ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
DEVELOPMENT PROPOSAL FORM
4Η ΈΚΔΟΣΗ | VERSION 4

				 				 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
									 CONTACT DETAILS
1.1.

Κύριο Μέρος Επαφής για Γενική Αλληλογραφία
Main Point of Contact for General Correspondence

Οδηγίες
Guidance Notes

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

Please advise who should receive
quotation, documentation, etc.

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

1.2.

Παρακαλώ συμπληρώστε το
μέρος το οποίο θα πρέπει να του
αποσταλεί η προσφορά, έγγραφα,
κλπ.

Για Πρόσβαση στο Εργοτάξιο | For Access to the Site

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Να συμπληρωθεί μόνο αν διαφέρει
από το Κύριο Μέρος Επαφής.

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

Only complete if different to Main
Point of Contact.

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

Παρακαλώ συμπληρώστε το μέρος
το οποίο οι Τεχνικοί μας Ελεγκτές
θα πρέπει να επικοινωνήσουν
για διεκπεραίωση των Τεχνικών
Ελέγχων.

1.3.

Please advise who our Technical
Auditors should contact to schedule
the Technical Audits.

Για Λογιστικούς Σκοπούς | For Accounting Purposes

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Να συμπληρωθεί μόνο αν διαφέρει
από το Κύριο Μέρος Επαφής.

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

Only complete if different to Main
Point of Contact.

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα
του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο
για παραλαβή τιμολογίων,
διεκπεραίωση πληρωμών, κλπ.

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

Please advice who is to be the
person responsible for receiving
invoices, making payments, etc.

1.4.

Για Εσωτερική Χρήση | For Office Use

Αυτό το έργο έχει προταθεί απ’ευθείας στην Premier Guarantee
This project has been introduced directly to Premier Guarantee

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Το έργο έχει προταθεί μέσω Ασφαλιστικού Πράκτορα / Διαμεσολαβητή
This project has been introduced via an Insurance Broker / Intermediary

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Αν το έργο έχει προταθεί μέσω Ασφαλιστικού Πράκτορα / Διαμεσολαβητή παρακαλώ σημειώστε το όνομα
της εταιρείας
If the project is introduced via an Insurance Broker / Intermediary please provide the company name.
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				 				 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΤΌΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ
									 POLICYHOLDER’S DETAILS
2.1.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κατόχου Ασφαλιστηρίου | Policyholder Contact Details

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

Να συμπληρωθεί μόνο αν διαφέρει
από το Κύριο Μέρος Επαφής.

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

Only complete if different to Main Point
of Contact.
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα
του ατόμου (φυσικού ή νομικού)
που θα αποτελεί τον Κάτοχο
Ασφαλιστηρίου (ασφαλισμένο μέρος).
Please complete the name of the
person (natural or legal) who is to be
the Policyholder (insured party).

				 				 ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
									 DEVELOPER
3.1.

Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης | Developer Details

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

					

Τηλέφωνο | Telephone			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

Να συμπληρωθεί μόνο αν διαφέρει
από το Κύριο Μέρος Επαφής.
Only complete if different to Main
Point of Contact.

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

3.2.	Είδος Παράγοντα Ανάπτυξης | Type of Developer
Περιγραφή | Description

Οδηγίες | Guidance

I

Εταιρεία Ανάπτυξης Γης | Land Development Company
Ο Παράγοντας Ανάπτυξης είναι εταιρεία ή εταιρείες που έχει/ουν
στην ιδιοκτησία της/τους το τεμάχιο γης στο οποίο θα κατασκευαστεί
το έργο και δυνατόν να έχει/ουν ή να μην έχει/ουν την ευθύνη τόσο
για την κατασκευή όσο και για την πώληση του ακινήτου.
The Developer is a company or companies who own(s) the land
on which the development is being built and may / may not be
responsible for both the construction and sale of the property.

Παρακαλώ προχωρήστε
στο Παράρτημα 3.3.1.
Please proceed to
Section 3.3.1.

II

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού | Special Purpose Vehicle
Ο Παράγοντας Ανάπτυξης είναι εταιρεία που συστάθηκε αποκλειστικά
για την κατασκευή του έργου προς ασφάλιση.
The Developer is a company incorporated solely for the construction
of the property to be insured.

Παρακαλώ προχωρήστε
στα Παραρτήματα 3.3.1.
& 3.3.2.
Please proceed to
Sections 3.3.1. & 3.3.2.

III

Κοινοπραξία | Joint Venture
Ο Παράγοντας Ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα δημιουργίας κοινής
επιχείρησης / συνεταιρισμού για την κατασκευή του έργου προς
ασφάλιση.
The Developer is a formation of joint venture / partnership for the
construction of the property to be insured.

Παρακαλώ προχωρήστε
στα Παραρτήματα 3.3.1.
& 3.3.3.
Please proceed to
Sections 3.3.1. & 3.3.3.

IV

Νεοσυσταθείσα Εταιρεία | Newly Established Company
Ο Παράγοντας Ανάπτυξης αποτελεί νεοσυσταθείσα εταιρεία και το
έργο προς ασφάλιση είναι η πρώτη της ανάπτυξη.
The Developer is a newly established company and the property to
be insured is its first development.

