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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση 

Name of Insurance Company to which Application is made (herein called the Company) 

AIG Europe S.A. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΙ 

THIS IS AN APPLICATION FOR A CLAIMS-MADE INSURANCE POLICY 

 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

1. Η παρούσα αίτηση πρέπει να ολοκληρωθεί με  την βοήθεια του υπευθύνου για ζητήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων της εταιρίας σας. 

2. Επισυνάψτε όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε στην κατοχή σας για τις προς ασφάλιση 
εγκαταστάσεις (σχεδιάγραμμα, τοπογραφικό, σχέδιο ελέγχου αποβλήτων, λίστα με δεξαμενές 
και χωρητικότητα αυτών , κατάλογος ακατέργαστων υλικών – ποσοτήτων, Σχέδιο Ελέγχου 
Ρύπανσης, Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης, Περιβαλλοντικό σχέδιο κατάρτισης/εκπαίδευσης 
αντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π.) . 

3. Συμπληρώστε την παρούσα αίτηση με  τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν δεν μπορείτε  να 
απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, δηλώστε ότι κανένας  εντός  των εγκαταστάσεων σας  δε 
γνώριζε την απάντηση ή επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρία για περαιτέρω πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις. 

 
 

Enviro
o 

  

Solution s 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
SECTION 1 – GENERAL INFORMATION 

 
 

 

Επωνυμία της ασφαλιζόμενης Εταιρίας: 
Applicant’s Legal Name: 

  
  
  
 

Το νομικό πρόσωπο της ασφαλιζόμενης Εταιρίας είναι: 

Applicant’s Legal Name is a: 

Συνεταιρισμός ( ) Συνεργασία ( ) Κοινοπραξία ( ) Άλλο ( ) 
Partnership ( ) Corporation ( ) Joint venture ( ) Other ( ) 

 
Έτος ίδρυσης / Year established:   

 

Α.Φ.Μ. / Tax register no:  Δ.Ο.Υ. / Tax office:    

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας / Legal Address:  
 

Οδός / Street αρ. / No. Τ.Κ. / Postal code   
 
Πόλη / City   

 

Τηλέφωνο / Tel: FAX :    
 
 

Πλήρης περιγραφή των δραστηριοτήτων της. 
Detailed Description of Operations: 
 
  

 
  
 
  

 

Παρακαλούμε παρέχετε εγγράφως οτιδήποτε το οποίο να περιγράφει τη δραστηριότητα της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης (Διαφημιστικά έντυπα κ.λ.π.). 

Please provide anything in writing that describes the site operations (Brochures, Marketing 

Materials, etc.). 
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Λίστα θυγατρικών εταιριών οι οποίες ζητούν κάλυψη ( επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο εάν απαιτείται): 
List of subsidiary companies requesting coverage (attach separate sheet if required): 
 

  
 

  

 

  

 

Κατά την τελευταία πενταετία έχει αλλάξει η επωνυμία του ασφαλιζόμενου, έχει 
εξαγορασθεί κάποια άλλη επιχείρηση ή έχει πραγματοποιηθεί κάποια συγχώνευση ή 
ενοποίηση εταιρειών; 
During the past five years has the name of the applicant been changed or has any other business 
been purchased or have any mergers or consolidations taken place? 

 

Yes - Ναι    No -Όχι

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε λεπτομερώς. 

If “yes”, please describe. 

  
 

   

 
Κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους και πρόβλεψη τρέχοντος έτους / Prior year's 
turnover and this year’s estimate:    

 

  

 

Ετήσια μισθοδοσία προηγούμενου έτους και πρόβλεψη τρέχοντος έτους / Prior year's payroll 
and this year’s estimate:    

 

  

 

Αριθμός Εργαζομένων / Number of Employees:    
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για τους σκοπούς των κατωτέρω ερωτήσεων, η λέξη «Εσείς» περιλαμβάνει την ασφαλιζόμενη 

εταιρία, το συνεταιρισμό που συμμετέχει ο αιτών ή οποιοδήποτε μέλους του Δ.Σ., Διευθυντή, 

Στέλεχος ή Εταίρο επ’ αυτού. 

 

NOTE: 
For the purposes of the following question, "YOU" includes the Corporation, Entity, or Partnership of 
the applicant and any Director, Officer or Partner thereof. 

 
Έχετε λάβει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια κάποια αναφορά/γνώση ή/και παράπονο για 
απελευθέρωση ή διαρροή επικίνδυνων ουσιών ή/και επικίνδυνων αποβλήτων ή/και για 

οποιαδήποτε άλλα περιστατικά μόλυνσης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το 
ισχύουσα περιβαλλοντικής νομοθεσία ή/και από κανονισμούς ή διατάξεις; 

mailto:Info.Gr@aig.com
http://www.aig.com.gr/


AIG Europe S.A. 
Υποκατάστημα Ελλάδας 

Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210 8127600, φαξ 210 8063585  

Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,  

τηλ. 2310 474999, φαξ 2310 474980-990 , Email: Info.Gr@aig.com , Url: www.aig.com.gr  

 

4 
 

 

 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: 

 

  

  

  

  

  

  

Ηave you during the past five (5) years had any reportable releases or spills of hazardous 

substances, hazardous waste or any other pollutants, as defined by applicable environmental 

statutes or regulations? 

 
No Yes if yes, describe in detail: 

 

  

  

  

  

 
Έχει γίνει αγωγή εναντίον των ασφαλισμένων επωνυμιών τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, 
ή/και αν έχει πέσει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αγωγή για παράβαση, πταίσμα του νόμου ή/και των διατάξεων το οποίο 
σχετίζεται με την εμφάνιση ή με τον κίνδυνο εμφάνισης στις εγκαταστάσεις του 
ασφαλισμένου επικίνδυνων ουσιών ή/και επικίνδυνων αποβλήτων ή/και οποιεσδήποτε 
άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να ρυπάνουν; 

 
ΟΧΙ            ΝΑΙ     Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: 

 

Ηave you during the last five (5) years been prosecuted, or are you currently being 

prosecuted, for contravention of any standard or law relating to the release or 

threatened release from the location of a hazardous substance, hazardous waste or any other 

pollutant? 

 
NO YES     IF YES, DESCRIBE IN DETAIL: 
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Απαριθμείστε όλες τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν εγερθεί εναντίον της εταιρίας σας τα 
τελευταία (5) χρόνια για εργασίες καθαρισμού ή ενέργειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
ή/και για σωματική βλάβη ή υλικές ζημίες που έχουν προκύψει από την απελευθέρωση 
επικίνδυνων ουσιών, επικίνδυνων αποβλήτων ή/και άλλων ρυπογόνων ουσιών σε σχέση με 
τη δραστηριότητα του ασφαλισμένου. Παρέχετε μια σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων 
και σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις, παρακαλούμε όπως το 
δηλώσετε. 

