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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ  |  PROPOSER’S DETAILS 
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1.1   Εργοδότης / Ιδιοκτήτης  |  Principal:

 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

 Οδός και  Αριθµός  |  Street and Number:      

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

1.2   Κυρίως Εργολάβος  |  Main Contractor(s):

 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

 Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

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

 Τηλέφωνο  |  Contact Number:                                         Κινητό Τηλ.  |  Mobile No.:        Τηλεοµοιότυπο  |  Fax:

 Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση  |  E-mail Address:

1.3   Υπεργολάβος/οι  |  Sub-contractor(s):

 1.3.1 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

   ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

   Οδός και αριθµός  |  Street and Number:      

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

   Εργασίες που θα εκτελέσουν  |   Works to be executed: 

 1.3.2 Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Εταιρείας | Name(s)/Company Name:

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

   ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

   Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

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

   Εργασίες που θα εκτελέσουν  |  Works to be executed: 

 1.3.3 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

   ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

   Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

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

   Εργασίες που θα εκτελέσουν  |  Works to be executed:  



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ & ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  |  CONTRACT WORKS DESCRIPTION
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2.1   Τίτλος έργου  |  Title of contract:

2.2   Περιγραφή εργασιών / έργου  |  Description of contract works:

2.3   ∆ιεύθυνση Έργου  |  Address of Site: 

 Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

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

2.4   Παρακαλούµε εσωκλείστε αντίγραφα από τα εξής έγγραφα και σχέδια  |  Please incorporate copies of the below documents:

 •   Ασφαλιστικές ρήτρες - όρους που ζητούνται στην προσφορά ή στη συµφωνία για την εκτέλεση του έργου  |  Αny special clauses required by   

               the tender documents or the contract itself;

 •   Ανάλυση κόστους (∆ελτίο Ποσοτήτων)  |  Βill of quantities;

 •   Γενικό αρχιτεκτονικό σχέδιο  |  Αrchitectural plans;

 •   Χρονοδιάγραµµα προόδου εργασιών και σταδίων του έργου (Gant Chart)  |  Gant Chart

2.5   Αν το έργο είναι κατασκευαστικό, παρακαλούµε συµπληρώστε τα ακόλουθα  |  Should this be a construction project, please complete the   
 following:

 •   Αριθµός ορόφων  |  Number of floors: 

 •   Αριθµός υπογείων  |  Number of basements:

 •   Τύπος θεµελίων  |  Type of foundation:

 •   Μέθοδος κατασκευής  |  Construction method:

 •   Υλικά κατασκευής  |  Construction materials:

1.4   Αρχιτέκτονας  |  Architect:

 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

 Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

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

1.5   Σύµβουλοι / Μηχανικοί  |  Consulting Engineer(s):

 Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Εταιρείας | Name(s) / Company Name:

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

 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας  |  Postal Address: 

 Οδός και Αριθµός  |  Street and Number:      

 Ταχ. Κώδ.  |  Post Code:                           Πόλη / Χωριό  |  Town / Village:                          Επαρχία  |  District: 
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2.7 Με βάση τα όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, πιστεύετε ότι υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος  |  As far as information
 obtainable, do you consider there is an aggravated risk of:

 2.7.1 Φωτιάς  |  Fire

 2.7.2 Έκρηξης  |  Explosion 

 2.7.3 Θύελλας, καταιγίδας, κυκλώνα ή άλλων καιρικών φαινοµένων  |  Storm, thunderstorm, cyclone or   
 other weather conditions 

 2.7.4 Πληµµύρας  |  Flood

 2.7.5 Σεισµού  |  Earthquake 

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

2.8 Έχετε την απαιτούµενη εµπειρία (σχετική Ετήσια Άδεια και Πείρα) για παρόµοιας φύσης έργο/α και µε τη συγκεκριµένη  
 µέθοδο κατασκευής;  |  Is the Main Contractor experienced (as per the respective Level and Experience licence)  in this  
 type of work and construction method? 

