
  
Claim No. 

 
Policy No. 

 

 

 

EMPLOYERS’ LIABILITY CLAIM               ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

THIS FORM IS FOR COMPLETION BY YOU, THE INSURED, NOT BY THE PERSON WHO SUFFERED INJURY OR DAMAGE 
ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ ÍÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÈÅÉ ÁÐÏ ÅÓÁÓ, ÔÏÍ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏ, ÊÁÉ Ï×É ÁÐÏ ÔÏ ÐÑÏÓÙÐÏ ÐÏÕ ÕÐÅÓÔÇ ÆÇÌÉÁ H ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ 

Note: Unauthorised payments made to employees cannot be reimbursed.  The issue of this form is not an admission of liability 
Σηµ.: Πληρωµές σε υπαλλήλους χωρίς την εξουσιοδότησή µας δεν µπορούν να αποζηµιωθούν.  Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί παραδοχή ευθύνης 

Employer / Εργοδότης 
 

Full Name/Πλήρες Όνοµα ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Address/∆ιεύθυνση ……………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...……………………  Tel. No. ……………………………. 

Business/Είδος Εργασίας ………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Injured Employee / Υπάλληλος που έχει τραυµατισθεί 
 

Full name/Πλήρες Όνοµα ……………………………………………………………………………………………Age/Ηλικία …………………..... 

Address/∆ιεύθυνση ……………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Occupation (full description)/Είδος Εργασίας (πλήρη περιγραφή) …………………………...………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Where can he be seen at present?/Που ευρίσκεται αυτή τη στιγµή; ………………………………………………………..………………………….. 

State if married-single-widower-widow/ ∆ηλώστε εάν είναι νυµφευµένος-ελεύθερος-χήρος ……………………………………………...………….. 

Ages and sex of dependent children/Ηλικία και φύλο εξηρτηµένων τέκνων …………………………………………………………………………... 

 

The Employment / Εργοδότηση 
 

Date he entered your service/Ηµεροµηνία έναρξης της εργοδότησής του από εσάς …………………………………………………………………… 

Was he in your direct employ and pay?/ Ήταν απευθείας εργοδοτούµενος και πληρωνόταν από εσάς;……………………………….……………….. 

Was he in the employ of a contractor to you?/Ευρισκόταν υπό την εργοδότηση εργολάβου σας; …………………………………….……………….. 

If Yes, state contractor’s name and address/Εάν Ναι δηλώστε το όνοµα και τη διεύθυνση του εργολάβου …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

For the 52 weeks prior to the accident (or such lesser period as he was employed by you) please state/ Κατά τις 52 εβδοµάδες προ του ατυχήµατος 

(ή κατά την περίοδο εργοδότησης εάν είναι λιγότερη) παρακαλώ δηλώστε: 

 (a) total earning less Income tax and N.I. contributions/ ολικό εισοδήµατος µείον Φόρος Εισοδήµατος και άλλες εισφορές .……………. 

 (b) number of weeks covered by (a)/ αριθµός εβδοµάδων που καλύπτονται από το (a) ……...…………….……………………………… 

 (c) total period of unpaid absence included in (b), divided into causes of absence, e.g. illness, accident, etc./ ολική περίοδος απλήρωτης 

 άδειας που περιλαµβάνεται στο (b), διαχωρισµένη εις αιτίες απουσίας πχ ασθένεια, ατύχηµα κλπ. ……………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

If the employment was of a casual nature, state how he was being paid, and what his weekly average with you and other employers would amout to / 

Εάν η εργοδοσία δεν ήταν επισήµως, δηλώστε µε ποιόν τρόπο καταβάλλεται το εισόδηµα, και ποιό είναι το µέσο εβδοµαδιαίο εισόδηµα που 

καταβάλλεται από εσάς και από τους άλλους εργοδότες ……………….………………………………………………………………………………. 

 

 



The Accident / Ατύχηµα 

Date/Ηµεροµηνία ……………………………………………………………………..……………………. Time/Ώρα ……….……………………... 