 

List all claims made against you during the past five years for cleanup or remediation of 

environment or other bodily injury, or property damage, resulting from the release of hazardous 

substances, hazardous waste, or other pollutants, in relation with your operatiosn. Provide a brief 

description of the claim(s) and its disposition. If none, so state. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Τη στιγμή  της συμπλήρωσης και υπογραφής της παρούσας αίτησης, γνωρίζετε 
οποιοδήποτε γεγονός ή συνθήκες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε απαίτηση ή/και σε 
ισχυρισμό απαίτησης εναντίον της εταιρίας σας για καθαρισμό ή αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος ή/και για σωματική βλάβη ή/και υλική ζημία η οποία προέρχεται από 
απελευθέρωση ρυπαντών στο περιβάλλον; 

 
ΟΧΙ ΝΑΙ Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά: 

  
  
  
  
  
 

 

At the time of the signing of this application, do you know of any facts or circumstances which may 

reasonably be expected to result in a claim or claims being asserted against your company for 

environmental cleanup or remediation, or for bodily injury or property damage arising from the release 

of pollutants into the environment? 
 
NO______YES IF YES, DESCRIBE IN DETAIL: 
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ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΟΧΙ  ΝΑΙ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΟΧΙ  ΝΑΙ  
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ: ΟΧΙ   ΝΑΙ  

 

YOU ARE INTERESTED IN: 

SECTION 2 – LOCATIONS: NO YES    

SECTION 3 – TRANSPORTATION OPERATIONS NO YES    

SECTION 4 – CONTRACT WORKS NO YES    
 

 
 

 

Η συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δεν υποχρεώνει σε σύναψη ασφάλισης. Απαιτείται 
η γραπτή αποδοχή από την ασφαλιζόμενη εταιρία της προσφοράς ασφάλισης που θα 
υποβληθεί από την ασφαλιστική Εταιρία, καθώς και η γραπτή αποδοχή από την ασφαλιστική 
Εταιρία της εντολής ασφάλισης, για την σύναψη της ασφάλισης και την έκδοση του 
ασφαλιστηρίου. 
Εάν συναφθεί η ασφάλιση, η παρούσα αίτηση ασφάλισης επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και γι΄αυτό είναι απαραίτητο να έχουν απαντηθεί 
με λεπτομέρειες όλες οι ερωτήσεις. Κάθε γραπτή δήλωση και συμπληρωματικό 
πληροφοριακό υλικό που παρέχονται στην ασφαλιστική εταιρία ως επισυναπτόμενα της 
παρούσας αίτησης θα θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αίτησης ασφάλισης. 
Ο αιτών υπογράφει/πιστοποιεί ότι οι ανωτέρω δηλώσεις και τα γεγονότα είναι αληθινά και ότι 
δεν έχουν αποκρυφτεί, παρερμηνευτεί ή κατασταλεί άλλα γεγονότα. 

 
Completion of this application form does not bind coverage. Applicant’s acceptance of Company’s 
quotation and Company’s written agreement to be bound is required to  bind coverage and to issue 
policy. 
If an order is received, the application is attached to the policy so it is necessary that all questions 
be answered in detail. All written statements and materials furnished to the Company in 
conjunction with this application are hereby incorporated by reference into this application and 
made a part hereof. 
The applicant represents that the above statements and facts are true and that no material facts 
have been suppressed or misstated. 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE           
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ / 

SIGNATURE & STAMP     

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ / 

APPLICANT’S NAME & TITLE   
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ / 

 BROKER 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

SECTION 2 – LOCATIONS 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

FILL IN SEPARATE APPLICATION FORM FOR EACH LOCATION 
 

 
 

 
 

1. Διεύθυνση Εγκαταστάσεων / Premises Address: 

 

Οδός / Street αρ. / No. 

 

Τ.Κ. / Postal code Πόλη / City   

 

 

2. Περιγράψτε τη δραστηριότητα της επιχείρησης στη συγκεκριμένη εγκατάσταση / 
Describe the business operation at this location 

  
  
  
  
  
 

3. Επισυνάψτε το σχέδιο/τοπογραφικό της συγκεκριμένης εγκατάστασης, εάν είναι 

εφικτό / Attach facility site plan/site diagram and attach, if available 

 

 

4. Ιστορικό των εγκαταστάσεων:Περιγραφή προηγούμενων δραστηριοτήτων και χρήση της γης. 
Site History: Description of past occupancies & land use. 

  
  
  
  
  
 

5.  Περιγραφή περιβάλλοντος χώρου και Χρήση γης, εδάφους: Περιγράψτε τον περιβάλλον 
χώρο /χρήση γης και όλων των βιομηχανικών συγκροτημάτων, αποθηκών, σταθμό 
αυτοκινήτων, σχολείων, κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, αγροκτημάτων, χωραφιών, 
αποθηκευτικών χώρων, «ευαίσθητων βιοτόπων», υδάτινων οδών, φρεατίων πόσιμου 
νερού, κ.λ.π που γειτνιάζουν με την /τις εγκαταστάσεις σας. 
Surrounding Environmental & Land Use: Describe the surrounding environment/land use and 
proximity to all industrial complexes, warehouses, parking lot, schools, residential properties, public 
buildings, farmland, vacant land, landfills, drum storage area, sensitive habitats, waterways, drinking 
wells, etc: 
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6. Πόσο καιρό η τοποθεσία σας δραστηριοποιείται στις αιτούμενες για ασφάλιση εγκαταστάσεις? 

How long has your company occupied this site? 

 

 

 

 

 
 

 

7. Περιγράψτε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρίας σας: 

Describe the existing operational facilities 

 

Μέγεθος ιδιοκτησίας: 

Size of Property: 

Αριθμό κτιρίων (μέγεθος – τύπος κατασκευής κ.λ.π.) 
Number of Buildings – size, type of construction, etc. 
Υγειονομικές εγκαταστάσεις αστικών αποβλήτων 
Sanitary waste water facilities 

Διαδικασίες και Λειτουργίες παραγωγικής λειτουργίας 

Manufacturing and production operations 

Επιφάνειας εδάφους ( π.χ. βλάστηση, άσφαλτος , τσιμέντο κ.λ.π.) 

Land surface (e.g., vegetation, asphalt, concrete) 

Δίκτυο υπόγειων σωληνώσεων, χαντακιών, φρεατίων, βόθρων, άνυδρων πηγαδιών 

Underground process piping, trenches, sumps, pits, dry wells 

Βοηθητικές Εγκαταστάσεις (π.χ. χώρος μηχανημάτων, χώρος συντήρησης κ.λ.π.) 

Support facilities (e.g, machine shops, maintenance shops, etc.) 
Υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης ? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 
Underground storage tanks?       Yes ( ) No ( ) 

 
 

8. Περιγραφή των περιοχών αποθήκευσης/ εμπορευματοκιβωτίων / καταλυμάτων: 

Description of the container/drum storage areas: 
 

 Πόσοι αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων; 

 How many storage areas are there on-site? 

 Τι ποσότητες αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων; 

 What are the quantities stored on-site? 

