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Property 

Application 

 

 

 

 

 

Methodology 

 

Please answer all questions fully.  Questions not relevant to you, please mark as not applicable. If 
there is insufficient space, please provide details on a separate sheet of paper carrying your 
letterhead. The answers to these questions will form part of the contract of insurance for which you 
are applying. A copy of this application form should be retained for your own records. 

Παρακαλούμε να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις.  Ερωτήσεις μη σχετικές με εσάς, 
παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν ισχύει. Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος, παράκληση να 
δοθούν λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο χάρτου που φέρει σχετική επικεφαλίδα σας  Οι 
απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποτελέσουν μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης για την 
οποία κάνετε αίτηση. Αντίγραφο της αίτησης αυτής πρέπει να διατηρηθεί για τα δικά σας αρχεία 
 

INSURED                           

        

ADDRESS                       

                                    

PERIOD OF INSURANCE 

 

SUM INSURED   : 

 

- Buildings and structures 
 

- Machinery and equipment 
 

- Stock 
 

- Others… 
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Activity / production process  : 

 

 

 

 

 

 

 

Construction of insured buildings (description of walls and roof 
construction, information if there are sandwich panels, year of built) 

 

 

 

 

 

 

Protections (Fire/theft) 

 

 

PML 

 

Loss history (5 years) 
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Third Party Liability 

 

Limit of indemnity  

 

Address 

 

Scope cover / extensions 

 

Turnover 

 

Number of employees 

 

Wage roll 

 

 

Please attach photos inside, outside buildings and surrounding area   

 

 

Important notice 

Σημαντική ειδοποίηση 

 It is your duty to answer all questions fully and to disclose all material facts to Underwriters. A 
material fact is one which may influence an Underwriter's   judgment in the consideration of your 
proposal. If your proposal is a renewal, it is likely that any change in facts previously advised to 
Underwriters will be material and such changes should be highlighted. If you are in any doubt as to 
whether a fact is material you should consult your broker or disclose it. 

Είναι υποχρέωση σας να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις και να γνωστοποιήσετε όλα τα 
ουσιώδη στοιχεία και γεγονότα στους ασφαλιστές. Ουσιώδες στοιχείο ή γεγονός είναι κάτι που μπορεί 
να επηρεάσει τη κρίση των ασφαλιστών κατά τη θεώρηση / αξιολόγηση της πρότασης   σας. Εάν η 
πρόταση σας αφορά ανανέωση, οποιαδήποτε αλλαγή στα ουσιώδη στοιχεία για τα οποία είχαν 
ενημερωθεί οι Ασφαλιστές θα είναι ουσιαστική και οι αλλαγές θα πρέπει να τονίζονται. Εάν έχετε 
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οποιαδήποτε αμφιβολία αν ένα στοιχείο είναι ουσιώδες, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. 
Παράλειψη ενημέρωσης μας έχει ως επακόλουθο την ακύρωση αυτής της ασφάλισης ή της κάλυψης 
οποιασδήποτε ζημιάς που εμπίπτει σε αυτή την ασφάλιση. 

 

 

 Failure to so inform us may invalidate this insurance or any claim made under it. 
Αδυναμία να μας  ενημερώσουν  μπορεί να ακυρώσει αυτήν την ασφάλεια ή οποιαδήποτε αξίωση 
στο πλαίσιο αυτό 

 The particulars provided by, and statements made by, or on behalf of the Applicant(s) contained in 
this application form and any other information submitted or made available by, or on behalf of the 
Applicant(s) are the basis for the proposed policy and will be considered as being incorporated into 
and constituting a part of the proposed policy. 

 Οι λεπτομέρειες, οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα για την 
ασφάλιση ή υποβλήθηκαν εκ μέρους του και περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης, 
αποτελούν τη βάση για την προτεινόμενη ασφάλιση και θα ενσωματωθούν / συμπεριληφθούν στο 
προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελώντας τμήμα του 

Data protection notice / Προστασία δεδομένων 

We will collect certain information about individuals within or connected to your company and any 
subsidiaries ("data subjects") in the course of considering your application and, if we issue a policy, in 
conducting our relationship with you. This information will be processed for the purpose of underwriting 
your insurance coverage, managing any policy issued, providing risk management advice and 
administering claims. We may pass the information to our reinsurers, legal advisers, loss adjusters, group 
companies or agents for these and other purposes. This may involve its transfer to countries which do 
not have data protection laws. 