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

2.9 Παρακαλούµε δηλώστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση επιθυµείτε σχετικά µε το έργο   |  Please declare any  
 other information you would like to in regards to this project:

4.1 Υπάρχουν υφιστάµενα κτίρια και/ή κατασκευές και/ή άλλη περιουσία επί των οποίων ή πλησίον ή στην τοποθεσία  
 που θα γίνει το έργο, τα οποία ανήκουν ή κατέχονται ή είναι υπό τη φροντίδα, έλεγχο του εργοδότη ή κάποιου  
 εργολήπτη ο οποίος θα ασφαλιστεί έναντι απώλειας ή ζηµιάς η οποία προέρχεται ή έχει σχέση µε το εκτελούµενο  
 έργο;  |  Are existing buildings and/or structures on or adjacent to the site, owned by or held in care, custody or  control  
         of the Contractor(s) or the Principal, to be insured against loss or damage arising out of or in connection with the   
         contract work?

 Αν «ΝΑΙ», παρακαλούµε όπως απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα  |  If YES, please complete the below questions:

 4.1.1 Είδος περιουσίας  |  Brief description of property:

 4.1.2 Είδος κατασκευής (µέθοδος / υλικά)  |  Construction type (method / materials):

 4.1.3 Υφιστάµενη κατάσταση  |  Current condition:

 4.1.4 Εκτιµώµενη αξία αντικατάστασης  |  Estimated replacement value: 

 4.1.5 Όριο ευθύνης για το οποίο ζητείτε κάλυψη  |  Limit of cover requested: 

3.1 Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών  |  Commencement of works date:

3.2 Εκτιµώµενη διάρκεια έργου  |  Estimated construction duration (in months):

3.3 Αναµενόµενη ηµεροµηνία συµπλήρωσης έργου  |  Expected date of completion:

3.4 Αν απαιτείται επέκταση για περίοδο συντήρησης, παρακαλούµε συµπληρώστε τη διάρκεια (σε µήνες) για την  
 οποία απαιτείται  |  If maintenance coverage is required, please state the required maintenance period (in months):

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

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

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ  |  DURATION OF WORKS & MAINTENANCE PERIOD

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  |  REQUESTED COVER INFORMATION

2.6   Παρακαλούµε περιγράψτε σε συντοµία την τοπογραφική πλευρά του έργου  |  Please provide a brief description of the soil and/or ground
 conditions surrounding the site:

      /        /

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

4.2 Επιθυµείτε κάλυψη και για το Μέρος ΙΙ - Ευθύνη Έναντι Τρίτου;  |  Is cover under Section II – Third Party Liability  
 to be included? 

 Αν «ΝΑΙ» παρακαλούµε δώστε σύντοµη περιγραφή κτιρίων τα οποία δεν ανήκουν στους ασφαλισµένους (είδος  
 κτιρίου, χρήση και κατά πόσον εφάπτονται ή όχι στο έργο) ή κύριων οδών ή οδικών αρτηριών που βρίσκονται πολύ  
 κοντά γύρω από το χώρο διεξαγωγής του έργου  |  If so, give brief description of surrounding and existing buildings   
          (type, use and whether it is an adjoining property) not belonging to the Principal or Contractors and/or main roads    
          proximate to the site.

4.3 Παρακαλούµε αναφέρετε τα ποσά ασφάλισης και τα όρια ευθύνης για τα οποία επιθυµείτε κάλυψη  | Please state hereunder the amounts  
 you wish to insure or where applicable the limits of indemnity:

4.4 Παρακαλούµε δηλώστε οποιαδήποτε άλλη επέκταση κάλυψης επιθυµείτε όπως περιλαµβάνεται στους όρους του προτεινόµενου ασφαλιστηρίου   
 Please give details of any special extension(s) of cover required

Μέρος Ι - Υλικές Ζηµιές  |  Section I - Material Damage

Ποσό  |  Sum (€)

Όριο ευθύνης  |  Limit
of indemnity  (€)

Περιγραφή κονδυλίου που ασφαλίζεται  |  Items to be insured

1. Έργο (µόνιµες και προσωρινές εργασίες, περιλαµβανοµένων υλικών)  |  Contract Works
 (permanent and temporary work, including materials), split as follows:

 1.1. Αξία Έργου  |  Contract Price:

 1.2. Υλικά ή υπεργολαβίες που θα προµηθεύσει ο εργοδότης και τα οποία δεν περιλαµβάνονται
  στην Αξία Έργου που δηλώνεται πιο πάνω  |  Materials or items supplied by the Principal:

2. Κατασκευαστικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις (π.χ. σκαλωσιές, αποθήκες, βοηθητικά γραφεία
 κοκ.)  |  Construction plant and equipment:

3. Μηχανήµατα (να επισυναφθεί αναλυτικός κατάλογος µε τις αξίες)  |  Machinery (please provide
 list of machinery and of respective values):

4. 4.1.  Καθαρισµός και αποµάκρυνση ερειπίων  |  Clearance and removal of debris:

 4.2.  Αµοιβές αρχιτεκτόνων, πολιτικών µηχανικών, επιµετρητών έργου  |  Consultants fees:

Ολικό προς ασφάλιση ποσό: |  Total sum to be insured:

Μέρος ΙΙ – Ευθύνη Έναντι Τρίτου  | Section II – Third Party Liability

5. Όριο ευθύνης για σωµατικούς τραυµατισµούς  |  Bodily injury limit:
 
 5.1.  Για κάθε άτοµο  |  For any one person:

 5.2.  Για κάθε περιστατικό  |  For any one event:

6. Όριο ευθύνης για υλικές ζηµιές ανά περιστατικό  |  Event limit for damage to property:

7. Ολικό όριο ευθύνης για κάθε περιστατικό (για σωµατικούς τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές)
 Combined single event limit for both bodily injury and damage to property:

8. Ολικό όριο ευθύνης για το έργο  |  Aggregate limit of indemnity for the period of the project:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  |  GENERAL INFORMATION 

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

5.1 Επιθυµείτε όπως γίνει εκχώρηση των δικαιωµάτων του ασφαλιστηρίου σε Ενυπόθηκο ∆ανειστή ή άλλο Εντολοδόχο;    
 Do you wish to assign your policy to a Mortgagee or other Assignee?

 Αν «ΝΑΙ», παρακαλούµε αναφέρετε το όνοµα του Ενυπόθηκου ∆ανειστή και/ή του Εντολοδόχου  |   If YES, please  
 please give us the name of the Mortgagee and/or Assignee:

5.2 Έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις από τον Κυρίως Εργολάβο τα τελευταία τρία (3) χρόνια;  | Has the Main  
 Contractor(s) ever sustained a loss or damage or submitted a claim to any insurance company under any other  
 Contractor’s All Risks policy?

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

5.3 Σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου για άλλα έργα που έχουν ανατεθεί  
 στον προτείνοντα Κυρίως Εργολάβο, έχει οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία:  |  In regards to any previous Contractor’s  
 All Risks policy ever purchased, has any insurance company:

 • αρνηθεί να ασφαλίσει ή να επεκτείνει την περίοδο ασφάλισης,  |  denied insuring or extending the period of  
  insurance;

 • επιβάλει ειδικούς όρους ή αυξηµένο ασφάλιστρο,  και/ή  |  imposed special terms or required an increase in  
  premium; and/or

 • ακυρώσει το ασφαλιστήριο;  |  cancelled the policy?

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

5.4 Έχει οποιοσδήποτε από τους προτείνοντες σε ισχύ οποιοδήποτε συµβόλαιο υλικών ζηµιών και/ή ευθύνης έναντι τρίτων,  
 το οποίο µπορεί να καλύπτει τις εργασίες για τις οποίες το παρόν συµβόλαιο απαιτείται;  | Does any of the proposers  
 maintain any other material damage and/or third party liability policy which may include the contract works insured   
          hereunder?

 Αν «ΝΑΙ», παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες και/ή επισυνάψετε αντίγραφό του  |  If YES, please provide more   
 details and/or attach a copy of this policy:

6. 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. Επίσης, δηλώνω ότι θα ενηµερώσω όλα τα 
πρόσωπα που ονοµάζονται ως "Προτείνοντας" στην Πρόταση αυτή, για το γεγονός ότι η ΚΟΣΜΟΣ τους προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για 
σκοπούς του εν λόγω έργου.  |  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. I/We hereby also declare and agree that Ι will inform all other person(s) named as "Proposers" on this Proposal 
form of the fact that COSMOS provide insurance cover for the purposes of the aforementioned project.

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



7. 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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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 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

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