Place/Τοποθεσία …………………………………………………………………………………...……………………………………………………. 

When was it first reported to you or your representative?/Πότε έγινε η πρώτη αναφορά εις εσάς ή στον αντιπρόσωπό σας 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

Date of entry in Accident Book/Ηµεροµηνία καταχώρησης στο βιβλίο ατυχηµάτων …………………………………………...……………………... 

Please give exact wording of entry in Accident Book/Παρακαλώ δώστε το ακριβές λεκτικό της καταχώρησης στο βιβλίο ατυχηµάτων 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Describe exactly what the employee was doing and how the accident occurred/Περιγράψετε ακριβώς τι έκανε ο υπάλληλος και πως έγινε το 

ατύχηµα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Describe the nature of the contract or work in progress/Περιγράψετε τη φύση της εργασίας που διεκπεραιονόταν ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Was the employee doing the work he should have been doing, and in the correct way? / Ο υπάλληλος εκτελούσε την εργασία που έπρεπε να έκαµνε 

και µε τον δέοντα τρόπο; ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name of employee in charge of this work / Όνοµα υπευθύνου για την εργασία που έκανε ο εν λόγω υπάλληλος ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

If machinery was involved, was it properly guarded? / Εάν χρησιµοποιούνταν µηχανήµατα, ήταν αυτά κατάλληλα προστατευµένα;………………... 

…………………………………….If No, why not?/Εάν όχι γιατί; ……………………………………………………………….……………………. 

Was the accident caused by negligence? / Έχει το ατύχηµα προκληθεί από αµέλεια;  ………………………………………………………………… 

If Yes, state name and address of / Εάν Ναι δηλώστε όνοµα και διεύθυνση 

(a) Negligent person/Αµελούς προσώπου ……………………………………………………………………………………………… 

(b) His employers/Του εργοδότη του …………………………………………………………………………………………………... 

Details of the negligence/Λεπτοµέρειες αµέλειας ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Names and addresses of witnesses/Ονόµατα και διευθύνσεις µαρτύρων ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Results of the accident / Αποτέλσµα του ατυχήµατος 

Nature of injuries (please give as much detail as possible, stating “left” or “right” if applicable)/Φύση τραυµατισµών (παρακαλώ δώστε όσο το 

δυνατό περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίζοντας «αριστερά», «δεξιά», όπου χρειάζεται) …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date employee ceased work/Ηµεροµηνία που ο υπάλληλος σταµάτησε να εργάζεται ………………………………………………………………… 

Can he attend to any part of his duties?/Είναι ικανός προς εκπλήρωση µέρους των καθηκόντων του; ……………………………….………………. 

If returned to whole or part of former work, state when/Εάν επέστρεψε µερικώς ή πλήρως στην εργασία του, δηλώστε πότε ….…………………… 

……………………………If not, when is he expected to do so?/Εάν όχι, πότε αναµένεται ότι θα πράξει αυτό; …………………….………………. 

Have you received any notice of claim (written or oral)?/Έχετε λάβει ειδοποίηση υποβολής απαίτησης (γραπτή ή προφορική); …….……………… 
Note: -  all such notices must be forwarded to the Company unanswered. / Σηµ.: - όλες οι ειδοποιήσεις αυτής της φύσης πρέπει να στέλλονται στην 
Εταιρεία αναπάντητες. 

------------------------------------------------------------------------------ 

I/We declare that the particulars upon this form are true and complete. 
∆ηλώνω/ουµε ότι οι πληροφορίες επί του εντύπου αυτού είναι πλήρης και ορθές. 

Signature/ÕðïãñáöÞ Date/Çìåñïìçíßá 

Use additional sheets to give further information descriptions and necessary diagrams or sketches 
×ñçóéìïðïéåßóôå åðéðëÝïí öýëëá ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëá óôïé÷åßá ðåñéãñáöÝò êáé áíáãêáßá äéáãñÜììáôá 

 
LUMEN INSURANCE, A DIVISION OF GASANMAMO INSURANCE LTD 
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