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Προσωπικά Ατυχήματα 
 

Έντυπο Απαίτησης Προσωπικών Ατυχημάτων 
 

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, 
 προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τεκμηρίωση της απαίτησης σας 

 
 

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

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

Αριθμός Απαίτησης: 
 

Ασφαλιστήριο: 
 
 
Διαμεσολαβητής: 
 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία 
Τ.Θ. 21770, 1513 Λευκωσία 

 +357 22796000  +357 22022000 
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Ασφαλισμένος 
Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου 

Διεύθυνση 

Τηλέφωνο Οικίας Τηλέφωνο Εργασίας 

Επάγγελμα (ακριβή καθήκοντα)  

Αρ. Ταυτότητας Αρ.Κοιν.Ασφαλίσεων: 
 

Τραυματισμένος 
Ονοματεπώνυμο: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο Οικίας: Τηλέφωνο Εργασίας: 

Επάγγελμα (ακριβή καθήκοντα)  

Αρ. Ταυτότητας: Αρ.Κοιν.Ασφαλίσεων: 
 

Λεπτομέρειες Ατυχήματος 
Ημερομηνία Ατυχήματος:        /     / Ώρα Ατυχήματος                :             

Που έγινε το ατύχημα: 
 

Περιγράψετε με λεπτομέρεια πώς έγινε το ατύχημα: 
 
 
 
 
 
 
 

Δώστε τα ονόματα των παρόντων κατά τη στιγμή του ατυχήματος: 

Όνομα: Τηλέφωνο: 

Όνομα: Τηλέφωνο: 

Όνομα: Τηλέφωνο: 
Δώστε το όνομα και την διεύθυνση του ιατρού ή της κλινικής που επισκεφθήκατε: 
 
 

Παραμείνατε κλινήρης; Ναι Όχι 

Εάν ΝΑΙ Από:  Μέχριl: 

Παρακολουθήσατε την εργασίας σας κατά τη διάρκεια της άδειας σας έστω και μερικώς; 

Ναι/Yes Όχι/No 

Πότε αναμένετε να αναλάβετε πλήρως τα καθήκοντα σας; 
 
 

Εάν είστε εργοδοτούμενος, σας καταβαλλόταν οποιοσδήποτε μισθός από τον εργοδότη σας και αν ΝΑΙ τι ποσό? 
 
 

Έχετε οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια για κάλυψη ατυχημάτων ή ασθενείας; Εάν ΝΑΙ δώστε πληροφορίες (όνομα 
εταιρείας, αριθμό συμβολαίου είδος κάλυψης, ποσά)  
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Λεπτομέρειες Ασθενείας  
Πότε εμφανίσθηκαν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας; 
 

 

 

Δώστε το όνομα και την διεύθυνση του ιατρού ή της κλινικής που επισκεφτήκατε  
 
 
 

Περιγράψετε το είδος της ασθένειας  
 

Παραμείνατε εντός κλινικής ή νοσοκομείου σας εσωτερικός ασθενής;  
Ναι 

 
Όχι 

Εάν ΝΑΙ,  Από Μέχρι 

Για πόσο καιρό παραμείνατε εκτός εργασίας; 

Από Μέχρι 

Πότε αναμένετε να αναλάβετε πλήρως τα καθήκοντα σας; 
 

Εάν είστε εργοδοτούμενος, σας καταβάλλεται οποιοδήποτε εισόδημα και εάν ΝΑΙ από ποιον; 
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες του εντύπου αυτού είναι αληθινές, ακριβείς και πλήρεις. Στο στάδιο 
της απαίτησης αποζηµίωσης συγκατατίθεµαι όπως παρέχω στην ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ_ 
(Εταιρεία) τα αποτελέσµατα των ιατρικών και διαγνωστικών µου εξετάσεων και θεραπειών ως απόδειξη και για 
αξιολόγηση από ιατρούς που συνεργάζονται µε την Εταιρεία, τηρουµένων των διατάξεων του Περί Επεξεργασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου 138(Ι)200, ως εκάστοτε τροποποιείται, µόνο 
όσων δεδομένων είναι εντελώς συναφή και απαραίτητα για σκοπούς εξέτασης της απαίτησης µου σε περίπτωση 
που η Εταιρεία κρίνει ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για να αποφασίσει κατά πόσο θα µου καταβάλει 
αποζηµίωση µε βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µου ή/και να καθορίσει το ύψος της 
αποζημίωσης.  
Επίσης, εξουσιοδοτώ όλους τους ιατρούς ή/και άλλα πρόσωπα τα οποία µε περιέθαλψαν και όλα τα νοσοκομεία ή 
άλλα ιδρύµατα ή ασφαλιστικές 
 εταιρείες όπως παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα απαίτηση, εφ’ όσον ζητηθούν από την 
Εταιρεία. 
 
 
Υπογραφή 
 
 

Σφραγίδα  
 
 

Ημερομηνία: 

 


