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Ππορ: Δίκηςο ζςνεπγαηών 

Εγκύκλιορ Νο 05/2014 Εξοςζιοδόηηζη από Αζθαλιζηικέρ για Είζππαξη Αζθαλίζηπων  
     
   31/01/2014 

Αγαπηηοί ζςνεπγάηερ, 

ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ζύμθωνα με ηο Άπθπο 9 ηηρ Ππάξηρ 31/30.09.2013* ηηρ Τπάπεζαρ ηηρ Ελλάδορ 

ππέπει να γνωζηοποιήζοςμε ζηιρ αζθαλιζηικέρ εηαιπίερ ηα ζηοισεία ηων ζςνεπγαηών μαρ, ώζηε να 

ζςνεσίζεηε να έσεηε δικαίωμα είζππαξηρ από ηοςρ πελάηερ ζαρ. 

Αν κάποιορ έσει ανηίππηζη με ηην κοινοποίηζη ηων ζηοισείων ηος και επιθςμεί άλλο ηπόπο είζππαξηρ, πσ 

ηασςπληπωμή ζε όζερ εηαιπίερ ηο ςποζηηπίζοςν, παπακαλούμε να επικοινωνήζει μαζί μαρ απαντώντας 

στο παρόν email. 

Σαρ παπαθέηοςμε ηο ζσεηικό άπθπο ππορ ενημέπωζή ζαρ. 

*Άξζξν 9 

Εληνινδόρνη Είζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ 

1. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη Εηαηξείεο παξέρνπλ εμνπζηνδόηεζε θαη δίδνπλ εληνιή ζε θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα λα πξνβαίλνπλ ζηελ είζπξαμε Αζθαιίζηξσλ από ηνλ Πειάηε γηα ινγαξηαζκό ηνπο, θαη εθόζνλ ε 
θαηαβνιή ησλ Αζθαιίζηξσλ δελ απνδεηθλύεηαη από άιια, ηζνδύλακα κέζα όπσο ελδεηθηηθά θαηαζεηήξηα ζε 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαη απνδεηθηηθά πιεξσκήο ζηα ΕΛΤΑ, νη Εληνινδόρνη Είζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ 
παξαδίδνπλ ζηνλ Πειάηε: 

α) είηε ηε λόκηκε απόδεημε είζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ πνπ εμέδσζε ε Εηαηξεία, 

β) είηε απιή αζεώξεηε θαη ελππόγξαθε απόδεημε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απόδεημεο θαη είζπξαμεο ησλ Αζθαιίζηξσλ, ηα πιήξε θνξνινγηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ 
εηζπξάμαληνο, ηελ επσλπκία ηεο Εηαηξείαο γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο εηζπξάηηεη ην Αζθάιηζηξν, ηα πιήξε 
ζηνηρεία εμαηνκίθεπζεο ηνπ Πειάηε, ην θαηαβιεζέλ από ηνλ Πειάηε Αζθάιηζηξν θαζώο θαη ζύληνκε 
πεξηγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηεο θάιπςεο γηα ηελ νπνία θαηαβιήζεθε ην Αζθάιηζηξν. 

2. Οη Εληνινδόρνη Είζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ απνδίδνπλ ην Αζθάιηζηξν ζηελ Εηαηξεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 
33 παξ. 2 λ.δ. 400/1970. 

3. Απαγοπεύεηαι η ςπεξοςζιοδόηηζη ζηην είζππαξη Αζθαλίζηπων από ηο Ενηολοδόσο Είζππαξηρ 
Αζθαλίζηπων ζε ζςνεπγάηη ηος, σωπίρ ηην γπαπηή ζςναίνεζη ηηρ Εηαιπείαρ. 

  

Είμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε διεςκπίνιζη. 
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