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Householders Insurance/ 
     Ασφάλιση Κατοικίας 

Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd 
No.14 Kolokotroni Str., 1st Floor, Egkomi, 2408 Nicosia www.pminsurancebrokers.com.cy  22 76 10 10  22 35 35 16 

Proposal for Householders Insurance/ 
Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας 

Here is a brief summary of the cover provided by our Householders Policy.  Your usual Insurance representative will be pleased to discuss full 
details of the cover and on request will supply you with a specimen Policy. 
Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη της κάλυψης που παρέχεται από το συμβόλαιο Ασφάλισης κατοικίας. Ο ασφαλιστικός αντιπρόσωπος θα χαρεί 
να συζητήσει της πλήρεις λεπτομέρειες της κάλυψης και κατόπιν αιτήματος θα σας παράσχει δείγμα του ασφαλιστήριου.  

The Policy/Το Ασφαλιστήριο  
Is straightforward, easy to understand and gives you sensibly wide and flexible cover at a competitive price. 
Είναι απλό, κατανοητό και σας προσφέρει ευρεία και ευέλικτη κάλυψη σε ανταγωνιστική τιμή 
Just ONE Policy provides a comprehensive cover to protect your home and your personal possessions. 
Μόνο ΕΝΑ ασφαλιστήριο σας παρέχει περιεκτική κάλυψη για την προστασία της κατοικίας και των προσωπικών σας αντικειμένων. 

• SECTION A1 – BUILDINGS / ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 – ΚΤΙΡΙΑ
New for Old cover is provided for a number of perils/insured events, as shown below.
Η κάλυψη (New for Old) Νέο για Παλιό για ένα αριθμό κινδύνων/ασφαλισμένων συμβάντων, όπως φαίνεται πιο κάτω.

• SECTION A2 – CONTENTS / ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
New for Old Cover is provided for a number of perils/insured events, as shown below.
Η κάλυψη (New for Old) Νέο για Παλιό παρέχεται για ένα αριθμό κινδύνων/ασφαλισμένων περιστατικών, όπως φαίνεται πιο κάτω.

• SECTION B2 – PORTABLE POSSESSIONS / ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 – ΦΟΡΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Under this Section all risks cover is provided for your portable possessions
Κάτω από αυτή την Ενότητα παρέχεται κάλυψη κατά παντός κινδύνου για τα φορητά προσωπικά σας αντικείμενα.

SUMMARY OF COVER (SECTIONS A1 & A2) 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α1 & Α2) 

Your house incl. swimming pools etc and your household contents are insured against damage caused from the following perils and events 
Η κατοικία σας περιλαμβανομένων πισίνων κ.λπ. και τα περιεχόμενα της κατοικίας είναι ασφαλισμένα έναντι ζημιών που προκαλούνται από τους 
ακόλουθους κινδύνους και περιστατικών.  

1. Fire, lightning, explosion, earthquake or smoke / Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, σεισμός ή καπνός
2. Storm, flood, tempest or hurricane / Καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα ή τυφώνας
3. Riot, civil commotion, labour or political disturbances / Εξέγερση, εμφύλιες αναταραχές, εργατικές ή πολιτικές αναταραχές
4. Vandalism or malicious acts / Βανδαλισμοί ή κακόβουλες πράξεις
5. Aircraft, vehicle or animal colliding with the buildings / Αεροσκάφος, όχημα ή ζώο που συγκρούονται με τα κτίρια
6. Water or oil escaping from any fixed water/heating system in the home / Νερό ή λάδι που διαφεύγει από οποιοδήποτε σταθερό σύστημα
νερού/θέρμανσης στο σπίτι
7. Theft or attempted theft / Κλοπή ή απόπειρα κλοπής
8. Temporary accommodation or loss of rent / Προσωρινή διαμονή ή απώλεια ενοικίου
9. Accidental breakage of glass or sanitary fixtures / Τυχαία θραύση γυαλιού ή ειδών υγιεινής
10. Loss of Rent or cost of alternative accommodation / Απώλεια ενοικίου ή κόστος εναλλακτικής διαμονής
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PROPOSAL FORM 
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

PROPOSER DETAILS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ 

Full Name / Πλήρες Όνομα   

Address of property to be insured / Διεύθυνση ακινήτου προς ασφάλιση 

Address of proposer (if different from above) / Διεύθυνση του προτείνοντος (εάν διαφέρει από τη πιο πάνω) 

Occupation/Επάγγελμα  Date of birth/Ημερομηνία Γεννήσεως  

PERIOD OF INSURANCE / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

From/Από  to midnight of / μέχρι τα μεσάνυχτα της

Note / Σημείωση 
Cover will not commence until this proposal has been accepted by the Company and the first premium is paid. 
Η κάλυψη δεν θα ξεκινήσει έως ότου αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία και καταβληθεί το πρώτο ασφάλιστρο. 