Παρακαλώ προχωρήστε
στα Παραρτήματα 3.3.1.
& 3.3.4.
Please proceed to
Sections 3.3.1 & 3.3.4.

v

Ανάπτυξη για Ιδία Χρήση | Self Build Development
Ο Παράγοντας Ανάπτυξης είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία/ες που
θα κατασκευάσει/ουν ή θα διορίσει/ουν εργολάβο για την κατασκευή
του έργου του/τους.
The Developer is a natural person or company(ies) building or having
their own property built by a contractor.

Παρακαλώ προχωρήστε
στα Παραρτήματα 3.3.1.
& 3.3.5.
Please proceed to
Sections 3.3.1. & 3.3.5.
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3.3.1. Να συμπληρωθεί από όλα τα Είδη Παράγοντα Ανάπτυξης
To be completed by all Types of Developers
Παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες για τα 3 πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα
Please provide details of the company’s 3 latest completed projects

Ονομασία Έργου
Name of Project

Τελικό Συνολικό
Κόστος Κατασκευής
Final Total
Construction Cost

€

€

€

Τύπος Ανάπτυξης
Nature of Delopment

Έτος
Ολοκλήρωσης
Year of Completion

Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

3.3.2. Να συμπληρωθεί εάν έχει επιλεγεί το (ΙI) στο Τμήμα 3.2.
To be completed if (II) is selected in Section 3.2.
Παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία της Μητρικής Εταιρείας
Please provide details of the Holding Company
Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Έτος Ίδρυσης
Year of Establishment

Y

Y

Y

Y

3.3.3. Να συμπληρωθεί εάν έχει επιλεγεί το ΙII στο Τμήμα 3.2.
To be completed if III is selected in Section 3.2.
Παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία των Συνεργαζομένων Εταιρειών
Please provide details of the Partner Companies
Όνομα Εταιρείας
Name of Company

Έτος Ίδρυσης
Year of Establishment

1

Y

Y

Y

Y

2

Y

Y

Y

Y

3

Y

Y

Y

Y

3.3.4. Να συμπληρωθεί εάν έχει επιλεγεί το ΙV στο Τμήμα 3.2.
To be completed if IV is selected in Section 3.2.
Ο ιδιοκτήτης ή οι συνεταίροι της Εταιρείας έχουν κατασκευάσει, διαχειριστεί
ή υπήρξε/αν υπεύθυνος/οι για την κατασκευή άλλου έργου στο παρελθόν;
In the past has/ve the company owner or the partners built, managed or been
responsible for the building of any other property?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Η παροχή πληροφοριών για τα
προηγούμενα έργα της εταιρείας
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής εκτίμησης για
την Προσφορά σας.
Providing details of the company’s
past developments will help to
ensure you receive the best possible
rating for your Quotation.
Τελικό Συνολικό Κόστος
Κατασκευής: ορίζεται ως
το άθροισμα του τελικού
κατασκευαστικού κόστους συν έξοδα
του έργου (αμοιβές διαχείρισης
εργασιών, αρχιτέκτονα, μηχανικών,
γεωτεχνικών εκθέσεων, κλπ) συν τα
τέλη προς δημόσιες αρχές, άδειες
και φόροι. Θα μπορούσε επίσης
όπως ορισθεί σαν το Πραγματικό
Τελικό Κόστος Κατασκευής.
Final Total Construction Cost:
is defined as the sum of the final
construction cost plus project fees
(works management, architect,
engineers, geotechnical report, etc.)
plus public authorities’ fees, permits
and taxes. May be well termed also
as the Actual Final Construction
Cost.
Οικιστική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες
έχουν σχεδιαστεί για αποκλειστικά
οικιστική χρήση.
Residential Development: is
defined as the development which its
Structure(s) and Unit(s) are designed
to be solely used for residential
purposes.
Εμπορική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες
έχουν σχεδιαστεί για αποκλειστικά
εμπορική χρήση.
Commercial Development: is
defined as the development which its
Structure(s) and Unit(s) are designed
to be solely used for commercial
purposes.
Μικτή Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και οι Κτιριακές Mονάδες έχουν
σχεδιαστεί ούτως ώστε κάποια/ες να
χρησιμοποιούνται για αποκλειστικά
οικιστική χρήση με τις υπόλοιπες να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
εμπορική χρήση.
Mixed Use Development: is
defined as the development which
its Structure(s) and Units (if any) are
designed so that a number of them
are to be solely used for residential
purposes while the remaining are
to be solely used for commercial
purposes.

3.3.5. Να συμπληρωθεί εάν έχει επιλεγεί το V στο Τμήμα 3.2.
To be completed if V is selected in Section 3.2.
Έχετε επενδύσει, κατασκευάσει, διαχειριστεί ή υπήρξατε υπεύθυνος/η για την
κατασκευή άλλου έργου στο παρελθόν;
In the past have you invested, built, managed or been responsible for the
building of any other property?
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									 ΚΎΡΙΟΣ ΕΡΓΟΛΆΒΟΣ
									 MAIN CONTRACTOR
4.1.

Στοιχεία Κύριου Εργολάβου | Main Contractor Details

Η παροχή πληροφοριών για τα
προηγούμενα έργα της εταιρείας
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής εκτίμησης για
την Προσφορά σας.
Providing details of the company’s
past developments will help to
ensure you receive the best possible
rating for your Quotation.

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

4.2.	Εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και
Τεχνικών Έργων
Registration to the Council for Registration and Control of Building and Civil
Engineering Contractors
Αρ. Μητρώου
Registry No.

