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Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών
Άρθρο 152 του Ν. 4364/2016

1. Σύμφωνα με το Νόμο 4364/2016 και το Νόμο 2496/1997, το παρόν έντυπο πρέπει να σας παραδοθεί πριν
την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης. Με βάση την αίτησή σας για ασφάλιση, η εταιρία μας θα εκδώσει το
ασφαλιστήριο που θα σας παραδοθεί το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει η περίπτωση στο ασφαλιστήριο να
υπάρχουν τροποποιήσεις της αίτησης, για τις οποίες θα ενημερωθείτε από το ίδιο το ασφαλιστήριο. Επίσης
υπάρχει και περίπτωση να μην εκδοθεί καθόλου το ασφαλιστήριο που ζητήσατε, εφόσον δεν ικανοποιούνται
οι κανόνες που η εταιρία μας έχει υιοθετήσει σχετικά με την ανάληψη των κινδύνων.
Σύμφωνα με το Νόμο, όπως κάθε ασφαλιστική εταιρία, με το παρόν σας παρέχουμε, πριν την σύναψη της
ασφάλισης, τις ακόλουθες πληροφορίες:
 Επωνυμία, σκοπός και νομική μορφή της ασφαλιστικής επιχείρησης
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σκοπός της εταιρίας είναι η διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
 Κράτος-μέλος καταγωγής και διεύθυνση της έδρας
Η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. είναι Ασφαλιστική Ελληνική Εταιρία. Η έδρα της είναι ο Δήμος της N.
Σμύρνης Αττικής και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 213215 και Χαριουπόλεως, Ν. Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 171-21, τηλ. 210-3295111 φαξ: 210-3239135,
www.groupama.gr
Η GRΟUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση σχετική με την
φερεγγυότητα και την οικονομική της κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4364/2016 η οποία
τίθεται στη διάθεση του λήπτη της ασφάλισης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας «www.groupama.gr».
2. Προτεινόμενο Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων
Το δίκαιο που προτείνει η Εταιρία για να διέπει το ασφαλιστήριο ως προς όλα του τα θέματα
περιλαμβανομένων και των φορολογικών θα είναι το ελληνικό. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει
από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
3. Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των εγγράφων αιτημάτων και αιτιάσεων
α. Διευθέτηση εγγράφων αιτιάσεων
Τα οποιαδήποτε έγγραφα αιτήματα ή αιτιάσεις που τυχόν έχουν ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο
ασφαλισμένος και/ή ο δικαιούχος κατά περίπτωση πρέπει να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της
εταιρίας. Η εταιρία υποχρεούται να απαντήσει εντός 50 εργασίμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω
δύνανται να προσφεύγουν στους αρμόδιους φορείς για την εξέταση των αιτιάσεων τους:


Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
Fax: 210 3205437-8



Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549



Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414
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β. Δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης
Ι. Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο λήπτης της ασφάλισης
έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα
δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σε ένα μήνα
από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.
ΙΙ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις κατά το
νόμο πληροφορίες κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης για ασφάλιση ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς
τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης,
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 2 που
επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.
ΙΙΙ. Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις
(Ι) και (ΙΙ) να υπαναχωρήσει από την ασφαλιστική σύμβαση, αποστέλλοντας στην εταιρία συστημένη
επιστολή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου και ειδικά για τις
ατομικές ασφαλίσεις ζωής εντός 30 ημερών από την στιγμή που πληροφορήθηκε την σύναψη της
ασφαλιστικής σύμβασης.
Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και
κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα
επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία δύναται να παρακρατεί για την κύρια ασφάλιση ένα μηνιαίο
ασφάλιστρο και το 1/12 του ετησίου ασφαλίστρου για τις συμπληρωματικές καλύψεις. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόζεται στις συμβάσεις με διάρκεια ίση ή μικρότερη των 6 μηνών, καθώς και στις συμβάσεις όπου λόγω
της ιδιότητας του λήπτη της ασφάλισης ή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση ο λήπτης
της ασφάλισης δεν χρειάζεται ειδική προστασία. Ειδικά στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις,
το ποσό που θα επιστρέφεται στο λήπτη της ασφάλισης είναι αυτό που θα προκύπτει από τη ρευστοποίηση
της σχετικής επένδυσης.
4. Έναρξη, διάρκεια ισχύος και περιγραφή των παρεχόμενων καλύψεων
Η ισχύς των καλύψεων, βασικής και συμπληρωματικών, αρχίζει με την προϋπόθεση ότι θα έχει πληρωθεί το
οφειλόμενο ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής του και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ασφαλιστήριο. Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια των καλύψεων ορίζονται στο ασφαλιστήριο. Οι ασφαλίσεις
ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (Unit Linked) έχουν ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία είσπραξης από
την εταιρία της πρώτης δόσης ασφαλίστρων ή του συνολικού εφάπαξ ασφαλίστρου.
Η περιγραφή των παρεχόμενων καλύψεων κύριας και συμπληρωματικής ασφάλισης, το πότε αρχίζει η ισχύς
τους, καθώς και οι διάφορες επιλογές του λήπτη της ασφάλισης περιγράφονται στους γενικούς και ειδικούς
όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή των πακέτων καλύψεων.
Ειδικά για το προϊόν GROUPAMA AMBRE 2019 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εκδοθεί με βάση την αίτηση
ασφάλισης και η έναρξη ισχύος του θα είναι αυτή που ορίζεται σε αυτό. Από την ημερομηνία ισχύος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου αρχίζει και η επένδυση. Οι μέχρι τότε τυχόν προκαταβολές παραμένουν
ατόκως στα χέρια της GROUPAΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Σε κάθε περίπτωση όμως η έναρξη ισχύος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η έναρξη της επένδυσης δεν μπορεί να είναι αργότερα από την 28/6/2019.
Το προϊόν GROUPAMA AMBRE 2019 δεν μπορεί ποτέ να κατέχεται νομίμως ή επ’ ωφελεία οποιουδήποτε
«Προσώπου Η.Π.Α.» [όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό S που έχει εκδοθεί δυνάμει του από 1933 Νόμου
περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (Κανονισμός S)], και κατά
συνέπεια προσφέρεται και πωλείται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι «Πρόσωπα
Η.Π.Α.» σε συνάρτηση με τον Κανονισμό S.
Δια της αγοράς του προϊόντος, κάθε αγοραστής θα θεωρείται ή ότι έχει συμφωνήσει ή, αναλόγως με την
περίπτωση, θα απαιτηθεί από αυτόν να το κάνει, ότι δε δύναται να επαναπωλήσει ή με άλλο τρόπο να
μεταβιβάσει το προϊόν που κατέχει, παρά μόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δι’ «υπεράκτιας συναλλαγής»
(όπως ορίζεται στον Κανονισμό S) σε πρόσωπο που δεν είναι «Πρόσωπο Η.Π.Α.».
5. Ασφάλιστρα
Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων τόσο για την κύρια ασφάλιση όσο και για τις συμπληρωματικές καλύψεις
ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο συνολικά και ενιαία. Μπορεί
όμως, να συμφωνηθεί και πληρωμή του ασφαλίστρου ανά εξάμηνο ή ανά τρίμηνο ή και μήνα με επιλογή του
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λήπτη της ασφάλισης στην πρόταση για ασφάλιση, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο ασφαλιστήριο,
καθώς υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής επιπλέον ασφαλίστρου. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται και
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.
Η καταβολή ασφαλίστρων θα γίνεται στην έδρα της εταιρίας ή με ταχυπληρωμή, ή μέσω κατάθεσης σε
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ή δια του οριζόμενου στο ασφαλιστήριο εντολοδόχου είσπραξης.
6. Τρόπος καταγγελίας του ασφαλιστηρίου
Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται σχετικό δικαίωμα από το νόμο ή από
το ασφαλιστήριο, γίνεται με έγγραφη δήλωση που γνωστοποιείται σ’ αυτόν τον οποίο απευθύνεται (από τον
λήπτη της ασφάλισης στην εταιρία ή από την εταιρία στον λήπτη της ασφάλισης). Ειδικά στην περίπτωση της
καταγγελίας του ασφαλιστηρίου από την εταιρία, λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής του ασφαλίστρου, τα
αποτελέσματά της επέρχονται μετά από ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον λήπτη της ασφάλισης.
7. Ο τρόπος υπολογισμού και η τυχόν συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας, ο προσδιορισμός των αξιών εξαγοράς,
το είδος των μονάδων επένδυσης, καθώς και πληροφορίες για τα επενδυτικά κεφάλαια, διευκρινίζονται
στους όρους του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
8. Ο προσδιορισμός των αξιών εξαγοράς και των κεφαλαίων ελευθέρων περαιτέρω καταβολών εμφανίζεται σε
σχετικό πίνακα εξαγορών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο βαθμό που οι αξίες είναι εγγυημένες.
α) Προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου
Για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας εξέλιξης της εγγυημένης αξίας
εξαγοράς. Διευκρινίζεται ότι οι απλές (πρόσκαιρες) ασφαλίσεις ζωής δεν έχουν αξία εξαγοράς.
β) Προϊόντα Unit Linked
Η αξία εξαγοράς σε κάθε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, ορίζεται στο
ασφαλιστήριο ως ποσοστό του λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου.
Για το προϊόν «Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση», ισχύουν τα παρακάτω:
i.