GENERAL QUESTIONS / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. (i) Is your home / Το σπίτι σας είναι: House / Κατοικία 

Detached/Ανεξάρτητη 

Holiday house / Εξοχική Κατοικία 

Semi-detαched/Ημιανεξάρτητη 

Flat / Διαμέρισμα 

No. of stories / Αρ. Ορόφων 

(ii) Αge of property / Ηλικία Υποστατικού

2. (a) Is your home / Το σπίτι σας είναι:

(i) self-contained having its own separate lockable front door under your control?
ανεξάρτητο που έχει τη δική του ξεχωριστή μπροστινή πόρτα που κλειδώνει υπό τον έλεγχό σας;

(ii) Occupied solely by yου and your family for private residential purposes?
Κατοικείται αποκλειστικά από εσάς και την οικογένειά σας για σκοπούς ιδιοκατοίκησης;

(iii) Used in connection with any business or profession?
Χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελμα;

(iv) Α holiday house used on weekends and during holidays?
Εξοχική κατοικία που χρησιμοποιείται τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές;

(v) a) For how many days (whether consecutive or not) is the dwelling likely to be left without an inhabitant during one year?
Για πόσες ημέρες (είτε συνεχόμενες είτε όχι) είναι πιθανό η κατοικία να μείνει χωρίς κάτοικο κατά τη διάρκεια ενός έτους;

b) State the longest cοntinυουs period in any one year during which the dwelling is likely to be left without an inhabitant
Αναφέρετε τη μεγαλύτερη συνεχή περίοδο σε ένα έτος κατά την οποία η κατοικία είναι πιθανό να μείνει χωρίς κάτοικο 

Note/Σημείωση: Attention is drawn to a proviso in the Policy that cover against certain perils will be suspended for any period or periods in 
excess of 30 days during which the dwelling be left wίthουt an inhabitant therein unless specially agreed to by the 
Underwriters./ Εφιστάται η προσοχή σε μια επιφύλαξη του Ασφαλιστηρίου ότι η κάλυψη έναντι ορισμένων κινδύνων θα 
ανασταλεί εάν η κατοικία παραμείνει χωρίς κάτοικο για περίοδο άνω των 30 ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά 
με τους Ασφαλιστές. 

(vi) Wall construction/ Bricks/Τούβλα Stone/Πέτρα Concrete/Μπετόν Clay/Πλίνθοι Other/Άλλο 
Κατασκευή τοίχου:

Roof construction/
Κατασκευή στέγης:

Concrete/Μπετόν Tiles/ Κεραμίδια Asbestos/ Αμίαντος Metal/Μεταλλική Others/Άλλο 

(b) Has any part of the property ever been affected by movement of any kind, for example earthquake, subsidence, heave, landslip or settlement?
Έχει επηρεαστεί ποτέ κάποιο μέρος του ακινήτου από μετακίνηση οποιασδήποτε μορφής, για παράδειγμα σεισμό, καθίζηση, ανύψωση,

κατολίσθηση;

(c) Has the property been underpinned or provided with other means of structural support?
Το ακίνητο έχει υποστηριχθεί ή έχει παρασχεθεί με άλλα μέσα δομικής στήριξης;
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(d) Is the property, because of its position, vulnerable to damage by storm or flood? Does it have a basement?
Είναι το ακίνητο, λόγω της θέσης του, ευάλωτο σε ζημιές από καταιγίδες ή πλημμύρες; Έχει υπόγειο;

(e) Is the property οn a site which has suffered from flooding at any time in the last 5 years?
Είναι το ακίνητο σε τοποθεσία που έχει υποστεί πλημμύρες τα τελευταία 5 χρόνια;

3. Have you or any member of your family normally residing with yου/Έχετε εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας που μένει μόνιμα μαζί σας:

(a) had any insurance declined or cancelled or special conditions imposed?
είχε απορριφθεί ή ακυρωθεί κάποια ασφάλιση ή επιβλήθηκαν ειδικοί όροι;

(b) sustained any loss, damage or liability during the last 5 years in connection with your home, its contents or personal possessions including
losses away from the home, whether insured or not? If Yes, give details.
έχετε υποστεί οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη τα τελευταία 5 χρόνια σε σχέση με το σπίτι σας, το περιεχόμενό του ή τα προσωπικά του
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων απωλειών εκτός σπιτιού, είτε ήταν ασφαλισμένο είτε όχι; Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες.