/

Πείρα
Experience

/

Τάξη
Class

Α

Α

Β

Β

Γ

Γ

Δ

Δ

Ε

Ε

Οικιστική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες
έχουν σχεδιαστεί για αποκλειστικά
οικιστική χρήση.
Residential Development: is
defined as the development which its
Structure(s) and Unit(s) are designed
to be solely used for residential
purposes.

4.3.	Εγγραφή με ΟΣΕΟΚ | Membership with OSEOK
Είστε εγγεγραμμένο μέλος της ΟΣΕΟΚ;
Are you a registered member of OSEOK?
4.4.

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Προηγούμενα Έργα | Previous Projects

Παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες για τα 4 πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα
Please provide details of the company’s 4 latest completed projects
Ονομασία Έργου
Name of Project

Τελικό Συνολικό
Κόστος Κατασκευής
Final Total
Construction Cost

€

€

€

€
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Τύπος Ανάπτυξης
Nature of Delopment
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.
Οικιστική
Residential
Εμπορική
Commercial
Μικτή Ανάπτυξη
Mixed Use Dev.

Τελικό Συνολικό Κόστος
Κατασκευής: ορίζεται ως
το άθροισμα του τελικού
κατασκευαστικού κόστους συν έξοδα
του έργου (αμοιβές διαχείρισης
εργασιών, αρχιτέκτονα, μηχανικών,
γεωτεχνικών εκθέσεων, κλπ) συν τα
τέλη προς δημόσιες αρχές, άδειες
και φόροι. Θα μπορούσε επίσης
όπως ορισθεί σαν το Πραγματικό
Τελικό Κόστος Κατασκευής.
Final Total Construction Cost:
is defined as the sum of the final
construction cost plus project fees
(works management, architect,
engineers, geotechnical report, etc.)
plus public authorities’ fees, permits
and taxes. May be well termed also
as the Actual Final Construction
Cost.

Έτος
Ολοκλήρωσης
Year of
Completion

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Εμπορική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες
έχουν σχεδιαστεί για αποκλειστικά
εμπορική χρήση.
Commercial Development: is
defined as the development which its
Structure(s) and Unit(s) are designed
to be solely used for commercial
purposes.
Μικτή Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και οι Κτιριακές Mονάδες έχουν
σχεδιαστεί ούτως ώστε κάποια/ες να
χρησιμοποιούνται για αποκλειστικά
οικιστική χρήση με τις υπόλοιπες να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
εμπορική χρήση.
Mixed Use Development: is
defined as the development which
its Structure(s) and Units (if any) are
designed so that a number of them
are to be solely used for residential
purposes while the remaining are
to be solely used for commercial
purposes.
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											 ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΑΣ
											 ARCHITECT
5.1.

Στοιχεία Αρχιτέκτονα | Architect Contact Details

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

5.2.

H παροχή του Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής εκτίμησης για την
προσφορά σας.
Providing your ETEK Membership No.
will help to ensure you receive the best
possible rating for your quotation.

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ | ETEK Membership No.

A

											 ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ
											 CONSULTING ENGINEER
6.1.

Στοιχεία Συμβούλου Μηχανικού
Consulting Engineer Contact Details

Όνομα Φυσικού/Νομικού Προσώπου | Name of Natural/Legal Person

Διεύθυνση | Address			

Όνομα Επικοινωνίας | Contact Name

						

Ταχ. Κώδικας | Postcode

Τηλέφωνο | Telephone			

Ηλ. Διεύθυνση | Email Address

6.2.

H παροχή του Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής εκτίμησης για την
προσφορά σας.
Providing your ETEK Membership No.
will help to ensure you receive the best
possible rating for your quotation.

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ | ETEK Membership No.

A
									ΆΛΛΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
									 OTHER PARTIES INVOLVED IN THE CONSTRUCTION
7.1.

Άλλα Μέρη | Other Parties

Διευθυντής Έργου | Project Manager			

Άλλοι Μηχανικοί | Other Engineers

		
Διευθυντής Εργοταξίου | Works Construction Manager

Επιμετρητής Ποσοτήτων | Quantity Surveyor
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									 ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΈΡΓΟΥ & ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
									 PROJECT NAME & SITE ADDRESS
8.1.

Ονομασία Έργου | Project Name

Παρακαλώ παρέχετε την διεύθυνση
περιλαμβανομένου του ταχ. κώδικα
και το όνομα του έργου (αν ισχύει).
Είναι σημαντικό να παρέχετε τα
σωστά στοιχεία αφού αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του
Πιστοποιητικού Ασφάλισης.
Please provide address details
including the project name
(if applicable). It is important to provide
us with the correct details as those
are to be used for the issue of the
Certificate of Insurance.

Ονομασία | Name

8.2.

Διεύθυνση Έργου (Εργοταξίου) | Project (Site) Address

Διεύθυνση | Address			

Ταχ. Κώδικας | Postcode

								 ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
								 GENERAL CONSTRUCTION DETAILS
9.1.

