ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1.

Ονοματεπώνυμο:

2.

Διεύθυνση:
Φύση της εργασίας:

3.

Τηλ.:
α) Έτη εμπειρίας:
β)

4.

Φαξ:

Tαυτότητα:

Θέσεις στις οποίες εξασκήσατε το πιο πάνω επάγγελμα και χρονικές περίοδοι:

Διεύθυνση ή διευθύνσεις των θέσεων στις οποίες υπηρετήσατε (όλες οι διευθύνσεις πρέπει να
αναφέρονται μαζί με το όνομα του Συνεταίρου ή του Διευθυντή που είναι υπεύθυνος για τη δουλειά
σε κάθε γραφείο).
……………………………………………………………………………………………………………………

5.

……………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία
Πόσο καιρό είναι
α) Πλήρες όνομα όλων
των Συνεταίρων/
Διευθυντών, Ιδιοκτητών

Προσόντα

Απόκτησης
Προσόντων

Διευθυντής σε αυτή
την εργασία

β) Εάν είναι αποκλειστικός Συνέταιρος/Διευθυντής, δηλώστε εάν η εργασία του είναι πλήρης ή
μερική απασχόληση:
Εάν είναι μερική απασχόληση δηλώστε τη φύση της πλήρους απασχόλησης:

6.

Πλήρες όνομα όλων των Συνεταίρων
Διευθυντών που έχουν φύγει, συνταξιοδοτηθεί ή πεθάνει και για τους οποίους
ζητήθηκε κάλυψη.

Προσόντα

Πόσο καιρό είναι Διευθυντής

Αν δεν υπάρχει δηλώστε ΚΑΝΕΝΑΣ

7.

Συνολικός αριθμός:
α) Συνεταίρων/Διευθυντών: ……………………..

δ) Εκπαιδευόμενοι: ………………………………

β) Προσοντούχου Προσωπικού: ………………..

ε) Δακτυλογράφοι/Κλητήρες: ……………………

γ) Σχεδιαστών: ……………………………………

στ) Άλλοι: …………………………………………...
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8.

Δηλώστε για το σύνολο της εργασίας σας:
α) Μικτά έσοδα εισπραχθέντα για κάθε
ένα από τα τελευταία πέντε χρόνια
Παρακαλώ όπως επισυνάπτεται επίσημο
έντυπο από ελεκτές για τα fees σας

Λογιστικό έτος λήγει ……………………….

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2017
2018
2019
2020
2021

(δηλώστε μήνα)

β) Συνολικές τιμές κτιρίου πιστοποιημένες κατά τους
τελευταίους 12 μήνες
γ) Κατανομή μικτών εσόδων εισπραχθέντων στο
παρελθόν
i) Αρχιτεκτονική/Μηχανολογική εργασία
ii)

Σχέδιο πόλεως/Πολεοδομική μελέτη

iii) Επιμετρήσεις ποσοτήτων
iv) Εκτίμηση κατασκευής/Αναφορές Επιθεώρησης/
Αξιολόγηση
v)

Κτηματομεσίτης

vi) Ποσά που πληρώθηκαν σε σας από ανεξάρτητους
ειδικούς συμβούλους
vii) Άλλες εργασίες (δώστε λεπτομέρειες)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
δ) Υπολογισθέντα μικτά έξοδα για το τρέχον
Οικονομικό έτος
9.

Παρακαλούμε δώστε κατά προσέγγιση την εφαρμόσιμη εκατοστιαία αναλογία στα συγκεκριμένα
συμβόλαια σαν εκατοστιαία αναλογία της συνολικής εργασίας την οποία έχετε διεξάγει κατά τους
τελευταίους δώδεκα μήνες.
1)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

α)

Σχολεία ………………………………...%

ε)

Αναστήλωση/Αποκατάσταση……………%

β)

Πανεπιστήμια …………………………%

στ)

Οικιστικοί Οργανισμοί ………………..%

γ)

Νοσοκομεία ……………………………%

ζ)

Άλλα (εάν είναι πάνω από 10%)

δ)

Κατοικίες ……………………………….%

2)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δηλώστε ………………………………%

α) Ιδιωτικές κατοικίες ………………………………………… %
β) Βιομηχανίες ……………………………………………….. %
γ) Εκκλησίες / Καθεδρικοί Ναοί ……………………………. %
δ) Άλλα (Εάν είναι πάνω από 10%) ……………………….. %
(1) και (2) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ (πέραν των 30 μέτρων) ………………………………...%
Αριθμός ορόφων στο ψηλότερο έργο που
συμπληρώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια …………………………………………………………
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10.

