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Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Β) ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ «ΠΕΡΙ
ΕΝΤΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΑΣΤ ΚΩ∆ΙΚΑ αρθρ 713-729 κ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ» αρθρ 211-280
Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν. Διαβάστε το προσεκτικά .
Η FASMAGROUP ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ, είναι εταιρία ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λειτουργεί με την ιδιότητα του
Μεσίτη Ασφαλίσεων, ευρισκόμενη σε σχέση εντολής με τους ασφαλισμένους, ενεργώντας ως εντολοδόχος τους απ ευθείας ή μέσω συνεργατών
της. Στο κεφάλαιο της εταιρίας μας δεν μετέχει κάποια ασφαλιστική εταιρία με οποιαδήποτε μετοχική ιδιότητα. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας
μας, βρίσκονται στη διεύθυνση ΠΙΠΙΝΟΥ 25Α, ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 11257.Είμαστε πιστοποιημένοι και εποπτευόμαστε από την Διεύθυνση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης(ΔΕΙΑ) της ΤτΕ. Είμαστε επίσης εγγεγραμμένοι, όπως υποχρεούμαστε από την σχετική νομοθεσία, στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με αριθμό Μητρώου 233208, όπου μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία μας η συνεργατών μας στην
Κ.Ε.Ε. http://insuranceregistry.uhc.gr.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών και να ενεργούμε σύμφωνα με τους κανόνες της ΔΕΙΑ και τις παρακάτω
αρχές:
• Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με ακεραιότητα και με τη δέουσα δεξιότητα, φροντίδα και προσήλωση.
• Επιδεικνύουμε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τα συμφέροντά σας και σας αντιμετωπίζουμε δίκαια.
• Επιδεικνύουμε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την πληροφόρησή σας και σας ενημερώνουμε με τρόπο σαφή, δίκαιο και όχι παραπλανητικό.
• Αποτρέπουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων ή διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να τις χειριστούμε δίκαια.
• Μεριμνούμε για την επαρκή προστασία του ενεργητικού σας, όταν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, συμπεριλαμβανομένων των «ασφαλίστρων
του πελάτη» για τα οποία είμαστε θεματοφύλακες μέχρι την άμεση απόδοσή τους στις δικαιούχες ασφαλιστικές εταιρίες, βάσει των εντολών
της ΤΤΕ.
• Φροντίζουμε δεόντως να καθιερώνουμε και να συντηρούμε συστήματα και μέσα ελέγχου που είναι κατάλληλα με βάση τις οδηγίες της ΤΤΕ
Προσωπικά δεδομένα εντολέων μας ή/και κάθε υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προσώπου:
Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή/και επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι συνεργάτες μας συλλέκτες/επεξεργαστές δεδομένων σας,
τηρούμε αυστηρά και προστατεύουμε τα προσωπικά ή και ευαίσθητα δεδομένα των Ληπτών Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένων ή/και Δικαιούχων
ή/και δυνητικών ασφαλισμένων, σε αρχεία μέσω φυσικών εγγράφων η σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα χρησιμοποιούμε αυστηρά και
μόνο για το σκοπό που μας δόθηκαν, τηρώντας τις απαραίτητες ασφαλείς μεθόδους ή/και τρόπους προστασίας τους. Γι αυτό το λόγο μας
εξουσιοδοτείτε ανέγκλητα, να μεταβιβάζουμε όλα τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που μας εκχωρείτε κατ’ εντολή σας, για την δημιουργία
ή/και την εξυπηρέτηση της οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης σε όσους ασφαλιστές απευθυνθούμε κατά την κρίση μας, μέχρι την έγγραφη
ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής. Σε κάθε πάντως περίπτωση κάθε εμπλεκόμενος, εκ των υποκειμένων προσώπων που εμπλέκονται
προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα τους, σε ασφαλιστικές συμβάσεις, τις οποίες υλοποιήσαμε κατόπιν εντολής σας, έχει δικαίωμα εγγράφως να
ελέγξει, να διορθώσει, να αναστείλει ή να αποσύρει μέρος ή και το σύνολο των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), στα πλαίσια
που ορίζει ο νόμος η/και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Δηλώνουμε ότι:
• Δεν υπάρχει συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) της FASMAGROUP ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ, στο μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής εταιρίας, που
να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
• Δεν υπάρχει στην δραστηριότητά μας, συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) οποιασδήποτε ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής ασφαλιστικής
επιχείρησης, που να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μας.
Δικαιώματα εντολέων μας – δυνητικά ασφαλισμένων ή/και πελατών μας-:
Ο Λήπτης Ασφάλισης, Ασφαλισμένος, Δικαιούχος και οι Ενώσεις Καταναλωτών έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν έγγραφη καταγγελία στην
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που
συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων των νόμων ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή
προσκρούουν στη δημόσια τάξη. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από την Διεύθυνση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», ή σε άλλες ανεξάρτητες αρχές, χωρίς όμως με τον
τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε επίλυση κάποιας διαφοράς εξωδικαστικά ή ενώπιον άλλων
δικαιοδοτικών οργάνων.
Υπάρχουσα μέχρι στιγμής συνεργασία μας με Ασφαλιστικές Εταιρίες:
Η FASMAGROUP ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ, ασκεί έως σήμερα την δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με το σύνολο σχεδόν των
ασφαλιστικών εταιριών, της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς εφ’ όσον εξουσιοδοτηθούμε, Συνεργαζόμαστε ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά με τις
παρακάτω αναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, χωρίς να αποκλείονται άλλες στο μέλλον, εφ’ όσον έχουμε την έγγραφη εντολή σας ή σε ειδικές περιπτώσεις
εμπορικών και βιομηχανικών ή εξειδικευμένων κινδύνων.
ERGO – ΕΘΝΙΚΗ - GROUPAMA – INTERAMERICAN – AIG – ALLIANZ – GENERALI – AXA/PPP- EUROLIFE – MINETTA – PERSONAL– ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ – ΔΥΝΑΜΙΣ –
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ – PRIME –EUROP ASSISTANCE – DAES LONDON IKE - GLOBAL INSURANCE BROKERS(EUROINS)Έλαβα γνώση εξουσιοδοτώ και συγκατατίθεμαι
Ο εντολέας

Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή

Ο συνεργαζόμενος με την Fasmagroup Διαμεσολαβητής
(Σφραγίδα/ πλήρη επαγγελματικά στοιχεία-μητρώο ΕΕ/υπογραφή)

Ημερομηνία

