
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία 

COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia 

Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου/ 

Policyholder’s Full Name

Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου / Εγγραφής Εταιρείας / 
Identification or Passport Number / Company Registration Number

Αρ. Συμβολαίου / 

Policy No.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
EMPLOYEE GROSS EARNINGS DECLARATION

Ημερομηνία / Date Υπογραφή Ασφαλισμένου / Policyholder’s Signature

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και τη σχετική Νομοθεσία έχετε υποχρέωση: /
We would like to remind that according to the terms & conditions of the Policy and according to the Laws & Regulations wou are obligle to:

(α) Να τηρείτε Μητρώο Ημερομησθίων των εργοδοτουμένων σας ( όνομα & ποσό ακαθάριστων απολαβών).
(a) Keep record of your Employees’ wages (Name & Amount of Gross Earnings)

(β) Να επιτρέπετε στη Εταιρεία να επιθεωρεί σε οποιοδήποτε χρόνο τέτοιες καταχωρήσεις.
(b) You are obligated to allow Cosmos Insurance Company Public Ltd to inspect at any given time such records.

(γ) Να προσκομίζετε στην Εταιρεία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης κάθε Περιόδου Ασφάλισης ή από τον τερματισμό της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ορθό λογαριασμό όλων των Ακαθάριστων Απολαβών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης. 

(c) You are obligated to provide to Cosmos Insurance Company Public Ltd an update of the records you have of your Employees’ wages within one month
of Policy termanination and/or expiry. 

Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις Ολικές Ακαθάριστες Απολαβές όλων των εργοδοτουμένων δηλαδή: το σύνολο των ημερομησθίων, μισθών, πληρωμών, για 
υπερωριακή εργασία, προμηθειών, ωφελημάτων, χρεώσεων για παροχη υπηρεσιών, φιλοδωρημάτων και άλλων πληρωμών, χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή. /
This declaration must include the total amount of your employees gross earning of all employees, thus: The total dates, wages, overtime, commissions, benefits and any other 
income payable without any cut o�.   

Από / From Μέχρι / To

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / 

 

PREVIOUS PERIOD OF INSURANCE

Κατηγορία Επαγγέλματος / 

 Occupational Category:

Αρ. Εργοδοτουμένων / 

Number of Employees:

Ολικό Ποσό Ακ. Απολαβών / 

Total Gross Earnings:

Για Εσωτερική χρήση μόνο / 

For internal use only:

Ασφάλιστρο (€) /
Premium (€):

Ποσοστό Ασφαλίστρου (%) /
Premium Percentage (%):

€Συνολικό Ποσό / Total Amount:

Από / From Μέχρι / To

Κατηγορία Επαγγέλματος / 

 Occupational Category:

Αρ. Εργοδοτουμένων / 

Number of Employees:

Ολικό Ποσό Ακ. Απολαβών / 

Total Gross Earnings:

Για Εσωτερική χρήση μόνο / 

For internal use only:

Ασφάλιστρο (€) /
Premium (€):

Ποσοστό Ασφαλίστρου (%) /
Premium Percentage (%):

€Συνολικό Ποσό / Total Amount:

 
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / NEW PERIOD OF INSURANCE

Δηλώνω/ουμε ότι η κατάσταστη Ακαθάριστων Απολαβών που περιλαμβάνεται στους πιο πάνω Πίνακες για την Περίοδο Ασφάλισης που καθορίζεται, υποβάλλεται 
από εμένα/ εμάς συμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου μου/μας. Εγγυούμαστε ότι η κατάσταση αυτή είναι αληθής και ορθή και ότι περιλαμβάνει το ολικό ποσό 
των Ακαθάριστων Απολαβών που καταβλήθηκαν, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω. / We declare that the Statement of Gross Earnings included in the above Tables 
for the Insurance Period that is determined, is submitted by me / us in accordance with the terms of my / our Insurance Policy. We guarantee that this 
statement is true and correct and that it includes the total amount of Gross Earnings paid, as defined above. 
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