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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 018        Σεπτέμβριος 2010 
 
Προς όλους τους  
Αξιότιμους Συνεργάτες μας 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 

Διαδικασία Αιτημάτων Ακύρωσης & Μεταβολής Συμβολαίου 
 

Πιστεύω να ασπάζεστε όλοι σας, ότι μεγάλο μέρος από το τίμημα που πληρώνουμε όλοι μας 
και στην ασφαλιστική αγορά, οφείλεται στην αταξία ή στο έλλειμμα που υπάρχει στις 
διαδικασίες μας. 
 

Εμείς, σαν εταιρία, σκοπεύουμε να θέσουμε σαν πρωταρχικής σημασίας το θέμα της 
οργάνωσης, της τάξης και της συνέπειας, που θα συμβάλλουν για όλους μας (πελάτες μας, 
συνεργάτες μας και εταιρία μας), 
- στην προστασία, 
- στην κατοχύρωσή, 
- στη σοβαρότητα και 
- στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητάς μας. 
 

Μετά τη μνεία που σας κάναμε για τις διαδικασίες απόδοσης των ασφαλίστρων και 
αποδιδόμενων προμηθειών σε σχέση με την ενεργή παραγωγή (που διορθώνει αδικίες), 
επανερχόμαστε με τις διαδικασίες που αφορούν στις ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 
 

Γνωρίζετε βεβαίως, ότι ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα και στο αρχικό του ασφαλιστήριο 
και στις ανανεώσεις του, να κάνει χρήση των Δικαιωμάτων του Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 
στα από του Νόμου χρονικά διαστήματα, και να μην αποδεχθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιό 
του. 
 

Εάν δε χρησιμοποιήσει αυτό τον τρόπο, τότε είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τα 
συνημμένα έντυπα που από 01.10.2010 θα συνοδεύουν όλα τα ανάλογα αιτήματα και θα 
πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένα από τον ασφαλιζόμενο & το συνεργάτη 
διαμεσολαβούντα. 
 

Για καλύτερη διευκόλυνση όλων μας, τα έντυπα θα ενταχθούν στην αποστολή κάθε  νέου 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα μας.  
 

Ελπίζω να αναγνωρίζετε και εσείς ότι ανάλογες ενέργειες, συμβάλλουν στην ενίσχυση του 
επαγγελματισμού μας και μας θωρακίζουν από υπαρκτούς κινδύνους συναλλαγών.  
 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη & συνεργασία σας, 
 

Φιλικότατα, 
 

Για την Εταιρία, 

 
Ουρανία Νικολετοπούλου 
Γενική Διεύθυνση 
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