Τύπος Κατασκευής & Ανάπτυξης | Type of Construction & Nature of Development
Περιγραφή | Description
Νέα Κατασκευή – Οικιστική Ανάπτυξη
New Construction – Residential Development
Νέα Κατασκευή – Εμπορική Ανάπτυξη
New Construction – Commercial Development
Νέα Κατασκευή – Μικτή Ανάπτυξη
New Construction – Mixed Use Development
Μετατροπή – Οικιστική Ανάπτυξη
Conversion – Residential Development
Μετατροπή – Εμπορική Ανάπτυξη
Conversion – Commercial Development
Μετατροπή – Μικτή Ανάπτυξη
Conversion – Mixed Use Development
Αποπερατωμένη Ανάπτυξη – Οικιστική Ανάπτυξη
Completed Development – Residential Development
Αποπερατωμένη Ανάπτυξη – Εμπορική Ανάπτυξη
Completed Development – Commercial Development
Αποπερατωμένη Ανάπτυξη – Μικτή Ανάπτυξη
Completed Development – Mixed Use Development

Οδηγίες | Guidance
Παρακαλώ προχωρήστε στα Παραρτήματα
9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. και 9.9.
Please proceed to Sections
9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8. and 9.9.

Παρακαλώ προχωρήστε στα Παραρτήματα
9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. και 9.10.
Please proceed to Sections
9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. and 9.10.

Παρακαλώ προχωρήστε στα Παραρτήματα
9.2., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. και 9.11.
Please proceed to Sections
9.2., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. and 9.11.

9.2.	Εμβαδό Κατασκευής | Construction Area
Συνολικό Εμβαδό Κατασκευής (m²)
Total Construction Area (m²)

9.3.

Χρονοδιάγραμμα (για Νέα Κατασκευή ή Μετατροπή)
Timetable (for New Construction or Conversion)

Εκτ. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών
Est. Construction Start Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Εκτ. Ημερομηνία Αποπεράτωσης Εργασιών
Est. Construction End Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες;
Has Construction Started

9.4.

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών
Construction Start Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Ημερομηνία Αποπεράτωσης Εργασιών
Construction End Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Ημερομηνία Εγκατάστασης στο/α Κτίριο/α
Date of Occupancy of Building/s

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y
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Ναι		
Yes		

Όχι
No

Μετατροπή: ορίζεται ως το έργο στο
οποίο υπάρχει/ουν υφιστάμενο/α
Kτίριο/α και θα τύχουν αλλαγής,
ενίσχυσης, ανακαίνισης, επέκτασης κλπ.
Conversion: is defined as the
project which there exists one or
more buildings which are to accept
changes, reinforcement, refurbishment,
extensions, etc.
Αποπερατωμένη Ανάπτυξη: Tο/α
Κτίριο/α στο/α οποίο/α οι Οικοδομικές
Εργασίες έχουν αποπερατωθεί λιγότερο
ή ίσον με 5 έτη πριν την ενεργοποίηση
του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Completed Development: : The
Structure/s which Building Works have
been completed less or equal to 5 years
before policy inception.
Οικιστική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες έχουν
σχεδιαστεί για αποκλειστικά οικιστική
χρήση.
Residential Development: is defined as
the development which its Structure(s)
and Unit(s) are designed to be solely
used for residential purposes.
Εμπορική Ανάπτυξη: ορίζεται η
ανάπτυξη της οποίας το/τα Κτίριο/α
και η/οι Κτιριακή/ές Mονάδα/ες έχουν
σχεδιαστεί για αποκλειστικά εμπορική
χρήση.
Commercial Development: is defined
as the development which its Structure(s)
and Unit(s) are designed to be solely
used for commercial purposes.

Χρονοδιάγραμμα (για Αποπερατωμένη Ανάπτυξη)
Timetable (for Completed Development)

Ο Κύριος Εργολάβος έχει επίσημα παραδώσει το Έργο;
Has the Main Contractor officially submitted the project?

Νέα Κατασκευή: ορίζεται ως το έργο
του οποίου όλες οι εργασίες θα είναι
καινούριες (π.χ. εργασίες που θα
ξεκινήσουν σε ένα άδειο τεμάχιο γης).
New construction: is defined as the
project which all works undertaken are
completely new (i.e. works which are to
commence on an empty plot of land).

Μικτή Ανάπτυξη: ορίζεται η ανάπτυξη
της οποίας το/τα Κτίριο/α και οι Κτιριακές
Mονάδες έχουν σχεδιαστεί ούτως
ώστε κάποια/ες να χρησιμοποιούνται
για αποκλειστικά οικιστική χρήση με
τις υπόλοιπες να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για εμπορική χρήση.
Mixed Use Development: is defined as
the development which its Structure(s)
and Units (if any) are designed so that a
number of them are to be solely used for
residential purposes while the remaining
are to be solely used for commercial
purposes.
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9.5.

Φάσεις Κατασκευής | Construction Phases

Ανάπτυξη με 2+ κτίρια που κατασκευάζονται στην ίδια φάση
Development of 2+ structures starting simultaneously

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Ανάπτυξη με 2+ κτίρια που κατασκευάζονται σε διαφορετικές φάσεις
Development of 2+ structures starting individually

Ναι		
Yes		

Όχι
No

9.6.