 Ποιος δευτεροβάθμιος τρόπος συγκράτησης του περιεχομένου παρέχεται στα 
εμπορευματοκιβώτια / βαρέλια  αποθήκευσης εντός των  εγκαταστάσεων; (π.χ. χωμάτινα 
χαντάκια, τσιμεντένια αυλάκια, λεκάνες απορροής, αισθητήρες ανίχνευσης διαρροών κ.λ.π.) 

 What type of secondary containment is provided for the container/drum storage areas? 

(i.e. earthen dikes, concrete dikes, liners, leak/spill detection sensors, etc.) 
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9. Περιγραφή των υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης: 

Description of the aboveground storage tank areas: 

 Πόσες υπέργειες δεξαμενές υπάρχουν στις εγκαταστάσεις; 

How many aboveground tanks are there on-site? 

 Ποιος είναι ο μέσος όρος χωρητικότητας όλων των υπέργειων δεξαμενών της 
εγκατάστασης; 

What is the combined tank capacity of all the aboveground tanks? 

 Τι περιέχουν οι υπέργειες δεξαμενές (παρακαλώ επισυνάψτε λίστα από όλες τις 
υπέργειες δεξαμενές και τα περιεχόμενα τους εάν είναι διαθέσιμο) 
What do the aboveground storage tanks contain (attach a list of all aboveground tanks and 
their contents if available)? 

 Ποια η κατασκευή των υπέργειων δεξαμενών? 

What is the tank construction of the aboveground storage tanks? 

 Ποια είναι η ηλικία των υπέργειων δεξαμενών? 

What is the age of the aboveground storage tanks? 

 Ποιος δευτεροβάθμιος τύπος συγκράτησης του περιεχομένου παρέχεται γύρω από κάθε 
δεξαμενή (π.χ. χωμάτινα αναχώματα, τσιμεντένια αναχώματα, γραμμές, ανιχνευτές 
διαρροών κ.λ.π) 
What type of secondary containment is provided around each tank? (i.e. earthen dikes, 
concrete dikes, liners, leak/spill detection sensors, etc.) 

 Γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις των δεξαμενών , δοχείων περιοδικά προκειμένου να 
βεβαιωθείτε ότι οι δεξαμενές βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς να έχουν διαρροές 
κλ.π.       ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

 Are tank/vessel inspections conducted periodically to ensure the tanks are in good 
condition and not leaking?  Yes ( )  No ( ) 

 Εάν «Ναι» ποιος έχει αναλάβει την επιθεώρηση των δεξαμενών/ δοχείων; 

If “Yes”, who conducts the tank/vessel inspections? 

Υπάρχουν έγγραφα από πρόσφατες επιθεωρήσεις των δεξαμενών/  δοχείων; 
ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

 Are the tank/vessel inspections documented? Yes ( ) No ( ) 

 Πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση δεξαμενών / δοχείων (επισυνάψτε αντίγραφο της 
τελευταίας επιθεώρησης ); 

When were the last tank/vessel inspections conducted (attach copy of the last 

tank/vessel inspection)? 
 

10.      Έχουν γίνει επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος , έλεγχοι, ή διερευνήσεις από κάποια εταιρία  
εντός των εγκαταστάσεων σας μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. 

        ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν «Ναι», παρακαλώ προωθήστε αντίγραφο. 

Have any environmental surveys, audits or investigation been conducted at the site within the past 
five years? Yes ( ) No ( ) 
If “Yes”, please forward a copy 
 

11. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό ρύπανσης στις εγκαταστάσεις σας (π.χ. διαρροή, απελευθέρωση,  

φωτιά ή έκρηξη)?  ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 
Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκομίστε όλα τα σχετικά διαθέσιμα έγγραφα. 
Have there been any previous pollution events on the Site (i.e spills, releases, fires, explosions)? 
Yes ( ) No( )If “Yes”, please provide available documentation 
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12. Υπάρχει κάποια γνωστή ρύπναση εδάφους ή/και υπόγειων υδάτων εντός των  
  εγκαταστάσεων;  ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 
  Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκομίστε όλα τα σχετικά διαθέσιμα έγγραφα. 
  Is there any existing soil or groundwater contamination on-site?  Yes ( ) No ( ) 

If “Yes”, please provide available documentation 

 

13. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή κάποιο έργο αποκατάστασης του εδάφους ή/και των  
  υπόγειων υδάτων στις εγκαταστάσεις σας?  ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

Εάν «Ναι» παρακαλώ περιγράψτε την κάθε εργασία αποκατάστασης, προσκομίζοντας τα 
διαθέσιμα σχετικά σχέδια, ενημερώνοντας μας για τυχόν εμπλοκή των δημοσίων αρχών, τη 
συμμετοχή του κοινού, καθώς επίσης προσκομίζοντας μας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των 
εργασιών και τα εκτιμώμενα κόστη. 
Are there any ongoing/planned soil or groundwater remediation projects at the site?  Yes ( ) No ( )If 
“Yes”, please describe each project, indicating the availability design documents, government 
agencies involved, public participation, schedule for project completion, estimated costs. 

 

14. Εκκρεμεί κάποια αγωγή εναντίον σας για ρύπανση ου περιβάλλοντος από τις 
εγκαταστάσεις σας;  ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

Εάν «Ναι» παρακαλώ προσκομίστε όλα τα σχετικά διαθέσιμα έγγραφα. 

Are there any environmental lawsuits pending against the site?  Yes ( )No ( ) 

If “Yes”, please provide available documentation 

 

15. Υπάρχει εντός των εγκαταστάσεών σας σύστημα παρακολούθησης 
υπογείωνυδάτων;  ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 
Are there any on-site groundwater monitoring wells? Yes ( ) No ( ) 

 Γιατί υπάρχει εγκατεστημένο το σύστημα παρακολούθησης;  
Why were the monitoring wells installed? 

 Εάν ΝΑΙ πόσα υπάρχουν εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις σας; 

If “Yes”, how many wells are there on site? 

How often are samples taken and analyzed? 

 Ποιος αναλαμβάνει τη δειγματοληψία; 

Who conducts the sampling? 

 Έχουν σημειωθεί προβλήματα στα υπόγεια ύδατα έως σήμερα; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

Any groundwater problems noted to date? Yes ( ) No ( ) 

 Περιγράψτε οποιοδήποτε γνωστό πρόβλημα υπογείων υδάτων στις εγκαταστάσεις σας: 

Describe any known groundwater problems on-site: 

 Περιγράψτε οποιοδήποτε γνωστό πρόβλημα υπογείων υδάτων εκτός των εγκαταστάσεων σας: 

Describe any known groundwater problems off-site: 

 Ποια είναι η κατεύθυνση των υπογείων ρευμάτων στις εγκαταστάσεις σας; 

What is the direction of the groundwater flow at the site? 

 
16. Περιγράψτε τύπους των πρώτων υλών (στερεών και υγρών) τα οποία αποθηκεύονται εντός 

τωνεγκαταστάσεων σας: 

Describe the types of raw materials (solids and liquids) stored on-site: 

 Περιγράψτε τις ποσότητες των πρώτων υλών τα οποία αποθηκεύονται εντός των 
εγκαταστάσεων σας: 
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Describe the quantities of raw materials stored on-site: 

 Περιγράψτε τη μέθοδο αποθήκευσης των πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις σας. 