α) Παρακαλούμε δηλώστε τα 5 μεγαλύτερα συμβόλαια των οποίων η κατασκευή άρχισε τα
τελευταία 5 χρόνια.
Ημερομηνία έναρξης

Περιγραφή συμβολαίου
(Ξενοδ. Βιομηχανία κλπ)

Συνολική Αξία
Συμβολαίου

Ημερομηνία
Αποπεράτωσης

1.
2.
3.
4.
5.
β) Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες των συμβολαίων που αναμένεται να αρχίσουν εντός των
προσεχών 12 μηνών.
Ημερομηνία έναρξης

Περιγραφή συμβολαίου
(Ξενοδ. Βιομηχανία κλπ)

Συνολική Αξία
Συμβολαίου

Ημερομηνία
Αποπεράτωσης

1.
2.
3.
4.
11.

Μήπως η παρούσα Επιχείρηση αναλαμβάνει οιαδήποτε εργασία όπου το «τελικό προϊόν» αυτής
της εργασίας μεταφέρεται εκτός Κύπρου;
Εάν ναι, παρακαλούμε δώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
α) Χώρα

Ημερομηνία
έναρξης

Περιγραφή
Συμβολαίου

Συνολική Αξία
Συμβολαίου

Ημερομηνία
Αποπεράτωσης

β) Μήπως η επιχείρηση διεξάγει εργασίες αλλού εκτός από τα
γραφεία της Κύπρου;
12.

α)

Είναι η επιχείρηση οιουδήποτε Συνέταιροι/Διευθυντή μέλος
πολυεθνικής εταιρείας ή ομίλου επιχειρήσεων ή συνδεδεμένη με
οιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή άτομο όσον αφορά κάποιο
συγκεκριμένο έργο;

Δηλώστε επαγγελματικές υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν

ΝΑΙ

ΟΧΙ

NΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, δώστε τα ονόματα άλλων μελών/συνέταιρων και τις
ευθύνες τους σε αυτή την πολυεθνική ή συνεταιρισμό.
……………………………………………

…………………………………………………...

……………………………………………

…………………………………………………...

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να γίνουν ειδικές διευθετήσεις με την εταιρεία εάν είναι επιθυμητή κάλυψη για
εργασία που έγινε ενόσω η επιχείρηση ήταν μέλος της πολυεθνικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις ζητείται
αντίγραφο της συμφωνίας με την πολυεθνική.
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β)

Μήπως η παρούσα επιχείρηση ή οποιοσδήποτε Συνέταιρος/
Διευθυντής έχουν οποιαδήποτε σχέση ή οικονομικό συμφέρον
σε οποιαδήποτε άλλη Επιχείρηση, Εταιρεία ή Οργανισμό;
Εάν ναι, δώστε πλήρεις λεπτομέρειες της φύσης της συνεργασίας
μαζί με το όνομα και την εργασία του τρίτου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
13.

Εάν ζητηθούν ειδικοί σύμβουλοι με οιαδήποτε προμήθεια, έχετε στο
παρελθόν βεβαιωθεί ή θα προσπαθήσετε στο μέλλον να βεβαιωθείτε
ότι αυτοί οι σύμβουλοι έχουν εργοδοτηθεί και πληρωθεί απ’ευθείας
από τον πελάτη σας;
α)

Στο παρελθόν

ΝΑΙ

ΟΧΙ

β)

Στο μέλλον

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οποτεδήποτε ένας πελάτης ζητά ειδικό σύμβουλο πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι καλύπτεται από ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης.
14.

