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Κωδ. Διαμεσολαβητή
Όνομα Διαμεσολαβητή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Πλήρες Όνομα
Προτείνοντος
Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Εγγραφής
Εταιρείας

Διεύθυνση
Αρ. Μητρώου
Εργοδότη

Επαρχία
Αρ. Μητρώου
Χημικού

Ταχ. Κώδικας

Κινητό

Φαξ

Τηλ Εργασίας

Τηλ. Οικίας

Εmail
Περίοδος Ασφάλισης

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

Γενικές Ερωτήσεις
1. Έτος κατασκευής κτιρίου:

Αρ. Ορόφων:

Υπάρχει υπόγειο;

2. Όνομα ιδιοκτήτη κτιρίου:
3. Κατασκευή τοίχων:
4. Κατασκευή οροφής:
5. Χρήση κτιρίου:

Χρήση υπογείου:

Χρήση ισογείου:

Χρήση ορόφων:

6. α) Εργασίες διπλανών και παρακείμενων υποστατικών:
β) Κατασκευή τοίχων και οροφής:
7. Φυλάσσονται στα υποστατικά προς ασφάλιση οποιαδήποτε επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά;
Αν ΝΑΙ, τι υλικά και τι ποσότητες;

ΝΑΙ o

OΧΙ o

8. Υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις που καλύπτουν τα υποστατικά που προτείνονται προς ασφάλιση;
Αν ΝΑΙ, με ποια Εταιρεία και τι κάλυψη έχετε;

ΝΑΙ o

OΧΙ o

9. Έχετε προηγουμένως ασφαλιστεί για τους κινδύνους που προτείνονται;
Αν ΝΑΙ, με ποια Εταιρεία;

ΝΑΙ o

OΧΙ o

10.Υπάρχουν εμπορεύματα στο υπόγειο των κτιρίων;
Αν ΝΑΙ, περιγράψτε το είδος των εμπορευμάτων:

ΝΑΙ o

OΧΙ o

11.Υπάρχουν στα υποστατικά εγκατεστημένοι και διατηρούνται σε λειτουργία πυροσβεστήρες;
ΝΑΙ o
OΧΙ o
Αν ΝΑΙ, πόσοι και τι είδους είναι; (νερού, σκόνης κλπ)
12.Δηλώστε πως προστατεύονται όλες οι πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες και άλλοι εισόδοι δίνοντας τον αριθμό, τύπο και κατασκευαστή
κλειδαριών. Είδος κατασκευής πόρτων και παραθύρων (π.χ. αλουμίνιο, σίδερο, ξύλο). Αναφέρετε αν υπάρχουν προστατευτικές
σχάρες.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΥΠΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
(α) Μπροστινές πόρτες

_______________________ ____________________________

_______________________________

(β) Οπίσθιες πόρτες

_______________________ ____________________________

_______________________________

(γ) Παράθυρα

_______________________ ____________________________

_______________________________
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Σύστημα συναγερμού ΝΑΙ o

OΧΙ o

Σύστημα πυρανίχνευσης ΝΑΙ o

OΧΙ o

Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ΝΑΙ o

OΧΙ o

ΝΑΙ o

OΧΙ o

ΝΑΙ o

OΧΙ o

ΝΑΙ o

OΧΙ o

17.Έχει ποτέ πρόταση σας για ασφάλιση ή για ανανέωση της απορριφθεί από Ασφαλιστική Εταιρεία;
ΝΑΙ o
18.Έχετε ποτέ υποστεί οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, ή έχετε υποβάλει απαίτηση για
οποιαδήποτε ασφάλιση ή έχουν υποβάλει απαίτηση εναντίων σας ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ; ΝΑΙ o

OΧΙ o

13.Υπάρχει στα υποστατικά εγκατεστημένο και σε λειτουργία

14.Η επιχείρηση σας λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χρόνου;
Αν ΟΧΙ, πόσο καιρό δεν διεξάγονται εργασίες;
15.Τηρείτε αρχεία για αποθέματα εμπορευμάτων, αγορές-πωλήσεις και ισολογίζονται τουλάχιστον κάθε
12 μήνες;
16.Υπάρχουν ατμολέβητες στα υποστατικά σας;
Αν ΝΑΙ, δώστε αριθμό και περιγραφή:

OΧΙ o

19.Είναι η περιουσία σας υποθηκευμένη; Αν ΝΑΙ, δηλώστε Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΜΕΡΗ 1, 2 & 3)
ΜΕΡΟΣ 1.

ΦΩΤΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Κτίριο (Κύρια, Εξωτερικά και Περίφραξη)

€

Διακόσμηση και Βελτιώσεις

€

Έπιπλα, Μηχανήματα και Εξοπλισμός

€

Γυαλιά και Είδη Υγιεινής

€

Προσωπικά Αντικείμενα

€

Αποθέματα Εμπορευμάτων και/ή Πρώτων Υλών

€

Άλλα

€
Σύνολο

€

Προαιτερικές Επεκτάσεις

Ασφαλισμένο Ποσό

Ποστοστό

Ασφάλιστρο

* Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Επιμετρητών

€________________________ @ _________ €____________

* Απομάκρυνση Ερειπίων

€________________________ @ _________ €____________

* Εξωτερικές Τέντες, Προσαρτήματα & Πινακίδες

€________________________ @ _________ €____________

ΜΕΡΟΣ 2 . ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
Όριο άνα περιστατικό
Όριο ανά περίοδο Ασφάλισης
Αφαιρετέο ποσό ανά απαίτηση

ΜΕΡΟΣ 3.