Describe the method of raw material storage on-site: 

 Περιγράψτε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους που ελέγχουν διάφορους τύπους των πρώτων 
υλών τα οποία αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεών σας ( π.χ. δεξαμενές, τάφροι, 
αναχώματα, διαδικασίες ελέγχου σκόνης κ.λ.π.) 
Describe the environmental controls utilized to control the various types of raw materials stored on-site 
(i.e. tanks, dikes, physical barriers, dust control procedures, etc.): 

 Πόση ποσότητα πρώτης ύλης χρησιμοποιείτε ετησίως; 

How much of the raw materials are used annually? 
 

17. Γίνεται κάποια προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων σας; 
ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ( ) 

 Is any waste currently disposed on-site? Yes ( ) No ( )   N/A ( ) 
If “Yes”, please provide the following: 
Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε όπως παρέχετε τα ακόλουθα: 

 Τύπο 

Type 

 Υλικά ή/και ακατέργαστα απόβλητα; 

Materials or raw waste? 

 Πόσα χρόνια τα απόβλητα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις σας; 

 Έχουν οι εγκαταστάσεις «άδεια» για απόβλητα; 

 Does the site have a waste permit? 

 Ποσό 

 Amount 

 Επικίνδυνες κατηγορίες/ Ισχύον Καθεστώς 

 Hazard class/regulatory status 

 Μέθοδος αποθήκευσης (αγροτεμάχια, επιφάνεια εγκατάστασης, βάθος φρεατίου, 
αποτέφρωση, άλλο) 
Method of storage (landfill, surface impoundment, deep well injection, including depth, incineration, 
other) 

 Κατασκευή, ηλικία και συντήρηση 

Construction, age, and maintenance 
 

18. Υπάρχει άδεια για εκμετάλλευση υγρών αποβλήτων/λυμάτων? ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ( ) 

Does the facility have a Wastewater Permit?  Yes ( )  No ( )  N/A ( ) 

 

 Αναφέρετε τύπο υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις (π.χ. 
όμβρια ύδατα, νερό προερχόμενο από την παραγωγική διαδικασία κ.λ.π.) 
What types of wastewater does the facility produce (i.e. Stormwater runoff, process water, etc.)? 

 

 Περιγράψτε τις διαδικασίες διαχείρισης των υδάτινων αποβλήτων ( επισυνάψτε 
πληροφορίες από τον πελάτη εάν είναι εφικτό) 

Describe the wastewater treatment process (attached information from the 

client, if available). 
 

 Που η εταιρία διοχετεύει τα υγρά απόβλητα? 

Where does the company discharge its wastewater? 

 

 Δημοσία Παροχή (Αποχέτευση);   ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )   Μ/Ε ( ) 

 Public Treatment Facility?  Yes ( )  No ( )   N/A ( ) 
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 Δημόσιο σύστημα Ύδατος;  ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )   Μ/Ε ( ) 

 Public Storm Water System?  Yes ( )  No ( )    N/A ( ) 
 

 Λίμνη   ΝΑΙ ( )  ΟΧΙ( )     Μ/Ε ( ) 

 Lake?             Yes ( ) No ( )  N/A ( ) 

 

 Ποτάμι   ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )    Μ/Ε ( ) 

 River?             Yes ( ) No ( )  N/A ( ) 

 

 Ρέμα?   ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )    Μ/Ε ( ) 

 Stream?  Yes ( )   No ( )    N/A ( ) 

 Λιμνοθάλασσα  ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )    Μ/Ε ( ) 

 Lagoon?             Υes ( )      No ( )  N/A ( ) 
 
 Βαθιά έγχυση σε φρεάτιο;          ΝΑΙ ( )   ΟΧΙ( )   Μ/Ε ( ) 

                Deep well injection?  Yes ( )  No ( )   N/A ( ) 

 

 Άλλα 

Other: 
 

 Έχει πότε η εγκατάσταση υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια;            
ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) 

Has the facility ever exceeded permit limits? 

 Yes ( ) No ( ) N/A ( ) 

 

 Εάν η εταιρία έχει υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια των υδάτινων αποβλήτων περιγράψτε την 
περίπτωση (π.χ. χημικά) 

If the company has ever exceeded its Wastewater Permit, describe the instances when the permit 
was exceeded (i.e. chemicals, etc.):  

     

19. Έχει η επιχείρηση «Άδεια Αέριων ρύπων » στις υπό ασφάλιση εγκαταστάσεις ? ΝΑΙ 
( ) ΟΧΙ( ) Μ/Ε ( ) 

             Does the company have an Air Permit at this site? Yes ( ) No ( )   N/A ( ) 

 

 Υπάρχει κάποιο σύστημα ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός των 
εγκαταστάσεων σας;  ΝΑΙ ( )  ΟΧΙ ( ) 

 Are there any air monitoring/control systems on-site?      Yes ( )  No ( ) 

 Εάν «ΝΑΙ» περιγράψτε το σύστημα ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός των 
Εγκαταστάσεων. 

If “Yes”, describe the air monitoring systems on-site: 

 Γνωρίζεται για προβλήματα αέρα στις εγκαταστάσεις(εντός και εκτός αυτών); ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ  ( ) 
Has the facility experienced any air problems (indoor or outdoor)? Yes ( ) No ( ) 
 

 Εάν ΝΑΙ περιγράψτε τα προβλήματα στον αέρα τα οποία αναφέρονται από τη 
Διεύθυνση: 

 If “Yes”, describe these air problems mentioned by management: 
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20. Έχει η εγκατάσταση άλλες περιβαλλοντικές άδειες; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Μ/Ε ( ) 

 Εάν ΝΑΙ περιγράψτε τις άλλες άδειες: 
             
 
             
 

 Does the facility have any other environmental permits? Yes ( )  No ( )   N/A ( ) 
If “Yes”, describe the other permits: 
             
 
             

 

21. Υπάρχει κάποιο αίτημα ή σχέδιο να εγκατασταθούν ή/και αναβαθμιστούν οι ανιχνευτές  

για ρύπανση αέρα ή τα συστήματα για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. 

Ναι ( ) Όχι ( ) Μ/Ε ( ) 

 

Εάν Ναι παρακαλούμε όπως παρέχετε όλα τα διαθέσιμα έγγραφα τα οποία θα 
περιγράφουν τα αναβαθμισμένα συστήματα που θα εγκατασταθούν και την αιτία της 
συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

 

Are there any requirements or plans to install or upgrade air pollution control devices or 
wastewater treatment equipment?  Yes ( ) No ( )   N/A ( ) 

If  “Yes”,  please  provide  available  documentation  describing  the  equipment  to  be 

installed or upgraded and the reason for the project. 
 

 

22. Υπάρχει οποιαδήποτε έργο – πλάνο κατασκευή/κατεδάφιση προγραμματισμένο 
για το μέλλον; 

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες 

Are there any construction/demolition projects planed or scheduled in the future? 
Yes ( ) No( ) N/A ( ) If “Yes”, please provide details. 