α)

Κατέχει η Επιχείρηση ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης;
Εάν ναι, δηλώστε:
1. Όνομα Ασφαλιστού …………………………………………………
2. Όριο Ευθύνης ………………………………………………………
3. Ποσό απαλλαγής ……………………………………………………

για κάθε μία απαίτηση

4. Ημερομηνία λήξης της κάλυψης ………………………………….
β)

15.

Εάν η επιχείρηση δεν είχε συνεχή ασφάλιση από την έναρξη της δώστε τον αριθμό των
χρόνων που υπήρχε συνεχής ασφάλιση μέχρι σήμερα.
……………………………………………………………………………………………………………

Έχει ποτέ κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία
α)

απορρίψει πρόταση ασφαλείας ή ανανέωση της παρούσας επιχείρησης ή οιουδήποτε Συνεταίρου/Διευθυντή;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

β)

ζητήσει αυξημένο ασφάλιστρο ή επιβάλει ειδικούς όρους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

γ)

ακυρώσει ή αναστείλει μία ασφάλιση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν υπάρχει απάντηση «ΝΑΙ» παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες:

16.

Για ποιά ποσά ευθύνης θέλετε να σας δοθεί προσφορά;
€…………………..
Σημ:

17.

€…………………..

€ ..………………….

€……………………

Το ποσόν της ευθύνης αφορά το σύνολο των απαιτήσεων για ένα χρόνο και όχι για κάθε μία
απαίτηση χωριστά εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Μήπως θέλετε η προσφορά να περιλαμβάνει κάλυψη για τα έξοδα που
παρουσιάζονται κατά την δικαστική διαδικασία για ανάκτηση εκκρεμών
τελών που σας οφείλονται; (Η κάλυψη περιορίζεται για αγωγές σε
Κυπριακά Δικαστήρια).
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18.

19.

Επιθυμείτε κάλυψη για αποκατάσταση καταστραφέντων ή
απωλεσθέντων εγγράφων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, δηλώστε το ποσό κάλυψης που επιθυμείτε

ΕΥΡ………………………

Έχουν εγερθεί οιεσδήποτε απαιτήσεις για επαγγελματική αμέλεια,
λάθος ή παράλειψη εναντίον της Επιχείρησης ή των παρόντων ή
προηγούμενων συνεταίρων κατά τα τελευταία 10 χρόνια;

……….
ΝΑΙ
ΟΧΙ
………………………...

Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες περιλαμβανομένων και των ποσών.

20.

Έχουν έρθει στην αντίληψη κάποιου από τους συνεταίρους οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν αφορμή για
απαίτηση εναντίον της Εταιρείας ή των προκατόχων της στην εργασία
ή οποιουδήποτε από τους παρόντες ή προηγούμενους συνεταίρους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες περιλαμβανομένων και των ποσών.

21
Ημερ. Έναρξης:…………………… Ημερ. Λήξης:…………………………

Ημερoμηνία αναδρομικής ισχύος:………………………………..

Δια της παρούσης δηλώνω/ουμε ότι οι απαντήσεις και λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα
πρόταση είναι αληθείς και ότι εγώ/εμείς δεν παραποίησα/με ή έδωσα/με λανθασμένα οιαδήποτε
αντικειμενικά γεγονότα και εγώ/εμείς συμφωνώ/ούμε ότι η παρούσα πρόταση αποτελεί την βάση του
Συμβολαίου με την Εταιρεία.
Ημερομηνία: ………………………………………
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπογραφή: …………………………………………….

Έχετε υποχρέωση να αναφέρετε όλα τα αντικειμενικά γεγονότα στην Εταιρεία. Αντικειμενικό γεγονός
είναι εκείνο που μπορεί να επηρεάσει την κρίση του ασφαλιστή αν θα δεχτεί την πρόταση σας. Εάν
είναι ανανέωση πρέπει να αναφέρονται οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει. Εάν έχετε οποιεσδήποτε
αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα ορισμένων γεγονότων, παρακαλούμε δηλώστε τες.
Παράλειψη σας να τα αναφέρετε, θα επηρεάσει το δικαίωμα σας για ανάκτηση του ποσού σε
περίπτωση απαίτησης ή θα δώσει δικαίωμα στην Εταιρεία να αποφύγει το Συμβόλαιο.

Αντιπρόσωπος: ………………………………………
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