Θα συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που βρίσκονται ή συνδέονται με την 
εταιρία σας και τυχόν θυγατρικές της προκειμένου για την αξιολόγησή του αιτήματός σας για ασφάλιση. 
Αυτή η πληροφόρηση θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας  για τους σκοπούς της ανάληψης του 
κινδύνου και κατάρτισης των όρων ασφάλισης, της διαχείρισης του ασφαλιστηρίου που τυχόν εκδοθεί, 
της παροχής συμβουλών διαχείρισης κινδύνου και ζημιών. Η πληροφόρηση αυτή ενδέχεται να 
προωθηθεί εκ μέρους μας στους Ασφαλιστές, νομικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες για τους 
προαναφερθέντες αλλά και άλλους λόγους. Αυτό ενδεχομένως ενέχει μεταφορά πληροφόρησης σε 
χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν νόμοι για την προστασία «ευαίσθητων» πληροφοριών και δεδομένων  

Some of the information we collect may be classified as 'sensitive' - that is, information about disciplinary 
proceedings, convictions, sentences or alleged criminal activities. Data protection laws impose specific 
conditions in relation to sensitive information including, in some circumstances, the need to obtain the 
explicit consent of data subjects before we process the information.Κάποιες από τις πληροφορίες που 
συλλέγουμε μπορεί να θεωρηθούν «ευαίσθητες», όπως πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές 
διαδικασίες, καταδικαστικές αποφάσεις ή πιθανές ποινικές πράξεις. Οι Νόμοι προστασίας δεδομένων 
επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες περικλείοντας, σε 
κάποιες περιπτώσεις, την ανάγκη απόκτησης ρητής συγκατάθεσης πριν επεξεργαστούμε τις 
πληροφορίες 
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By signing this proposal form you confirm the consent of the data subjects to the processing and transfer 
of information (including sensitive information) described in this notice, and that you have taken all steps 
necessary to inform them of our processing and your disclosure of information to us for the purposes 
described above. Without this consent and your confirmation of these matters, we would not be able to 
consider your application. 

Με την υπογραφή της παρούσας πρότασης ασφάλισης επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στην 
επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών ( περιλαμβανομένων  και «ευαίσθητων» πληροφοριών και 
δεδομένων) που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ 
μέρους μας και την υποβολή αυτής της ουσιώδους πληροφόρησης σε εμάς, για τους σκοπούς που 
προαναφέρθηκαν. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και επιβεβαίωσή σας για αυτά τα στοιχεία, δεν θα 
ήμασταν σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση για ασφάλισή σας. 

Declaration 

Δήλωση 

 I/we hereby confirm that I am authorized to complete this Application Form on behalf of all parties 
entitled to coverage under this insurance. 
Εγώ / εμείς επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να ολοκληρωθεί αυτό το έντυπο της αίτησης 
για λογαριασμό όλων των μερών που δικαιούνται κάλυψη υπό την παρούσα ασφάλιση 

 I/we declare that the statements and particulars contained in the proposal are true and that I/we 
have not mis-stated or suppressed any material facts.  
Εγώ/εμείς δηλώνουμε ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι αληθή 
και ότι δεν έχω / δεν έχουμε –εσφαλμένα  ή σκόπιμα συγκαλυφθεί / διατυπωθεί οποιαδήποτε 
σημαντικά γεγονότα 

 I/we undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring before 
completion of the contract of insurance. 
Εγώ/εμείς αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε να ενημερώσω/ενημερώσουμε  τους  Underwriters  για 
οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν πριν από την ολοκλήρωση 
της σύμβασης ασφάλισης 

 

Signed: 
 

 

Position:  

 

Dated:  

 