 

 

 

 

 
 

 

 

23. Έχει προγραμματιστεί διαδικασία επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις σας ή προβλέπεται 
κάποια για το μέλλον; 

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες 

Are there any site investigations projects planed or scheduled for the future? 

Yes ( ) No ( ) N/A ( ) If “Yes”, please provide details. 

 

24. Έχει η εταιρία σας κάποιο/α από τα ακόλουθα σχέδια; 

Does the company have any of the following Plans? 

 Υπάρχει σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ισχύ;        ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ( ) 

Is there an Emergency Response Plan in place?      Yes ( )  No ( ) 

 Εάν ΝΑΙ παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο; 

If “Yes”, please attach a copy 
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 Υπάρχει σχέδιο ελέγχου διαρροών σε ισχύ;        ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

Is there a Spill Control Plan in place?             Υes ( ) No ( ) 

 Εάν ΝΑΙ παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο 

If “Yes”, please attach a copy 

       Υπάρχει πρόγραμμα πυροπροστασίας σε ισχύ; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

      Is there Fire Protection Program in place?  Yes ( ) No ( ) 

         Υπάρχει εντός των εγκαταστάσεων Ομάδα Επειγουσών  περιστατικών; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ) 

Is there an on-site Emergency Response Team: Υes ( ) No ( ) 

 Εάν ΝΑΙ ποια η εμπειρία και η εκπαίδευση των μελών της ομάδας; 

If “Yes”, what is the experience and training of the team members? 

 

25.   Παρακαλώ δηλώστε / Please state: 
 

Τα επιθυμητά όρια ευθύνης / Required Limits of Liability 

 

 ανά συμβάν / any one claim:   

 

 αθροιστικό όριο / policy aggregate:         
 

Απαλλαγή / Deductible :          
 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE          
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

/ SIGNATURE & STAMP        
 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ/ 

APPLICANT’S NAME & TITLE           

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

SECTION 3 – TRANSPORTATION OPERATIONS 

 
 

 

Πληροφορίες των μεταφορών/Details of transportation: 

 

a) Για κάθε όχημα:τύπος, μάρκα, έτος 
κατασκευής, αριθμός πλαισίου / 
For each vehicle: type, make, age, plate number 
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b) Περιγραφή διαδρομής ταξιδιού (συχνότητα, 
από – σε) / 
Describe Travel itinerary (frequency, from - to) 

1. οδική μεταφορά /road transportation: 

2. σιδηροδρομική μεταφορά /rail transportation: 

3. θαλάσσια μεταφορά/sea transportation: 
    4,  αεροπορική μεταφορά/air transportation 

c) Γεωγραφικά όρια μεταφοράς / 
Territory of transportation 

 

d) Περιγραφή αποβλήτων τα οποία 
μεταφέρονται με τους επίσημους κωδικούς 
όπως αυτοί αναφέρονται στην Υπουργική 
απόφαση Η.Π.13588/28/03/2006 / 
Describe waste that are transported and provide 
their codes as per Addendum 1 of P.D. 13588/ 
published 28-3-2006) 

 

e) Μεταφερόμενα απόβλητα περιλαμβανομένου 
αμιάντου ή/και μολύβου / 
Transported waste includes Asbestos and /or Lead? 

Yes  
 

   No  

f) Παρακαλώ αναφέρετε ετήσιες ποσότητες ανά 
κατηγορία μεταφερομένων αποβλήτων / 
Please mention annual quantities per category of 
transported waste 

 

g) Περιγράψτε τον τύπο της 
συσκυασίας/περιεχομένου (χύμα, 
συσκευασμένα κ.λ.π.) / 
Describe the type of packaging / containment (bulk, 
container) 

 

h) Ιστορικό Ζημιών αυτοκινήτου/των 
κατ΄ελάχιστο τελευταία 3ετία / 
 Auto Loss history (a minimum of 3yrs) 

Ετος Αριθμός πλαισίου Περιγραφή 
ατυχήματος ποσό απαίτησης / 
διακανονισμός 
Year plate no. description of accident amount 
of claim / settlement 
2009 

2008 
  2007 

i) Εάν τρίτοι μεταφορείς (υπεργολάβοι) 
χρησιμοποιούνται παρακαλώ να παρέχετε τα 
κάτωθι στοιχεία: / 
If Third party carriers (sub-contractors) are used, 
please provide the following: 
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Παρακαλώ δηλώστε / Please state: 

 

Τα επιθυμητά όρια ευθύνης / Required Limits of Liability 
 

 ανά συμβάν / any one claim:   

 

 αθροιστικό όριο / policy aggregate:          

 

Απαλλαγή / Deductible :          
 

 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE          
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ / 

SIGNATURE & STAMP            

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ / 

APPLICANT’S NAME & TITLE          

 
 

j) Την πλήρη επωνυμία των υπεργολάβων / 

The full name of sub- contractor 

 

k) Ποσοστό εργασιών οι οποίες ανατίθενται 
στους υπεργολάβους / 
Percentage of works assigned to the sub-contractor 

 

l) Ιστορικό ζημιών αυτοκινήτων να 
περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη 
ερώτηση / 
Αuto loss history to be included in the above 
question 

 

m)  Zητάται ξεχωριστή κάλυψη γενικής και 
περιβαλλοντικής ευθύνης από τους 
υπεργολάβους; Εάν Ναι ποια είναι τα ελάχιστα 
όρια τα οποία απαιτούνται; / 
is separate General and Environmental Liability 
insurance required by the sub- contractor? If yes, 
what are the minimum limits ? 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
SECTION 4 – CONTRACT WORKS 

 
 

1. Αξίες Kατασκευαστικών Eργων 

Construction Values 

 
Τύπος εργασιών 

 

(1) Στη στήλη Α παρακαλώ δώστε % του τζίρου  της εταιρίας σας που πραγματοποιούνται από την 
ίδια την εταιρία (εργασίες και υπηρεσίες) 

 

(2) Στη στήλη Β παρακαλώ δώστε % του τζίρου   της εταιρίας σας που πραγματοποιούνται από 
υπεργολάβους  (εργασίες και υπηρεσίες) 

 

(3) Το άθροισμα των στηλών Α+Β πρέπει να είναι 100%, για τις προβλεπόμενες πωλήσεις για κάθε μία 
από τις κατωτέρω κατηγορίες. 

 

(4) Πρόβλεψη = 12 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της κάλυψης. 

 
 

Profile of Operations 

 
(1) In column A, please provide % of firm's sales performed by in house operations and services. 

 

(2) In column B, please provide % of firm's sales in subcontracted operations and services. 
 

 

(3) Columns A+B should equal 100%. 
 