Προϊόν «Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση» περιοδικού ασφαλίστρου.
Η αξία εξαγοράς σε κάθε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου είναι ποσοστό του
λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Έτος
1
2
3
4+

ii.

Ποσοστό εξαγοράς
0%
93%
95%
99%

Προϊόν «Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση» εφάπαξ ασφαλίστρου.
Η αξία εξαγοράς σε κάθε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου είναι ποσοστό του
λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Έτος
1 (μετά το τρίμηνο)
2
3
4+

Ποσοστό εξαγοράς
95%
98%
99%
100%

Τα προϊόντα «Οδός Αποταμίευσης», ΔΕΝ έχουν εγγυημένη αξία εξαγοράς.
Για το προϊόν «Groupama Ambre 2019», ισχύει το παρακάτω:
Η αξία εξαγοράς σε κάθε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος του προϊόντος είναι το 100% του
λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου, μετά το τέλος του 1ου έτους ασφάλισης.
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9. Οι μονάδες κάθε επενδυτικού κεφαλαίου είναι τα ίσης αξίας μερίδια στα οποία διαιρείται το επενδυτικό
κεφάλαιο.
10. Οι κανονισμοί των επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και τα έντυπα βασικών πληροφοριών των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων για τους επενδυτές, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.groupama.gr .
Τα στοιχεία του ενεργητικού που συγκροτούν τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια είναι:
 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA ENTREPRISES-Ν (ISIN: FR0010288316)
Δείκτης αναφοράς: Κεφαλαιοποιημένος δείκτης EONIA
Στόχος διαχείρισης: Ο στόχος διαχείρισης είναι η επίτευξη απόδοσης ανώτερης από αυτήν του
κεφαλαιοποιημένου δείκτη EONIA μετά από αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης κατά την συνιστώμενη
διάρκεια επένδυσης.
Το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ επενδύεται σε ομόλογα και τίτλους χρηματαγοράς που θεωρούνται ότι έχουν
υψηλή πιστωτική ποιότητα από την εταιρεία διαχείρισης και σε καταθέσεις πραγματοποιούμενες σε
πιστωτικά ιδρύματα.
 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA PRUDENCE (ISIN: FR0010013953)
Δείκτης αναφοράς: 10% MSCI World EUR-Hedged (επανεπένδυση καθαρών μερισμάτων) + 40% Barclays
Capital Euro Aggregate (επανεπένδυση κουπονιών) + 50% κεφαλαιοποιημένος δείκτης EONIA.
Στόχος διαχείρισης: Ο στόχος διαχείρισης είναι η επίτευξη απόδοσης ανώτερης από αυτήν του σύνθετου
δείκτη αναφοράς.
Το επενδυτικό τμήμα σε προϊόντα επιτοκίων θα κυμαίνεται μεταξύ των ποσοστών 80% και 100% του
καθαρού ενεργητικού. Αυτές οι επενδύσεις, σε απευθείας κινητές αξίες ή εντός υποκειμένων ΟΣΕΚΑ, θα
επικεντρώνονται κυρίως σε εκδόσεις κατηγορίας "επενδυτικής βαθμίδας" (investment grade) ή σε
εκδόσεις που θεωρούνται ισοδύναμες από την εταιρεία διαχείρισης. Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές θα
κυμαίνεται μεταξύ 0% και 20% των στοιχείων καθαρού ενεργητικού του, μέσω ΟΣΕΚΑ και απευθείας
μετοχών.
 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA EQUILIBRE (ISIN: FR0010013961)
Δείκτης αναφοράς: 50% MSCI World EUR-Hedged (επανεπένδυση καθαρών μερισμάτων) + 50% Barclays
Capital Euro Aggregate (επανεπένδυση κουπονιών).
Στόχος διαχείρισης: Ο στόχος διαχείρισης είναι η επίτευξη απόδοσης ανώτερης από αυτήν του σύνθετου
δείκτη αναφοράς.
Το επενδυτικό τμήμα σε προϊόντα επιτοκίων θα κυμαίνεται μεταξύ των ποσοστών 30% και 70% του
καθαρού ενεργητικού. Αυτές οι επενδύσεις, σε απευθείας κινητές αξίες ή εντός υποκειμένων ΟΣΕΚΑ, θα
επικεντρώνονται κυρίως σε εκδόσεις κατηγορίας "επενδυτικής βαθμίδας" (investment grade) ή σε
εκδόσεις που θεωρούνται ισοδύναμες από την εταιρεία διαχείρισης. Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές θα
κυμαίνεται μεταξύ 30% και 70% του καθαρού ενεργητικού του.