Περιγραφή Έργου | Project Description

Τύπος Κτιρίου
Building Type

Αριθμός
Ορόφων
πάνω
Αριθμός
από το
Αριθμός
Αριθμός
Κτιριακών Επίπεδο
Κτιρίων
Υπογείων
Μονάδων
του
Number of
Number of
Νumber of Εδάφους
Structures
Basements
Units
Number of
Floors
above
Ground

Υπολογιζόμενο
Συνολικό
Κόστος
Κατασκευής
Estimated
Total
Construction
Cost

Διαμερίσματα
Apartments

€

Ανεξάρτητη/ες Οικία/ες
Detached House/s

€

Ημιανεξάρτητη/ες Οικία/ες
Semi-Detached House/s

€

Ενωμένες σε σειρά Οικίες
Terraced Houses

€

Γραφειακός/οί Χώρος/οι
Office Space/s

€

Σημείο/α Λιανικής Πώλησης
Retail Space/s

€

Ξενοδοχείο/α
Hotel/s

€

Εκπαιδευτικό/ά Ίδρυμα/τα
Educational Institution/s

€

Νοσοκομείο/α | Στέγη/ες Φροντίδας
Hospital/s Health Centre/s

€

Χώρος/οι Στάθμευσης
Car Park/s

€

Βιομηχανική/ές Μονάδα/ες
Industrial Unit/s

€

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
Other (please specify)

€

Αξία Υφιστάμενων Εργασιών (Για Μετατροπές μόνο)
Value of Existing Works (For Conversions only)

€

Αμοιβές Έργου (Διαχείριση Έργου, Αρχιτέκτονας, Μηχανικοί, Γεωτεχνική Μελέτη, κλπ)
Project Fees (Works Management, Architect, Engineers, Geotechnical Report, etc.)

€

Τέλη Δημοσίων Αρχών, Άδειες και Φόροι
Public Authorities’ Fees, Permits and Taxes

€

Υπολογιζόμενο Συνολικό Κόστος Κατασκευής (Υπολογιζόμενο Ποσό Ασφάλισης)
Estimated Total Construction Cost (Estimated Sum Insured)

€

Εάν “Άλλο”, παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες | If “Other”, please provide details
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Κτίριο: ορίζεται ως η ανεξάρτητη
οικοδομή που περιέχει μία ή
περισσότερες Κτιριακές Μονάδες και το
οποίο δεν στηρίζεται σε οποιοδήποτε
άλλη οικοδομή για να υποστηρίζει και
να μεταφέρει τα μικτά της φορτία στο
έδαφος.
Structure: is termed as the individual
building containing one or more
Units which does not rely on any
other building to sustain and transmit
combined loads to the ground.
Κτιριακή Μονάδα: ορίζεται ως
η μονάδα μέτρησης οικιστικών,
βιομηχανικών ή εμπορικών χώρων.
Για τους σκοπούς της παρούσας
ασφάλισης, Κτιριακή Μονάδα ορίζεται
ως μια κατοικία όπως σπίτι/διαμέρισμα,
ή ένας χώρος που χρησιμοποιείται
για βιομηχανικούς ή εμπορικούς
σκοπούς και όπου αντιπροσωπεύει
μέρος ενός ανεξάρτητου Κτιρίου. Για
να θεωρηθεί μια τέτοια μονάδα ως
κατοικία ή βιομηχανικός ή εμπορικός
χώρος θα πρέπει να διαχωρίζεται
σαφώς από τις άλλες κατοικίες,
εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους
εντός του Κτιρίου και να έχει τη δική του
αποκλειστική είσοδο.
Unit: is defined as the measure of
housing, industrial or commercial
space. For the purposes of this
insurance a Unit is a residence such
as a house/apartment or a space used
for industrial or commercial purposes
contained within a larger Structure. To
be considered a Unit such residence or
industrial or commercial space should
be distinctly separated from other
residences, commercial or industrial
space(s) within the Structure and have
its own entrance.
Αριθμός Ορόφων πάνω από το
Επίπεδο του Εδάφους: ορίζεται
ως o αριθμός όλων των ορόφων του
κτιρίου εξαιρουμένων των υπογείων
ορόφων και περιλαμβανομένων του
ισογείου και μεσοπατώματος. Για τους
σκοπούς αυτού του εντύπου το ισόγειο
και το μεσοπάτωμα (εάν υπάρχει) θα
πρέπει να θεωρηθούν σαν ανεξάρτητοι
όροφοι.
Number of Floors above Ground: is
defined as the number of all floors of
the building excluding the basement
floors and including the ground floor
and the mezzanine (if applicable). For
the purpose of this form, the ground
floor and the mezzanine are to be
regarded as individual floors.
Υπολογιζόμενο Συνολικό Κόστος
Κατασκευής: ως το άθροισμα του
υπολογιζόμενου κατασκευαστικού
κόστους συν έξοδα του έργου
(αμοιβές διαχείρισης εργασιών,
αρχιτέκτονα, μηχανικών, γεωτεχνικών
εκθέσεων, κλπ) συν τα τέλη προς
δημόσιες αρχές, άδειες και φόροι. Θα
μπορούσε επίσης όπως ορισθεί σαν το
προϋπολογιζόμενο συνολικό κόστος
κατασκευής.
Estimated Total Construction Cost:
is defined as the sum of the estimated
construction cost plus project fees
(works management, architect,
engineers, geotechnical report, etc.)
plus public authorities’ fees, permits
and taxes. May be well termed also as
the budgeted total construction cost.
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9.7.

Βασική Κάλυψη | Basic Cover

Δομικά Ελαττώματα συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων για Κατεδάφιση,
Απομάκρυνση Άχρηστων Υλικών και Αναπροσαρμογή
Structural Defects including Expenses for Demolition and Removal of Debris
and Indexation

Ναι
Yes
Ναι
Yes

Τεχνικός Έλεγχος | Technical Audit

9.8.