(4) Projected sales = 12 months from anticipated date of coverage for operations and services. 
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 Εκτίμηση για τους 

επόμενους 12 μήνες 

Estimate for next 12 

months 

Τρέχον 12μηνο 

Present 12 months 

Προηγούμενο 

12μηνο 

Previous 12 months 

 
 
 
Από From 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
Έως To 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
Όλες οι εργασίες 
 
All Operations 

 
 
 

£ 

 
 
 
£ 

 
 
 
£ 

 

Μόνο κατασκευές χωρίς 

το σχεδιασμό 
 
Construction only no design 

 
 
 
£ 

 
 
 
£ 

 
 
 
£ 
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Περιβαλλοντικές Εργασίες 

Environmental Contracting 

 

Α+ 
% In house 

Από την 
εταιρεία 

 

Β= 
% Sub-contracted 

out 

Που αναθέτετε με 

υπεργολαβία 

C 
Projected € sales 

Προβλέψεις 
πωλήσεων € 

Δειγματοληψία υπογείων υδάτων 

Groundwater Sampling 
   

Δειγματοληψία Εδάφους 

Soil Sampling 
   

Καθαρισμός Επικίνδυνων Υλικών , Εκσκαφές εδάφους 

Haz material clean-up, soil excavation 

   

Ανάκτηση και εξυγίανση υπογείων υδάτων 

Groundwater Treatment & Recovery 
   

Αποθήκευση αποβλήτων 

Waste Storage 

 

   

Εντός των εγκαταστάσεων αποθήκευση και διαχείριση 

επικίνδυνων υλικών 

On-site haz waste treatment 

   

Κινητός αποτεφρωτήρας 

Mobile Incinerators 
   

Εργολάβοι 

Barrier/Liner Contractors 

 

   

Επείγουσα ομάδα καθαρισμού επικίνδυνων αποβλήτων 

Emergency Haz Material Clean-Up 

   

Αποξήλωση / εγκατάσταση δεξαμενών 

Tank Removal / Installation 

 

   

PCB πετρέλαιο/Εξοπλισμός αναγόμωσης & μετακίνησης 

PCB Oil/Equipment Retrofill & removal 
   

Υδρογονάνθρακες ή χημικά Ανακύκλωση / Ανάκτηση 

Hydrocarbon or Chemical Recycling/Recovery 
   

Γεωτρήσεις 

Drilling 
   

Αμίαντος / μόλυβδος Αποξήλωση 

Asbestos/Lead Abatement 

 

   

Άλλα (αναλύστε) 

Other (explain) 
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Γενικές Εργασίες 

Non Environmental Contracting 

 

(a) 
% In house 

από την 
εταιρεία 

 

(b) 
% Sub-contracted 

out 
που αναθέτετε με 

υπεργολαβία 

 

(c) 
Projected £ sales 

Προβλεπόμενες 
πωλήσεις 

 

Ξυλουργικές εργασίες/κατασκευές 
Carpentry, Framing 

   

Διαχείριση κατασκευών 

Construction Management 
   

Καταδαφίσεις/ αποσυναρμολογήσεις 

Demolition/Dismantling 
   

Γεωτρήσεις 

Drilling 
   

Ηλεκτρολογικές εργασίες 
Electrical 

   

Εκσκαφές/Ισοπεδώσεις 

Excavation/Grading 
   

Γενικές συμβάσεις 
General Contracting 

   

Κατασκευαστές κτιρίων 

Home Builders, Developers 
   

Μηχανολογικές εργασίες/ HVAC 
HVAC/Mechanical 

   

Βιομηχανικός καθαρισμός (συμπεριλ. 

Αποχέτευσης / σηπτικοί βόθροι) 
Industrial Cleaning (incl. sewer/septic) 

   

Μονώσεις 

Insulation 
   

Υλοτομία 
Logging 

   

Τοιχοποιία / κατασκευές σκυροδέματος 

Masonry, concrete 
   

Θαλάσσια ρύπανση 
Marine 

   

Λάδια 
Oil 

   

Λειτουργία και συντήρηση 
Operations & Maintenance 

   

Βαφές [πωλήσεις χωρίς μείωση] 
Painting [non abatement sales] 

   

Παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μηκυτοκτόνα, λιπάσματα. 

Pesticide, herbicide, fungicide, fertilizer. 

   

Πετρελαιαγωγοί 
Pipeline 

   

Υδραυλικές εργασίες 
Plumbing 

   

Κατασκευή οροφών/στεγάστρων  
Roofing 

   

Κατασκευές – Συναρμολόγηση χάλυβα 

Steel Erection 
   

Έργα οδοποιίας 

Street and Road 
   

Λοιπά (παρακαλείσθε να εξηγήσετε) 
Other (please explain) 

   

Σύνολο 

Total 
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2. Συνολικό υπαλληλικό προσωπικό του Ασφαλισμένου 

(1) Ιδιοκτήτες     

(2) Υπεύθυνοι /Επιβλέποντες   

(3) Συνολικός αριθμός μηχανικών αρχιτεκτόνων    

(4) Συνολικός αριθμός λοιπών εργαζομένων   

(5) γεωλόγοι, Χημικοί    

(6) Λοιπές ειδικότητες (παρακαλώ περιγράψτε )    

Total Professional Staff Personnel of Applicant 

(1) Principals    

(2) Supervisors/Foremen   

(3) Total Number of engineers & architects   

(4) Total number of field personnel    

(5) Hydrogeologists, Geologists, Chemists   

(6) All other (describe)    

 

3. Προτείνεται η κάλυψη Κοινοπραξιών από το παρόν ασφαλιστήριο; 
Are any Joint Ventures being proposed for coverage under this policy?  Yes - Ναι       No - Όχι.  
If “yes”, please describe. 

 Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε λεπτομερώς.   
 
 

 
 

4. Υπερβαίνει κάποιο έργο ή σύμβαση το 25% των ετήσιων εσόδων σας από αμοιβές; 
Does any one project or contract represent more than 25% of annual 
fees? 

 
 Yes - Ναι No - Όχι.  

      If “yes”, please describe. 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε λεπτομερώς. 

 
 

5. Αναφέρατε λεπτομερώς τις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται συνήθως οι δραστηριότητές 
σας. 

Αναφέρατε ποσοστό σε σχέση με την προβλεπόμενη συνολική αξία. 

Detail general radius of foreign operations (i.e. Country(ies)) where operations 

normally occur. Indicate percentage relative to total projected values    
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6. Η εταιρεία σας επιλέγει ή διευθετεί το χώρο διάθεσης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων 
για λογαριασμό πελατών; 

Yes - Ναι No - Όχι 

Does your company select or arrange for the site of disposal for hazardous or non hazardous waste on 

behalf of clients? 

 

7. Η εταιρεία σας έχει στην ιδιοκτησία της, λειτουργεί ή εκμισθώνει εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διάθεσης αποβλήτων; 

Does your company own, operate or lease licensed waste treatment, storage or disposal facilities? 

Yes – Ναι          No - Όχι 

 

8. Διατηρείται αρχείο με ενημερωμένα πιστοποιητικά ασφάλισης από τους 
υπεργολάβους; 

Are updated certificates of insurance from subcontractors kept on file? 

