόδων που διατηρούσατε (αδιαλείπτως µέχρι σήµερα), στους οποίους να αναγράφονται η Περίοδος Ασφάλισης και τα Όρια   
  Ευθύνης | If YES, please enclose the past policy schedule(s) maintained (up until today, without any time gaps) which evidence(s)   
  previous insurance period(s) and Limits of Liability.

 5.2.2  Απώλεια εγγράφων | Loss of Documents 
  
  
  Αν ΝΑΙ, επιλέξετε επιθυµητό όριο για κάθε περιστατικό: 
  If YES, please select the sub-limit for any one event:

 5.2.3 Λίβελος και δυσφήµιση | Libel and Slander
  
  
  Αν ΝΑΙ, επιλέξετε επιθυµητό όριο για κάθε περιστατικό:
  If YES, please select the sub-limit for any one event: 

 5.2.4 Εξερχόµενοι συνέταιροι | Outgoing partners 

  Αν ΝΑΙ, αναφέρετε τα ονόµατα των πρώην συνεταίρων για τους οποίους επιθυµείτε κάλυψη και την ηµεροµηνία 
  αποχώρησής τους από την εταιρεία | If YES, please provide the names of the outgoing partners for which cover 
  is required and their date of departure from the firm.

 5.2.5 Άλλο (παρακαλούµε αναφέρετε) | Other (please provide details)

5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | REQUESTED COVER INFORMATION

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

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

4.7 i) Ασχολείστε µε κτηµατοµεσιτικές εργασίες ή εργασίες ανάπτυξης γης;     
 i) Do you also concern yourself with real estate or construction development? 

 ii) Σχετίζεστε οικονοµικά µε οποιοδήποτε πελάτη σας ;      
 ii) Are you financially connected with any of your clients? 

 Αν ΝΑΙ, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες
 If YES, to any of the above, please provide details:
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€ 5.000 / € 10.000

€ 5.000 / € 10.000

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

6.1 i) Έχει ποτέ αλλάξει η επωνυµία σας; | Has your trading name ever changed? 

 ii)Έχετε εξαγοράσει ποτέ ή συγχωνευθεί µε άλλη επιχείρηση;| Have you ever acquired or merged with another firm?

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

 6.2.1. Έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον οποιουδήποτε από τους πιο πάνω προτεινόµενους για  
 ασφάλιση (ερώτηση 3.1.); | Have any claims being raised against any of the professionals proposed to be insured (as per  
 question 3.1.)? 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  |  GENERAL INFORMATION



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

 6.2.2. Γνωρίζετε για οποιοδήποτε περιστατικό ή συνθήκες που πιθανόν µπορούν µελλοντικά να οδηγήσουν σε   
 οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε από τους πιο πάνω προτεινόµενους για ασφάλιση ή  
 εναντίον πρώην συνεταίρων σας; | Are you aware of any incident or circumstances which may give rise to a claim   
 against you or against any of the professionals proposed to be insured or against any former partners?

 6.2.3.Έχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή ενδείξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ότι πιθανόν να υποβάλει απαίτηση  
 εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε από τους πιο πάνω προτεινόµενους για ασφάλιση ή εναντίον πρώην   
 συνεταίρων σας; | Do you have any information or indication that any person may claim against you or against any of  
 the professionals proposed to be insured or against any former partner? 
 
 6.2.3 Υπάρχουν οποιεσδήποτε εκκρεµείς απαιτήσεις εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε από τους πιο πάνω   
 προτεινόµενους για ασφάλιση ή εναντίον πρώην συνεταίρων σας; | Are there any pending claims against you or   
 against any of professionals proposed to be insured or against any former partner? 

 Αν ΝΑΙ σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες | If YES to any of the above, please   
 provide details 

6.3. 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 compen 
 sate, requested additional premium or imposed special terms? 

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

6.4. Έχετε οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστήρια µε την εταιρεία µας; | Do you maintain any other policies in force with our   
 company? YES/NO

 Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες (πχ αριθµό ασφαλιστηρίου ή κωδικό χρεώστη) | If YES, please give details  
 (ie policy number or debtor code) 

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 each and every installment. 

7. 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
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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 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                           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

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

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

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 the 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

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 
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