1
o
50,000 €
100,000 €
250 €

2
o
100,000 €
200,000 €
250 €

3
o
250,000 €
500,000 €
250 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
Όριο άνα περιστατικό
Όριο ανά περίοδο Ασφάλισης
Αφαιρετέο ποσό ανά απαίτηση

1
o
25,000 €
50,000 €
250 €

2
o
50,000 €
100,000 €
250 €

3
o
100,000 €
200,000 €
250 €
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Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ 4.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

1

2

3

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Για κάθε Εργοδοτούμενο
Για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών
Για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης

o

o

o

ΜΕΡΟΣ 5.

Ποσό κάλυψης

€ _____________________

1

2

o

o

1,000 € €_________

Σημείωση: οι ταμιακές μηχανές πρέπει
να αδειάζονται σε μη εργάσιμες ώρες και
να μένουν ανοικτές)

ΓΥΑΛΙΑ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
Ποσό κάλυψης

ΜΕΡΟΣ 7.

200,000 € €_______________
3,415,000 €
3,415,000 €
_________
5,125,000 €
5,125,000 €

ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ 6.

160,000 €
3,415,000 €
5,125,000 €

ΑΡ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

2

o

o

1,000 € €_________

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Απώλεια Κερδών €_______________

Ενοίκια €_______________

Έξοδα Λογιστών €_______________

Άλλα €_______________

Μισθοί €_______________

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εγγυούμαι/όμαστε ότι οι πιο πάνω δηλώσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω/ουμε κατακρατήσει ή αποκρύψει καμία ουσιώδη πληροφορία που αναφέρεται στην
πρόταση. Συμφωνώ/ούμε ότι αυτή η Πρόταση και η Δήλωση είναι η βάση του συμβολαίου μεταξύ μου/μας και της Υδρογείου Ασφαλιστικής Εταιρείας (Κύπρου) Λτδ
και θα θεωρούνται ότι ενσωματόνονται σ' αυτό το συμβόλαιο σύμφωνα με όλους τους όρους του Ασφαλιστηρίου που εκδίδεται από την Εταιρεία. Αν οποιαδήποτε
απάντηση έχει γραφεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο θα θεωρείται δικός μου/μας αντιπρόσωπος και όχι αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

Υπογραφή Προτείνοντα

Ημερομηνία

Υπογραφή Αντιπροσώπου
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ 138 (Ι) ΤΟΥ 2001
Ενημέρωση διά την λειτουργία αρχείου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δυνάμει των προνοιών του πιο πάνω νόμου, η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ως υπεύθυνος επεξεργασίας εν τη έννοια του νόμου, ενημερώνει τον
Προτείνοντα ότι γιατην αποδοχή, σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μερικά από τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα εν τη έννοια του νόμου και αφορούν την φυλετική ή εθνική προέλευση, την υγεία, τα σχετικά με ποινικές διώξει
ή καταδίκες κ.τ.λ. Τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική η οποιαδήποτε άλλη μορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία αποτελούν ή δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εν τη έννοια του νόμου, τα οποία θα τηρούνται από την ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ή από άλλη συμβεβλημένη/συνεργαζόμενη εταιρεία ή πρόσωπο και τα οποία θα είναι προσιτά στον προτείνοντα με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια.
Πέραν του βασικού σκοπού επεξεργασίας που είναι η έκδοση και η διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, τα δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την
έρευνα και στατιστική ανάλυση, την προώθηση νέων προϊόντων της εταιρείας καθώς και τη διατήρηση ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και αυτά των συμβεβλημένων/συνεργαζομένων εταιρειών η προσώπων.
Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη και θα διεξάγεται μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία και μόνο κατ' εντολή του.
Ο προτείνων έχει το δικαιώμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για επεξεργασία των
δεδομένων αυτών. Τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή αίτησης στον υπεύθυνον επεξεργασίας και την καταβολή χρηματικού ποσού
που καθορίζεται από τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του νόμου αυτού.
Σε περίπτωση άρνησης της παροχής συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η εταιρεία θα δικαιούται να μην αποδεχθεί την
πρόταση για ασφάλιση ή να τερματίσει την ασφαλιστική σύμβαση ή να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.
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Ρητή συγκατάθεση προτείνοντα δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης
Όλα όσα περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που η εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον
νόμο να μου παράσχει και η υπογραφή της δήλωσης αυτής αποτελεί αναγνώριση και δήλωση από μέρους μου εν πλήρη επίγνωση ότι η εταιρεία με έχει ενημερώσει
για τις πρόνοιες του νόμου αυτού. Περαιτέρω με την υπογραφή της δήλωσης αυτής παρέχω ρητή συγκατάθεση μου προς την Υδρόγειο Ασφαλιστική Εταιρεία
(Κύπρου) Λτδ για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ευαίσθητων ή μη, και την τήρηση αυτών σε ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του νόμου.

Ο Δηλών
Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________

Υπογραφή : _______________________________

Αρ. Ταυτότητας : __________________________

Ημερομηνία: _______________________________

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΚΕΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

1

2

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΥΡΟΣ & ΚΛΟΠΗΣ

PREMIUM
€

3

50 €

100 €

200 €

150 €

195 €

250 €

Αξία Κτιρίου

€___________Fire Building

1,5‰

Αξία Περιεχομένου

€___________Fire Contents

1,5‰

Theft

1,25‰

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΩΝ

€___________

1,5‰

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

€___________

1,5‰

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

€___________

2%

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

0.30%

0.40%

TOTAL SALARIES

ΜΟΝΕΥ

30 € ΆΛΛΟ 3%

€______________

GLASS

30 € ΆΛΛΟ 3%

€______________

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€___________

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ €350

1,5‰
FEES/ΔΙΚΑΙΩΜΑ

30.00 €

STAMP/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

2.00 €

TOTAL
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