4. Have yου or any member of your family normally residing with yου ever been convicted of, or received a police caution for, or charged with but not
yet tried, for any offence other than a driving offence?
Εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας που κατοικεί μόνιμα μαζί σας έχετε ποτέ καταδικαστεί για, ή έγινε παρατήρηση από την αστυνομία, ή
κατηγορήθηκε αλλά δεν έχει ακόμη δικαστεί, για οποιοδήποτε αδίκημα εκτός από το αδίκημα οδήγησης;

5. Are yου now or have yου previously been insured in respect of any of the risks to which this proposal relates? If yes, please advise name of Insurer
and policy number
Είστε τώρα ή είχατε προηγουμένως ασφαλιστεί για κάποιον από τους κινδύνους με τους οποίους σχετίζεται αυτή η πρόταση; Εάν ναι, παρακαλώ
δηλώστε το όνομα του Ασφαλιστή και τον αριθμό συμβολαίου

COVER / ΚΑΛΥΨΗ 

SECTION A1 – BUILDINGS / ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 - ΚΤΙΡΙΑ 

Cover required / Απαιτείται κάλυψη? YES/ΝΑΙ 
NO/ΟΧΙ  

(1) Sum Insured/Ποσό Ασφαλεία
Does the sum insured represent the full cost of rebuilding the house as new including architects’, surveyors’, consulting engineers’ and legal fees,
removal of debris? Το Ποσό Ασφαλείας αντιπροσωπεύει το πλήρες κόστος της ανοικοδόμησης του σπιτιού ως καινούργιου, συμπεριλαμβανομένων
των αμοιβών αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, συμβούλων μηχανικών και νομικών εξόδων, απομάκρυνσης συντριμμιών;

(2) Other interested parties (eg mortgagee, lender, lessor etc.) / Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενυπόθηκος δανειστής, δανειστής, εκμισθωτής κ.λπ.)
Name/Όνομα
Address/Διεύθυνση

SECTION A2 – CONTENTS / ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Cover required / Απαιτείται κάλυψη? YES/ΝΑΙ 
NO/ΟΧΙ   

Sum Insured/Ποσό Ασφαλείας   

CONTENTS DESCRIPTION / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

FURNITURE    (other than fixed which are part of the building)/        SUM INSURED 
ΕΠΙΠΛΑ (εκτός από σταθερά που αποτελούν μέρος του κτιρίου)   ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
kitchen/Κουζίνα   

bedroom/Υπνοδωμάτιο   

sitting room/Καθιστικό    

dining room/Τραπεζαρία   

garden/balcony/Κήπος/Μπαλκόνι  

office/Γραφείο  

others/Άλλα    

ELECTRICAL& ELECTRONIC EQUIPMENT 

refrigerator/Freezer/Ψυγείο/Καταψύκτης   

washing machine/Πλυντήριο   

dishwasher/Πλυντήριο Πιάτων   
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dryer/Στεγνωτήριο  

stove/Μαγειρική Εστία   

home appliances (mixer, grills, iron, etc.)/ οικιακές συσκευές (μίξερ, ψησταριές, σίδερο κ.λπ.) 

heater/Θερμάστρα  

oven/ceramic hob/gas/ φούρνος/κεραμική εστία/γκάζι   

microwave oven/Φούρνος Μικροκυμάτων   

TVs/Τηλεοράσεις   

DVD/videos   

Video camera   

Computer & Peripherals/Υπολογιστές & Περιφερειακά  

Hi-Fi music system/ Σύστημα μουσικής  

OTHER HOUSEHOLD AND PERSONAL GOODS / ΑΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Carpets/χαλιά  

Curtains/κουρτίνες   

personal clothing/προσωπικός ρουχισμός   

household linen/οικιακά λευκά είδη  

OTHER ITEMS NOT MENTIONED ABOVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 

VALUABLES / ΤΙΜΑΛΦΗ 

If necessary please continue οn a separate sheet./ Εάν χρειάζεται, παρακαλώ συνεχίστε σε ξεχωριστό φύλλο. 

Note 
Valuations or other evidence will be required for valuables exceeding €500. 
VALUABLES are jewellery, articles of precious metal, wall clocks, watches, furs, pictures, works of art, curios, stamp or coin collections. 
Σημείωση 
Θα απαιτούνται εκτιμήσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για τιμαλφή άνω των 500 €. 
Τιμαλφή είναι κοσμήματα, αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια τοίχου, ρολόγια, γούνες, εικόνες, έργα τέχνης, συλλογές γραμματοσήμων 
ή νομισμάτων. 

