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AΙΙo ToΝ ΑΣΦΑ^ΙΣTΙKo ΔΙΑMEΣOΛABΗTΗ ΣΑΣΣ

Σοξ γνωστonoloι:,με τo στolxεΙo τηζ EτοΙρiσ μoζ, rΙοΦΘθro\rroξ εΠlπλθov
Ασφoλισπκoι] Δloμεσoλoβητη τoU EnoYγελμoτlκoι Enlμελητηρioυ AΘηvδv.
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EnΙσηζ σοζ ενηpερδvouμε:

1.
.Ξ

E

ξ

τo Δε,\τio Toυτδτητoζ

Δεv εΧoUμε 6μεoη i1 €μμεoη σUμμετoΧη σε σUγκεκρμθγη oσφολισΓlκi επlxεiρηη, με Πoσocπδ dνω τoU
δκoιδμοτo ψilφou η τoU κεφολοiou ουτriζ,

10Ψo σε

2. Δεv iχoυμε dμεoη i ξμμεoη oυμμεroxi1 oε oυγκεκρtμθvη oσφολσnκιi επlxεiρηoη fl μητρlκιi εΠlxεiρηση
τηζ σuγκεκρlμavηζ oσφoλlσrικιiζ εΠtΧεiρησηQ με noσoστo dvω τoυ 100/0 σε δlκοlδμοτo ψηφoU li τoU
κεφoλoioυ

ουτηζ,
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Aσφoλσμaγol, o\rrlσUμβολλoμεvol, δlκoιoixoι, ενdlσειζ κoτovoλωτωv κοι κiΘε ενδloφεΦμεvoζ μnoρεi
κoτoYγελio, σrηv EΠιτΦπri EΠoΠτεioζ Ιδtωτικiζ Aσφ6λlσηζ κοτd οσφολισπκoιi ri
οιrrοσφολσrlκoιil δEμεσoλοβητil γlo προεflζ Ιi noρολεiιlειζ nou σUvlσroυν noρoβdσεtξ τηζ κεiμεvηζ voμoθεσΙoζ
σxε1κ6 με τηv οσφoλσrlκi διoμεσoλdβηση Koθξ κol τωv δioτdξεωv τou δlotγμoτoζ oυτotj, ti oιΓΠβοivoυv σro
xρηστi κol συvoλλoκtlκd flΘη i1 nφoκφιioυv σrηv δημωE τdξη, δil,ξ δε γ!o nΦξεξ i noρoλεiψεlq, ΠoU κ0τ6
την oιnoλoγημθγη κρiση τηζ Enlτρoniζ EΠonτεiοζ Ιδωπκilξ AσΦλtσηζ ΠΦζ τηv oΙΙoio υnoβθΜεrol η
κoτογγελio μnoρoιv vο κoτoλovσΘoιv στov κοτoγYελλδμενo δEμεσoλοβητi, Γο τlq ονωτθρω nρiξειζ κo!
Πορολεiψεlζ εΠlβdλλo\rro| oι κUμbσεξ τoU δρθρoυ 12 τoυ n.δ. 298/1986 (Φ.Ε.K. Ιy'133), κoτδΠv Πρoηγol]μεvηζ
oκΦtσεοξ τoυ oσφoλσΠκoι ri owοoφoλonκoυ δoμεσoλοβηni κol iρευvoζ τηζ ΕnlτΦΠiζ Eπoπτεioζ
Iδlωτ,κiζ ΑσΦλσηζ γlο τηv βoσlμδτητo τωv κoτoγγελλoμavωv κot τωv noρ9ρμθvωv 4ηYiσεωv οΠδ τov
κoτoYγελλ6μεvo. Σε κοθε περinτωση noρi11ετοl εvrξ ευλδ\Φυ Χρδvoυ olτloλoγημθνη on6rrrηoη nρoq τoν
κoτoγγaλλovτo. Av το εμΠλεκδμενo μiρη oπoδixovrοι, η Enlτφnil EΠoΠτεioζ lδιωτtκi]ζ Aσφdλισηζ μΠoρεΙ νo
noμniμψεl ηv δοφoρο σro ΣυνiYoρο τoU Koτοvoλωτil' 3297123.12.2004 (Φ.E.K. A/259), xωρiq vo
περιoρiξroι η δυνoτδτητο των εμΠλεκoμaνΦv μεΦv vο ΠΦβoivouv σε ξ6δικη εniλUση τηξ δEφoρdζ εν6πιov
dλλωv δικolωoπκδv oργδvωv.
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vο oσκoιμε

δρ0σrηρ16τητεζ οoφoλιorικtjg δrcμεσoλiβησηζ

Περισσδτερεζ οσφoλστlκθζ επι1εlρi1oειq. Mετd onδ σXεπκ6 oog oiτημo,
onoκλεσΠκi σε μio
αpελouμε vo σοζ εvημερ6σauμε γlο τιq επωvυμiεg τωv oσφoλσπκδv επlxε|ρliσεωv με nζ onoiεζ

.
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oiμβooη, εvημεμilνouμε εnlnλaov δτl :
ΠoΦXoυμε συμβoυλaζ βoσεl oμεΦληπτηζ ovdλUσηq εnoρκoυζ oρΘμoι οσφολ]σΠκδv συμβdσεωv noυ
δioτiθεwol αrηv οYoΦ nΦκεlμθvoυ, oιiμφωvο με εΠ0γγελμοτικ6 κρlτiρlo, vo nφτεivoυμε τηv
oσφoλσΠκΙi σιμβοση πoU θo oπ'onoκρivεΙol nληρεrσrερo στlξ ov6γκεζ σοζ,

Γrc τηv fΙρoτav6μενη

μnoρoι]με ολλd κoι nΦγμoτl oσκol]με εΠlxεlρημoτικθζ δΦαrηριδτητεζ.
Γlo τη πεpιrπιboεrq δπoU Πρoβλanεrol di μio συγκεκρlμεvη nληρoφoρΙο noρθ1εroι μovo μεrd οn6 οiτημο
σo9 σοζ ενημεΦσoμε σxεnκ6 γιo τo δlκoiωμi σοζ vο hτiσεrε tηv πληρoφoρiο oυτil.

5.

ΠρN on6 τη σιvοψη oΠoοσδiΙΠoτε σ(rμβoσηζ oσΦλσηζ, τouΜxlσrov βiσεl τωv nληΦφoρδν τlζ onoiεζ
μοζ πορεixοτε, πρanσ vo δ€Uκρlvσroιv ol oΠolτησειζ κoι ol ovdγκεζ σoζ κοθ(ξ κol o| λ0γol στoυζ
δndioυξ ρdoiατηκbv or oυμβoυλaζ nou σοζ δδθηκοv, σΧεΠκo με συγκεκρtμθνo ooφoλlorικδ nφi'δv.
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