«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ»
Σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία της Εταιρία μας :
Επωνυμία : VESTER INSURANCE AGENT Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος : VESTER Α.Ε.
Διεύθυνση : Βαλαωρίτου 17, τ.κ. 106 71, Αθήνα
Τηλ: 210 32 59 811 - 12
Fax: 210 32 10 684
ΑΦΜ : 998770482
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Μητρώου : 270415
Φορέας : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ιστοσελίδα: www.vester.gr
Email : info@vester.gr
Ιδιότητα : Ασφαλιστικός Πράκτορας με δυνατότητα πώλησης Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Η ορθότητα των ανωτέρω και η εγγραφή μας στο ανωτέρω επαγγελματικό επιμελητήριο μπορούν να εξακριβωθούν
μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου http://insuranceregistry.uhc.gr/, που τηρεί το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης
(Ε.ΣΗ.Π.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).
Σας ενημερώνουμε ότι :
Για την προτεινόμενη σύμβαση παρέχουμε συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης επαρκούς αριθμού
ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά προκειμένου, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, να
προτείνουμε την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.
2. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών τις οποίες μας
παρείχατε, πρέπει να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες σας, καθώς και οι λόγοι στους οποίους
βασίστηκαν οι συμβουλές που σας δόθηκαν, σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
3. Ασκούμε δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο όνομα και για λογαριασμό των κάτωθι ασφαλιστικών
εταιριών:
1.

AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ERGO A.A.E.
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.
METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ATRADIUS CREDITO SA
EULER HERMES EMPORIKI Α.Α.Ε.
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
PRIME INSURANCE CO LTD.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ.Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

4. Η αμοιβή μας λαμβάνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η φύση της συνίσταται σε προμήθεια η οποία
συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.
5. Δεν έχουμε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, με ποσοστό άνω του 10% σε
δικαιώματα ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
6. Δεν έχουμε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση της
συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, με ποσοστό άνω του 10% σε δικαιώματα ψήφου ή του κεφαλαίου
αυτής.
7. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλλει έγγραφη καταγγελία, στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια
τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο
διαμεσολαβητή. Για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και έρευνας της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την βασιμότητα των καταγγελλομένων και των παρεχομένων
εξηγήσεων από τον καταγγελλόμενο. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου αιτιολογημένη
απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης μπορεί να παραπέμψει την διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή, 3297/23.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Α/259),
χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς
ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