Yes – Ναι         No - Όχι 

 
9. Απαιτείτε να περιέχουν αυτά τα πιστοποιητικά ασφάλιση αστικής ευθύνης για ρύπανση; 

Are these certificates required to show pollution liability insurance? 

Yes – Ναι         No - Όχι 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε ποσοστό…………………………………… % 

If “yes”, indicate percentage .................................... …% 

10. Ποια είναι τα κατώτατα όρια ευθύνης που απαιτείτε από τους υπεργολάβους σας; 

What are the minimum limits of liability you require for your subcontractors? 

(a) Γενική Ευθύνη - General Liability   

 

(b)    Ευθύνη για ρύπανση - Pollution Liability    

(c)    Επαγγελματική Ευθύνη - Professional Liability     

 
11. Απαιτείτε να αναφέρεστε ονομαστικά ως πρόσθετος ασφαλιζόμενος στα 

ασφαλιστήρια των υπεργολάβων σας; 

Do you require subcontractors policies to name you as an additional insured? 

Yes – Ναι           No - Όχι 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε ποσοστό…………………………………… % 

If “yes”, indicate percentage ....................................... % 
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12. Περιέχουν οι συμβάσεις με τους υπεργολάβους σας διάταξη αποζημίωσης; 
  Do your contracts with subcontractors contain an indemnification provision? 

           Yes – Ναι          No - Όχι 
 
           Εάν «ΝΑΙ», επισυνάψτε αντίγραφα όλων των απαιτήσεων ασφάλισης και των ρητρών 

αποζημίωσης. 

If “yes”, attach copies of all insurance requirements and indemnification 

clauses. 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε ποσοστό……………………………% 
If “yes”, indicate percentage....................................% 

 
 
13. Συνάπτει η εταιρεία σας γραπτές συμβάσεις όπου αναλαμβάνεται 

οποιασδήποτε μορφή ευθύνη; 
Does your company enter into written contracts where you assume liability? 

 Yes - Ναι No - Όχι 
 

 Εάν «ΝΑΙ», επισυνάψτε αντίγραφα όλων των εγγράφων τα οποία υποχρεώνουν για ασφάλιση 
απαιτήσεων ασφάλισης και των ρητρών ευθύνης.  
Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε ποσοστό……………………………% 
If yes, attach copies of all insurance requirements and indemnification Clauses. 

If “yes”, indicate percentage ..................% 

 
14.  Παρακαλώ αναφέρετε πληροφορίες για τα υφιστάμενα  ασφαλιστήρια συμβόλαια: 

Please list your current liability coverage information. 

 

Κάλυψη /Coverage Ασφαλιστής 

Carrier 

 

Όρια /Limits 
Ημερομηνία 

λήξης/ 
Expiration 

SIR Απαλλαγή 

– ιδία 

κράτηση του 

ασφαλισμένο

υ 

Ημερομηνία 
αναδρομικής 

ισχύος 
(εάν υπάρχει) 

Γενική Αστική Ευθύνη 

General Liability 

     

Ευθύνη 

εργολάβων από 

συνθήκες 

ρύπανσης 

Contractors Poll, 

Liability 

     

Εργοδοτική ευθύνη 

Worker's Comp. 

     

«Ομπρέλα κάλυψη» 

Umbrella 

     

Ευθύνη αυτοκινήτων 

Auto Liability 

     

Συμβόλαιο λαθών και 

παραλήψεων 

Errors & Omissions 
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15. Έχουν υποβληθεί στο παρελθόν απαιτήσεις σε βάρος τους αιτούντος ή δηλωθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για ρύπανση ή επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης; 

 
Have any claims been previously made against the applicant or reported under any other Pollution or 
Professional Liability policies? 

Yes – Ναι     No - Όχι 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε: 

If “yes”, state: 

(α)  την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης 

Τhe date when claim was made 

 
(β)  την ημερομηνία του συμβάντος, της πράξης ή της παράλειψης που προκάλεσε την 

έγερση της απαίτησης 

Τhe date the incident, act or omission giving rise to the claim took place 

(γ) ονοματεπώνυμο αυτού που έχει υποβάλλει την απαίτηση 

Νame of the claimant 

(δ) τη φύση της απαίτησης 

nature of the claim 

(ε) το ποσό που έχει καταβληθεί ή εκτιμάτε ότι θα καταβληθεί 

amount paid or estimated may be paid 
 

(στ) τελική διάταξη ή τρέχουσα κατάσταση 

final disposition or current status 
 
 
16. Γνωρίζει ο αιτών οποιοδήποτε γεγονός, περιστατικό ή κατάσταση που θα μπορούσε να  
έχει  ως αποτέλεσμα την υποβολή αξίωσης σε βάρος του ή σε βάρος οποιουδήποτε άλλου 
ατόμου ή εταιρείας για τους οποίους ζητείται κάλυψη; 

 
Is the applicant aware of any fact, circumstance or situation which could result in a claim being made 
against it or any other person or entity for whom coverage will be sought? 

Yes - Ναι  No - Όχι  

If “yes”, please describe. 

Εάν «ΝΑΙ», αναφέρατε λεπτομερώς. 
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Ασφάλεια -Safety 

 

17. Είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό; 
Αre personnel trained in the use of personal protective equipment? Yes - Ναι No - Όχι 

18. Πραγματοποιεί η εταιρεία σας σε τακτική βάση τα ακόλουθα σεμινάρια; 
Does your company conduct on a regular basis the following seminars? 
 
(α)  Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.                Ναι      Όχι 
Occupational Health and Safety Yes No 

(β) Σχετικά με τους κανονισμούς διαχείρισης και ασφάλειας     Ναι     Όχι 

Management and Safety Regulations                                                 Yes   No 
 
Submission Required Information - Απαιτούμενες πληροφορίες 

 

19. Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: 
Τhe following information is required: 

 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο / κατάσταση ειδικοτήτων Brochure/statement of qualification 

 Διαδικασία ασφάλειας / Εγχειρίδιο. Safety Procedure/Manual 

 Συνοπτικά βιογραφικά του βασικών στελεχών περιλαμβανομένων όλων των 
διαχειριστών και διευθυντών του έργου. Resumes of Key Personnel including all Project Managers 

 

 Αντίγραφα loss runs που εφαρμόζονται σε αυτές τις καλύψεις, περιλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με ζημίες εξαιτίας ρύπανσης. Hard copy of loss runs applicable to 
these coverages including pollution loss information. 

 

 Ελεγμένους οικονομικούς απολογισμούς (των τελευταίων δύο ετών) και προσωρινό 
απολογισμό της τρέχουσας χρήσης (μπορεί να μην έχει ελεγχθεί). Audited financial statements 
(last 2 years) and current interim financial (may be unaudited) 

 

 Σχέδια επείγουσας δράσης για την πρόληψη ρύπανσης Spill or Emergency Contingency Plans 

 Εγχειρίδιο κατάρτισης.Training Manual 

 Πάγιες διαδικασίες λειτουργίας, εάν υπάρχουν Standard Operating Procedures, if available 
 

 
 

 

 How we use Personal Information  

AIG Greece SA as the legal representative in Greece of “AIG EUROPE S.A. (AESA) and AESA committed to protecting the 
privacy of customers, claimants and other business contacts.  
 