 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA DYNAMISME (ISIN: FR0010013912)
Δείκτης αναφοράς: 80% MSCI World EUR-Hedged (επανεπένδυση καθαρών μερισμάτων) + 20% Barclays
Capital Euro Aggregate (επανεπένδυση κουπονιών).
Στόχος διαχείρισης: Ο στόχος διαχείρισης είναι η επίτευξη απόδοσης ανώτερης από αυτήν του σύνθετου
δείκτη αναφοράς.
Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές θα κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100% του καθαρού ενεργητικού του, μέσω
ΟΣΕΚΑ και απευθείας μετοχών. Το επενδυτικό τμήμα σε προϊόντα επιτοκίων θα κυμαίνεται μεταξύ των
ποσοστών 0 και 40% του καθαρού ενεργητικού. Αυτές οι επενδύσεις, σε απευθείας κινητές αξίες ή εντός
υποκειμένων ΟΣΕΚΑ, θα επικεντρώνονται κυρίως σε εκδόσεις κατηγορίας «επενδυτικής βαθμίδας»
(investment grade) ή σε εκδόσεις που θεωρούνται ισοδύναμες από την εταιρεία διαχείρισης.
 GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 (ISIN: FR0013397874)
Είναι ένα Fund of Funds και έχει ως σκοπό να δώσει στον επενδυτή τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην
δυνητική απόδοση ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου με μετοχική και ομολογιακή έκθεση και ταυτόχρονα
να προστατεύσει το 85% της υψηλότερης τιμής που έχει επιτύχει το επενδυτικό κεφάλαιο.
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Οι επενδύσεις του κεφαλαίου χωρίζονται σε δύο τμήματα, το Δυναμικό τμήμα και το Αμυντικό τμήμα, η
αναλογία μεταξύ των οποίων αλλάζει συνεχώς.
Το Δυναμικό τμήμα αποκτάει έκθεση στις επενδυτικές κατηγορίες μετοχών και κρατικών και εταιρικών
ομολόγων, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF) και
παραγώγων.
Το Αμυντικό τμήμα αποκτάει έκθεση σε χρηματαγορές μέσω επένδυσης σε Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων,
διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που είναι επιλέξιμοι για Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, και
χρηματοοικονομικά συμβόλαια που επιτρέπουν την ανταλλαγή απόδοσης των διακρατούμενων τίτλων
του ενεργητικού έναντι της απόδοσης της χρηματαγοράς.
Κάθε τμήμα μπορεί να φτάσει να αποτελεί το 100% του ενεργητικού του κεφαλαίου.
Το επενδυτικό κεφάλαιο έχει μηχανισμό μερικής προστασίας της τιμής του, που διασφαλίζει ότι η τιμή
του δε θα πέσει κάτω από το 85% της υψηλότερης τιμής που έχει επιτύχει.
Το επενδυτικό κεφάλαιο GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 έχει προστασία του 85% της ανώτατης
τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί. Η εγγύηση της προστασίας αυτής παρέχεται από την τράπεζα BNP
Paribas για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του επενδυτικού κεφαλαίου. Στην λήξη της περιόδου
προστασίας ακολουθούνται διαδικασίες για ανανέωσή της. Η Groupama Ασφαλιστική και ο Όμιλος
Groupama δεν παρέχουν κάποια επιπλέον εγγύηση.
11. Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο ασφαλιστηρίου ορίζεται από την
Φορολογική Νομοθεσία (Ν.4172/2013) όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Συμβουλές
Όταν πραγματοποιείται απευθείας πώληση – διανομή ασφαλιστηρίων, η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει
συμβουλές σε σχέση με τα ασφαλιστικά προϊόντα.
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δήλωση προς την GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
Ο υπoγράφων το παρόν ………………………………………………………………………………………………….
Δηλώνω ότι παρέλαβα
Το Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 152 του Ν. 4364/2016

Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (Unit Linked)

Αποδέχομαι την πρόταση της εταιρίας ως προς το ότι εφαρμοστέο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης είναι το
ελληνικό.

Ημερομηνία ………/…………/…………….

ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