Προαιρετικές Εγγυήσεις | Optional Guarantees

Στεγανοποίηση Οροφών – 5 Έτη
Waterproofing of Roofs – 5 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Στεγανοποίηση Οροφών – 10 Έτη
Waterproofing of Roofs – 10 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Στεγανοποίηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας - 5 Έτη
Waterproofing of External Walls - 5 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Στεγανοποίηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας - 10 Έτη
Waterproofing of External Walls - 10 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Στεγανοποίηση Υπογείων – 5 Έτη
Waterproofing of Basements – 5 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Στεγανοποίηση Υπογείων – 10 Έτη
Waterproofing of Basements – 10 Years

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Παραίτηση από Δικαίωμα Υποκατάστασης – Κύριος Εργολάβος
Subrogation Waiver – Main Contractor

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Παραίτηση από Δικαίωμα Υποκατάστασης – Αρχιτέκτονας
Subrogation Waiver – Project Architect

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Παραίτηση από Δικαίωμα Υποκατάστασης – Σύμβουλος Μηχανικός
Subrogation Waiver – Consulting Engineer

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Κόστος Εναλλακτικού Καταλύματος
Alternative Accommodation Costs

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Απώλεια Εσόδων από Ενοίκια
Loss of Rental Income

Ναι		
Yes		

Όχι
No

9.9.

Σύντομη Περιγραφή Εργασιών | Brief Description of Works

9.10.

Σύντομη Περιγραφή Υφιστάμενων Εργασιών (Για Μετατροπές μόνο)
Brief Description of Existing Works (For Conversions only)

9.11.

Λόγος που δεν τέθηκε σε εφαρμογή η Κατασκευαστική Εγγύηση στο παρελθόν
(Για Αποπερατωμένη Ανάπτυξη μόνο)
Reason why a Structural Warranty was not previously put in place
(for Completed Development only)
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Τεχνικός Έλεγχος: : Σύμφωνα με
το σχέδιο της Premier Guarantee
για την Κύπρο, παρέχεται
ασφαλιστική κάλυψη μόνο μετά
από ικανοποιητικό Τεχνικό Έλεγχο,
ο οποίος πραγματοποιείται για
λογαριασμό του Ασφαλιστή. Η
διαδικασία αυτή είναι γνωστή
ως Τεχνικός Έλεγχος και
πραγματοποιείται από τον Τεχνικό
Ελεγκτή. Οι επιθεωρήσεις που
πραγματοποιούνται στα πλαίσια
οποιουδήποτε Τεχνικού Ελέγχου
γίνονται με σκοπό να διασφαλίσει
ο Ασφαλιστής ότι το ακίνητο
που πρόκειται να ασφαλιστεί
αντιπροσωπεύει έναν φυσιολογικό
κίνδυνο προς ασφάλιση από το
σχέδιο της Premier Guarantee
για την Κύπρο. Δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι οι επιθεωρήσεις
έχουν οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο
Τεχνικός Ελεγκτής
εργάζεται αποκλειστικά για
λογαριασμό του Ασφαλιστή.
Technical Audit: Cover under the
Premier Guarantee for Cyprus is
only provided after a satisfactory
Technical Audit has been undertaken
on behalf of the Insurer. This is
known as the Technical Audit and
is undertaken by the Technical
Auditor. Inspections carried out
under any Technical Audit are to
satisfy the Insurer that the property
to be insured represents a normal
risk for insurance under the Premier
Guarantee for Cyprus. It should not
be inferred that the inspections are
for any other purpose. The Technical
Auditor works solely on behalf of the
Insurer.
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									 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
									 TECHNICAL CONSTRUCTION DETAILS
10.1.

Γεωτεχνική Μελέτη | Geotechnical Survey

Έχει διενεργηθεί Γεωτεχνική Μελέτη;
Has a Geotechnical Survey been carried out?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Εάν Ναι, παρακαλώ δηλώστε το όνομα της εταιρείας
If Yes, please state the name of the company

10.2. Κλίση Εδάφους | Plot Gradient
Παρακαλώ προσδιορίστε την κλίση εδάφους
Please specify the plot gradient			

0%-25%

26%-50%

51%+

10.3. Θεμέλια | Foundations
Πασσαλοθεμελίωση σε βάθος μεγαλύτερου των 3 μέτρων
Piled Foundations greater than 3 metres

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Ναι		
Yes		
Ναι		
Yes		

Όχι
No
Όχι
No

10.4. Δομή | Structure
Ξύλινος φέροντας οργανισμός
Timber Frame
Προκατασκευασμένος φέροντας οργανισμός
Pre-fabricated

10.5. Οροφές | Roofing
Πράσινη Οροφή
Green Roof

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Ξύλινα Πλαίσια
Timber Panelling

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Υαλοπετάσματα
Curtain Wall

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Επικάλυψη με Μεταλλικά Φύλλα
Metallic Sheet Cladding

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Υπάρχουν προκατασκευασμένα υλικά στην Εξωτερική Τοιχοποιία;
Are there Pre-fabricated Materials on the External Walls?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

10.6.	Εξωτερική Επικάλυψη | Cladding

10.7.

Παρακαλώ διασφαλίστε ότι μας
παρέχετε λεπτομερή σχέδια που
καταδεικνύουν πληροφορίες και
λεπτομέρειες για όλα τα στοιχεία
που ανεφέρονται.
Please ensure fully detailed plans
are provided demonstrating how the
elements are addressed.