LEGAL LIABILITY TO THE PUBLIC / ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Under this Section the Insurers will provide cover against your legal liability as OWNER (if you have taken out cover under Section 1 BUILDING) and 
your legal liability as OCCUPIER (if you have taken out cover under Section 2 CONTENTS) of the insured dwelling. 
Σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα, οι Ασφαλιστές θα παρέχουν κάλυψη έναντι της νομικής σας ευθύνης ως ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (εάν έχετε επιλέξει κάλυψη 
σύμφωνα με την Ενότητα 1 ΚΤΙΡΙΟ) και τη νομική σας ευθύνη ως ΚΑΤΟΙΚΟΣ (εάν έχετε επιλέξει κάλυψη σύμφωνα με την Ενότητα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ) 
της ασφαλισμένης κατοικίας. 
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SECTION B2 - PORTABLE POSSESSIONS / ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 – ΦΟΡΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Is cover required?    YES/ΝΑΙ      NO/ΟΧΙ  
Απαιτείται κάλυψη; 

Sum Insured/Ποσό Ασφαλείας: 

If you have selected this Section yου will be covered for unspecified Portable Possesiοns whilst in and away from your house. 
Εάν έχετε επιλέξει αυτήν την Ενότητα, θα καλύπτεστε για απροσδιόριστα προσωπικά φορητά αντικείμενα όσο βρίσκεστε και βρίσκεστε εκτός σπιτιού. 

(Note: If a single item exceeds €500, please complete the section below) 
(Σημείωση: Εάν ένα μεμονωμένο αντικείμενο υπερβαίνει τα 500€, συμπληρώστε την παρακάτω ενότητα) 

Items exceeding €500 (current valuations or other evidence of value will be required). 
Είδη άνω των 500 € (θα απαιτηθούν τρέχουσες εκτιμήσεις ή άλλα στοιχεία απόδειξης αξίας). 

Notes/Σημειώσεις: 

DECLARATION/ΔΗΛΩΣΗ 
Please read, sign and date the following. / Διαβάστε, υπογράψτε και σημειώστε ημερομηνία για τα ακόλουθα. 

Please note that any omission or mis-statement of material fact in the Proposal Form could affect payment under this Policy or make the Policy invalid.  
A material fact is one that is likely to influence the assessment and acceptance of this Proposal. If you are in doubt about whether or not a fact is 
material, you should disclose it. 
I/We declare that the answers given in the Proposal are true to the best of my/our knowledge and I/we have withheld no information whatever which 
might influence the decision of the Insurer regarding the Proposal. 
I/We agree that if any information has been given by any person other than myself/ourselves that person is my/our agent for that purpose. 
I/We agree that the Proposal shall be incorporated in and shall form the basis of the contract between me/us and the Insurer and I/we shall accept a 
policy in the form issued by the Insurer for the Insurance now proposed. 
I/We agree to inform the Insurer of any material change in the risk. 

Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή εσφαλμένη δήλωση ουσιωδών γεγονότων στο έντυπο Πρότασης Ασφάλισης θα μπορούσε να επηρεάσει 
την πληρωμή απαίτησης ή να καταστήσει το ασφαλιστήριο άκυρο. Ουσιώδη είναι τα γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση και την 
αποδοχή της παρούσας πρότασης. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ένα γεγονός είναι ουσιώδες ή όχι, θα πρέπει να το αποκαλύψετε. 
Δηλώνω/δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις που δίνονται στην Πρόταση είναι αληθείς από όσο γνωρίζω/ουμε και δεν έχω αποκρύψει καμία πληροφορία 
που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση του Ασφαλιστή σχετικά με την Πρόταση. 
Συμφωνώ/συμφωνούμε ότι εάν έχει δοθεί οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός από εμένα/εμάς, αυτό το άτομο είναι ο 
αντιπρόσωπός μου/μας για αυτόν τον σκοπό. 
Συμφωνώ/συμφωνούμε ότι η Πρόταση θα ενσωματωθεί και θα αποτελέσει τη βάση της σύμβασης μεταξύ εμένα/εμάς και του Ασφαλιστή και θα 
αποδεχτώ ένα συμβόλαιο με τη συνήθη μορφή που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή για την Ασφάλιση που προτείνεται τώρα. 
Συμφωνώ/συμφωνούμε ο Ασφαλιστής θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε αλλαγή στον κίνδυνο. 

Note: 
The cover does not commence until the Proposal is accepted by the Underwriters and the First Premium is paid.   
Σημείωση: 
Η κάλυψη δεν ξεκινά έως ότου η Πρόταση γίνει αποδεκτή από τους Ασφαλιστές και καταβληθεί το Πρώτο Ασφάλιστρο. 

Υπογραφή(ές): / Signature(s):   Ημερομηνία: /  Date:  
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