“Personal Information” identifies and relates to you or other individuals (e.g. your partner or other members of your family). 

If you provide Personal Information about another individual, you must (unless we agree otherwise) inform the individual 
about the content of this notice and our Privacy Policy and obtain their permission (where possible) for sharing of their 
Personal Information with us. 
 
The types of Personal Information we may collect and why – Depending on our relationship with you, Personal 

Information collected may include: contact information, financial information and account details, credit reference and scoring  
information, sensitive information about health or medical conditions (collected with your consent where required 
by applicable law) as well as other Personal Information provided by you or that we obtain in connection with our relationship  
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with you. Personal Information may be used for the following purposes: 
 
 Insurance administration, e.g. communications, claims processing and payment 
 Make assessments and decisions about the provision and terms of insurance and settlement of claims 
 Assistance and advice on medical and travel matters 
 Management of our business operations and IT infrastructure 
 Prevention, detection and investigation of crime, e.g. fraud and money laundering 
 Establishment and defence of legal rights 
 Legal and regulatory compliance (including compliance with laws and regulations outside your country of residence) 
 Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes 
 Marketing, market research and analysis 
 
To opt-out of any marketing communications that we may send you, contact us by e-mail at: customerservice-GR@aig.com 
or by writing to: AIG Greece SA Maroussi, Kifissias Avenue 119. If you opt-out we may still send you other important service 
and administration communications relating to the services which we provide to you from which you cannot opt-out. 
 
Sharing of Personal Information - For the above purposes Personal Information may be shared with our group companies 

and third parties (such as brokers and other insurance distribution parties, insurers and reinsurers, credit reference agencies, 
healthcare professionals and other service providers). Personal Information will be shared with other third parties (including 
government authorities) if required by laws or regulations. Personal Information (including details of injuries) may be recorded 
on claims registers shared with other insurers. We are required to register all third party claims for compensation relating to 
bodily injury to workers’ compensation boards. We may search these registers to prevent, detect and investigate fraud or to 
validate your claims history or that of any other person or property likely to be involved in the policy or claim. Personal 
Information may be shared with prospective purchasers and purchasers, and transferred upon a sale of our company or 
transfer of business assets. 
 
International transfer - Due to the global nature of our business, Personal Information may be transferred to parties located 

in other countries (including the United States, China, Mexico Malaysia, Philippines, Bermuda and other countries which may 
have a data protection regime which is different to that in your country of residence). When making these transfers, we will 
take steps to ensure that your Personal Information is adequately protected and transferred in accordance with the 
requirements of data protection law.  Further information about international transfers is set out in our Privacy Policy (see 
below).  
 
Security of Personal Information – Appropriate technical and physical security measures are used to keep your Personal 

Information safe and secure.  When we provide Personal Information to a third party (including our service providers) or 
engage a third party to collect Personal Information on our behalf, the third party will be selected carefully and required to 
use appropriate security measures. 
 
Your rights – You have a number of rights under data protection law in connection with our use of Personal Information.   

These rights may only apply in certain circumstances and are subject to certain exemptions. These rights may include a right 
to access Personal Information, a right to correct inaccurate data, a right to erase data or suspend our use of data.  These 
rights may also include a right to transfer your data to another organisation, a right to object to our use of your Personal 
Information, a right to request that certain automated decisions we make have human involvement, a right to withdraw 
consent and a right to complain to the data protection regulator.   Further information about your rights and how you may 
exercise them is set out in full in our Privacy Policy (see below).  
 
Privacy Policy - More details about your rights and how we collect, use and disclose your Personal Information can be found 

in our full Privacy Policy at: www.aig.com.gr/privacy-policy or by email at: dataprotectionofficer-el@aig.com 

 

 

 Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες  

Η AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της AIG Europe S.A. (AESA) και η AESA δεσμεύονται για την 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, των αιτούντων αποζημίωση και άλλων δυνητικών πελατών, 
αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και τρίτων των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.  
 
«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα πρόσωπα  (για παράδειγμα, 

τον/την σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, 
πρέπει (εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της 
Ενημέρωσης αυτής και την Πολιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου αυτό  
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είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του. 
 
Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς, οι 

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες και 
στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα σχετικά με πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες 
πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή παθήσεις (που συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το ισχύον 
δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης 
μας με εσάς.  
 
Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς: 
 

 Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και πληρωμές 

 Διεξαγωγή εκτιμήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση 
αξιώσεων αποζημίωσης 

 Βοήθεια και συμβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέματα 

 Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας μας 

 Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

 Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων 

 Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εκτός της 
χώρας διαμονής σας) 

 Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας 

 Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της. 
 

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδρομείου Η AIG Ελλάς ΑΕ, 
Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα. 

Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε άλλες σημαντικές πληροφορίες 
εμπορικής και διοικητικής φύσεως σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, από τις οποίες δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε. 
 
Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να 

κοινοποιηθούν από την AIG ΕΛΛΑΣ ή/και από την AESA σε εταιρείες του ομίλου της American Insurance Group Inc. (AIG) 
και σε τρίτους (όπως μεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισμούς 
αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματίες του τομέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από 
εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές διατάξεις. Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών 
τυχόν τραυματισμών) μπορεί να καταχωρούνται σε καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους 
ασφαλιστές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήματα, ενδέχεται να οφείλουμε να τις αναφέρουμε στις 
αρμόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουμε έρευνα σε δημόσια μητρώα για να αποτρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να 
διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 
περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές της εταιρείας μας και να διαβιβαστούν κατά 
την πώληση της εταιρείας μας ή τη μεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής μας, οι Προσωπικές 

Πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να 
έχουν καθεστώς προστασίας δεδομένων διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαμονής σας). Κατά την πραγματοποίηση 
αυτών των διαβιβάσεων, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες προστατεύονται 
επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.   
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαμβάνονται στην Πολιτική μας για την Προστασία 
Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).  
 
 
Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για να 

διατηρούνται οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες. Όταν παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες 
σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να συλλέξει Προσωπικές  
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Πληροφορίες για λογαριασμό μας, το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας. 
 
Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων σχετικά 

με την εκ μέρους μας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν υπό ορισμένες συνθήκες και 
υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, περιλαμβάνουν δε το δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωμα 
για διόρθωση ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή αναστολής χρήσης δεδομένων. Περιλαμβάνουν 
επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό,  
 
το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να ζητήσετε ανθρώπινη συμμετοχή 
σε ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνουμε, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και το 
δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).  
 
Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας καθώς και σχετικά 

με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη 
Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή μπορείτε να ζητήσετε ένα 
αντίγραφο με επιστολή στη διεύθυνση: AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  στο: dataprotectionofficer.el@aig.com   
 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE       
 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ / 

SIGNATURE & STAMP           

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ / 

APPLICANT’S NAME & TITLE       
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