Καινοτόμα Στοιχεία ή Τεχνικές | Innovative Elements or Techniques

Υπάρχουν Καινοτόμα Στοιχεία ή θα γίνει Χρήση Καινοτόμων Τεχνικών;
Are Innovative Elements or Techniques being used?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Εάν Ναι, παρακαλώ παρέχετε περισσότερες πληροφορίες
If Yes, please provide additional information

27-160-4.00-270516
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									 ΓΕΝΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΊ ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ
									 GENERAL INSURANCE QUESTIONS
11.1.	Εμπειρία Απαιτήσεων σε Προηγούμενα Έργα
Claims Experience with Previous Developments
Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων, έχετε εσείς ή/και η εταιρεία σας
ή/και άτομο ή οργανισμός που αναφέρεται σε αυτό το έντυπο, υποστεί ζημιές ή
απαιτήσατε αποζημιώσεις οι οποίες θα καλύπτονταν από αυτή την ασφάλιση;
During the last three years have you and/or your company and/or any individual
or organisation referenced within this form sustained any losses or had any claims
that would be covered by this insurance?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Αν Ναι, παρακαλώ επιβεβαιώστε
το μέρος που εμπλέκεται, το
μέγεθος, την φύση και την αξία κάθε
απαίτησης για αποζημίωση.
If Yes, please confirm the party
involved, extent, nature and value of
each claim.

Εάν Ναι, παρακαλώ παρέχετε περισσότερες πληροφορίες
If Yes, please provide additional information

11.2. Άλλα Γενικά Ερωτήματα | Other General Questions
Σας έχει απορριφθεί ποτέ αίτηση για ασφάλιση ακίνητης ιδιοκτησίας ή
σας έχουν τεθεί ειδικοί όροι από οποιοδήποτε ασφαλιστή;
Ever been refused property insurance or had any special terms imposed
by any insurer?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Έχετε ποτέ καταδικαστεί ή εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον σας για
οποιαδήποτε πράξη ανεντιμότητας κάθε είδους;
Even been convicted or is there any prosecuting pending for any offence
involving dishonesty of any kind?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Έχετε ποτέ διωχθεί ή λάβατε κοινοποίηση για ποινική δίωξη στο πλαίσιο
των νομοθεσιών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 1996-2011
ή περί Προστασίας Καταναλωτή του 1996-2010;
Ever been prosecuted or received notification of intended prosecution
under the Safety and Health at Work Laws of 1996-2011 or Consumer
Protection Laws 1996-2010?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Έχετε ποτέ συμμετέχει σε κατασκευαστική εταιρεία που έχει προχωρήσει
σε εκκαθάριση ή/και έχει κηρύξει πτώχευση στο παρεθόν;
Ever been involved with a construction company that has gone into
liquidation and/or declared bankrupt in the past?

Ναι		
Yes		

Όχι
No

Το παράρτημα αυτό θα πρέπει να
συμπληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα μέρη που αναφέρονται
σε αυτή την αίτηση. Αν Ναι,
παρακαλώ επιβεβαιώστε το μέρος
που εμπλέκεται και παρέχεται
στοιχεία υπό την μορφή εγγράφων
με λεπτομερή αναφορά στις
ημερομηνίες, περιορισμούς που
επιβλήθηκαν, κλπ, στον χώρο που
προβλέπεται.
This section is to be completed in
respect for all parties referenced
within this form. If Yes, please
confirm the party involved and
provide evidence in the form of
documentation, statements of affairs
detailing dates, sanctions imposed,
etc, in the box provided.

Εάν Ναι, παρακαλώ παρέχετε περισσότερες πληροφορίες
If Yes, please provide additional information

11.3. Παρατηρήσεις | Observations
Παρακαλώ όπως δηλώσετε οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες που θεωρείτε ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο
Ασφαλιστής σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος συμβολαίου.
Please provide any other information which you feel the Insurer should be aware of in relation to the execution
of this contract.

27-160-4.00-270516
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										 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
										 SUPPLEMENTARY INFORMATION
12.1.

Πως έχετε πληροφορηθεί για την Premier Guarantee;
How did you hear about Premier Guarantee?

Ηλεκτρονικό Δελτίο
Electronic Newsletter
Ηλεκτρονική Διαφήμιση
Electronic Advertisement
Ιστοσελίδα
Website
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Social Media Networks
Έντυπη Διαφήμιση
Press Advertising
Υπαίθρια Διαφήμιση
Outdoor Advertising
Παρουσίαση ή Σεμινάριο
Presentation or Seminar
Έκθεση
Exhibition
Σύσταση
Recommendation
Υφιστάμενος Πελάτης
Existing Client
Μέσω του Τμήματος Πωλήσεων της Premier Guarantee
Through Premier Guarantee Direct Sales Department
Μέσω Εγγεγραμμένου Ασφαλιστικού Πράκτορα της Premier Guarantee
Through a Premier Guarantee Registered Broker
Άλλο
Other
Εάν Άλλο, παρακαλώ παρέχετε περισσότερες πληροφορίες
If Other, please provide additional information

12.2. Λίστα Ελέγχου Υποβολής | Submission Checklist
Πριν υποβάλετε την παρούσα αίτηση ελέγξετε αν:
Before submitting this application, have you:
Έχετε συμπληρώσει πλήρως όλες τις σχετικές ερωτήσεις;
Completed all relevant questions in full?
Έχετε προσκομίσει τις γενικές προδιαγραφές των εργασιών / σχεδιαστικών λεπτομερειών;
Provided outline specification of works / design details?
Έχετε προσκομίσει τα βασικά σχέδια;
Provided main plans/drawings?

