Ε Ν ΗΜ Ε ΡΩ ΤΙ Κ Ο Ε ΝΤ Υ Π Ο Π ΕΛ ΑΤ Η
Υποχρεωτικά εκ του άρθρου 11 Π.Δ/190/2006 ενημέρωση πελάτη για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Πληροφορίες που αφορούν στην Επιχείρηση Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
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Επωνυμία της Επιχείρησης Διαμεσολάβησης NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ . Η εταιρεία έχει συσταθεί,
λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
Νομική Μορφή Είναι εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΑΦΜ 99835560 Δ.Ο.Υ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, Γ.Ε.ΜΗ 121692399000
και εκπροσωπείται νόμιμα από την Μαρια Τσιλιμπάρη του Σταματίου.
Κράτος / Μέλος Καταγωγής της επιχείρησης Ελλάδα
Έδρα της Επιχείρησης Αρχαίου Θεάτρου 8 – 174 56 Άλιμος τηλ 210 9912260 – Fax 210 9713340
Μητρώο Εγγραφής Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Η NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο Μεσιτών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 305438 -13674-4313/1708-09
Στοιχεία Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21,
10250 Αθήνα).
Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων Σ.Ε.Μ.Α

Σκοπός – Υπηρεσίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης
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Σκοπός της NOBILIS INSURANCE BROKERS συνίσταται στην διενέργεια εργασιών μεσιτείας ασφαλίσεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 15α -15ε του Ν.1569/85, όπως έχουν τροποποιηθεί και καθοριστεί από το άρθρο 12
του Ν.2170/93 και ειδικότερα :
i.

Η κατ΄ εντολή των ασφαλιζομένων ή των ληπτών της ασφάλισης, χωρίς δέσμευση της εταιρείας ως προς
την επιλογή της ασφαλιστικής Εταιρείας και έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, η μεσολάβηση για την επαφή και διαπραγμάτευση μεταξύ ασφαλιζομένων ή / και ληπτών της
ασφάλισης και ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ii.

Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη των ασφαλιστικών
συμβάσεων

iii.

Η λήψη της αποδοχής από την ασφαλιστική επιχείρηση και της έγκρισης του ασφαλιζομένου ή / και του
λήπτη της ασφάλισης

iv.

Η παροχή κάθε είδους συνδρομής στη διαχείριση και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων και η κατά
περίπτωση παροχή συνδρομής στην διαχείριση και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων ιδίως σε
περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

v.

Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών καθώς και η διαφώτιση αυτών
για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλιστικών υπηρεσιών με την
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προώθησης των πωλήσεων

vi.

Η τοποθέτηση ασφαλιστικών εργασιών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή και ασφαλιστές του L΄
Loyds Λονδίνου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό αντασφαλίσεων προαιρετικών ή και συμβατικών.

vii.

Η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών προς τους ασφαλιζόμενους , τους λήπτες της ασφάλισης,
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή και στο
εξωτερικό με αμοιβή

NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
Αρχαίου Θεάτρου 8, Τ.Κ. 174 56 ;;Aλιμος Τηλ : 210 99 12 260, Fax : 210 97 13 340
E-mail :info@nobilisbrokers.gr Web-site: www.nobilisbrokers.gr

Γ.Ε.ΜΗ 121692399000
ΑΦΜ : 998355620 Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ.ΕΕΑ: 305438 13674-4313/17-8-09
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Δικαιώματα Υπαναχώρησης – Εναντίωσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο ασφαλισμένος πελάτης έχει τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με την
ασφαλιστική Σύμβαση :
1.

To άρθρο 4α παρ. 6 του Ν2251/1994 «για την προστασία του καταναλωτή» παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσετε
το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης» από την ασφαλιστική Σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παραλάβατε του συμβατικούς όρους
χωρίς καμία ποινή και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα
ισχύει η «Δυνατότητα Εναντίωσης» σύμφωνα με την παράγραφο (3) παρακάτω. Με την άσκηση του
δικαιώματος αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε συνάφθηκε και δεν επιφέρει κανένα
αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Ενώ τυχόν εισπραχθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται στο σύνολο τους εντός
τριάντα (30) ημερών από την λήψη της σχετικής εγγραφής δήλωσης .
Σημειώστε ότι , η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση κατά την οποία έχει
προκύψει ασφαλιστικό γεγονός, δηλαδή έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη αστικής ευθύνης κ.ο.κ

2.

Ο Ν.2496/1997 για την Ασφαλιστική Σύμβαση στο άρθρο 2 παρ.5 παρέχει το δικαίωμα εναντίωσης στην
ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση κατά την οποία το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας
παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης . Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση
του ασφαλιστηρίου .

3.

Επίσης, ο ίδιος Ν.2496/1997 «για την Ασφαλιστική Σύμβαση» στο άρθρο 2 παρ. 6 σας παρέχει τη δυνατότητα
να ασκήσετε «Δικαίωμα Εναντίωσης» στην ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση που δεν σας παραδοθούν οι
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.2 περ. Η του Ν.Δ.400/1970 ή δεν σας παραδοθούν οι
ασφαλιστικοί όροι . Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του
ασφαλιστηρίου.
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Διάθεση Εντύπων

Τα έντυπα με τα οποία ασκούνται τα παραπάνω δικαιώματα σας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας
www.nobilisbrokers.gr , ενώ επίσης αποστέλλονται στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε κατά την τηλεφωνική
μας επικοινωνία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Προκειμένου να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα, πρέπει να τυπώσετε το αντίστοιχο έντυπο, να το συμπληρώσετε , να
το υπογράψετε και εν συνεχεία να μας το αποστείλετε έγκαιρα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών , μέσω :


fax 210 97 13 340



e mail info@nobilisbrokers.gr

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί κάποιο από τα δικαιώματα σύμφωνα με τα παραπάνω, η ασφαλιστική σύμβαση
ισχύει από τον χρόνο της σύναψης το οποίο έχετε επιλέξει .
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