Ναι
Yes

Όχι
No

Δ/Δ
Ν/Α

Όπου αυτό είναι δυνατό, παρακαλώ
όπως υποβάλετε ηλεκτρονικά
αντίγραφα των ζητούμενων
πληροφοριών. Δεν θα είμαστε σε θέση
να επιστρέψουμε τυχόν αντίγραφα που
παρέχονται.
Where possible, please provide
electronic copies of documentation.
We will not be able to return any paper
copies supplied.

Έχετε προσκομίσει την έκθεση της γεωτεχνικής μελέτης;
Provided the geotechnical survey report?
Έχετε προσκομίσει αντίγραφα πιθανών εκθέσεων κατάστασης της δομής,
άλλων εκθέσεων κλπ;
Provided copies of any condition surveys, reports etc. available?
Έχετε υπογράψει το παράρτημα δήλωσης του εντύπου; (βλέπε Παράρτημα 14)
Signed declaration section of form? (see Section 14)
27-160-4.00-270516
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										 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
										 MANAGEMENT AND TRANSFER OF PERSONAL DATA
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην AmTrust Europe Limited ή στην MDIS (International) Limited θα διατηρούνται σύμφωνα με τις νομοθεσίες
περί της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2001-2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να προωθήσουν εφαρμογές και αλλαγές, για να
απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, για να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για σκοπούς έρευνας, ανάλυσης
και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα
που παρέχετε με άλλες εταιρείες με τις οποίες δημιουργούν εμπορικούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής τους Αρχής. Οι εταιρείες
AmTrust Europe Limited και MDIS (International) Limited ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τηλεφώνου ή με άλλο κατάλληλο τρόπο) προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματά σας.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί για εσάς η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited (για
το οποίο οι εταιρείες AmTrust Europe Limited και MDIS (International) Limited ενδέχεται να επιβάλουν χρέωση) και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες
που περιέχονται στα στοιχεία σας.
Οι επικοινωνίες μπορούν να παρακολουθούνται σε τακτική βάση από την AmTrust Europe Limited και την MDIS (International) Limited προκειμένου να
βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, για λόγους ασφάλειας καθώς και για ρυθμιστικούς σκοπούς.
Personal data that you provide to AmTrust Europe Limited or MDIS (International) Limited will be held in accordance with the Protection of Personal Data
and the Processing of Personal Data Laws 2001-2004 of the Republic of Cyprus. AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited use this data
to progress agency applications and changes, to service your enquiries, to provide details of their products and services and for research, analysis and
regulatory purposes. AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited may share personal data that you provide with the other companies that
AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited establish commercial links with, including their Regulator. They, AmTrust Europe Limited and
MDIS (International) Limited, may contact you (by mail, e-mail, telephone or other appropriate means) in order to service your enquiries.
You have the right to ask for a copy of the information AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited hold about you (for which AmTrust
Europe Limited and MDIS (International) Limited may charge a fee) and to correct any inaccuracies in your information.
Communications may be monitored by AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited regularly to improve their services and for security and
regulatory purposes.

											 ΔΉΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ
											 DECLARATION
Εκ μέρους το προτεινόμενου ασφαλισμένου, εγώ/εμείς δηλώνω/ουμε ότι όλες οι πληροφορίες έχουν δοθεί με καλή πίστη και ότι εξ’όσων γνωρίζω/ουμε
όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρεις.
Επιπλέον δηλώνω/ουμε ότι αναλαμβάνω/ουμε την υποχρέωση να ενημέρωσω/ουμε τον Ασφαλιστή για οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που
αναγράφονται στην αίτηση αυτή οι οποίες δυνατόν να έχουν ως συνέπεια την αλλαγή του κινδύνου για τον οποίο ζητείται η κάλυψη.
Κατανοώ/ούμε ότι το υπογεγραμμένο αυτό έντυπο δεν με/μας δεσμεύει στο να προχωρήσουμε σε αγορά ασφαλιστικών σχεδίων από την Premier
Guarantee. Συμφωνούμε όμως ότι στην περίπτωση που αποδεχθώ/ούμε την προσφορά, αυτή ή αίτηση και όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται
μέσα σε αυτή θα αποτελεί την βάση συμβολαίου μεταξύ εμένα/εμάς και του Ασφαλιστή, της MDIS (International) Limited και των όποιων θυγατρικών
της εταιρειών.
I/We declare that to the best of my/our knowledge and belief, the information I/we have given is correct and complete in every detail on behalf of the
proposed insured.
I/We also declare that I/we will be committed to inform the Underwriter of any changes in the information provided within this form which might entail a
modification of the risk for which the cover has been requested.
I/We understand that the signing of this form does not bind me/us to effecting products under Premier Guarantee but agree that should the quotation
be accepted, that this proposal and the statements made therein shall form the basis of the contract between me/us and the Underwriter, MDIS
(International) Limited and any of its subsidiaries.
Υπογραφή | Signature						

Ονοματεπώνυμο | Full Name

Επάγγελμα | Job Title						

Διά και εκ μέρους του/της | For and on behalf of

Ημερομηνία | Date
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Παρακαλώ επιστρέψετε την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση στην:
Please return the duly completed and signed form to:
Premier Guarantee | 120 Gladstonos Street | Foloune House | 2nd Floor | 3032 Limassol
T: (+357) 7777 8 333 | F: (+357) 25379100 | E: info@premierguarantee.com.cy
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