ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΙΑΕΩΝ
ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΙΩΜΕΝΟΤ
Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα πατέρα / ςυζύγου:
Διεύθυνςη:
Σηλ.:

Fax:

E-mail:

Αρ. υμβολαίου/ων:
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΤ
Παρακαλούμε περιγρϊψτε με ςυντομύα το πρόβλημϊ ςασ και επιςυνϊψτε κϊθε ϋγγραφο που θεωρεύτε ςχετικό με το
θϋμα ςασ. Θα επικοινωνόςουμε μαζύ ςασ ςε ςύντομο χρονικό διϊςτημα.
Αφού ςυμπληρώςετε το παρόν ϋντυπο, μπορεύτε να το αποςτεύλετε εύτε με fax ςτο 210 3455009 εύτε ωσ
επιςυναπτόμενο ςτο e-mail: lempesi@grand.com.gr εύτε να το αποςτεύλετε ό παραδώςετε ςτην ϋδρα τησ Εταιρύασ
μασ ςτην οδό Πειραιώσ 205, Δόμοσ Μοςχϊτου – Σαύρου Αττικόσ Σ.Κ.

Επιθυμώ να παραλϊβω την το αποδεικτικό παραλαβόσ που βεβαιώνει την λόψη των αιτιϊςεων :

ΕΝΣΤΠΑ
( ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΗΝ ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΙΕΤΘΤΝΗ)
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
( ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΗΛΩΘΕΙΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ )

Σόποσ:

Ημερομηνύα:

Ο ΑΙΣΙΩΜΕΝΟ
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Σελίδα 1

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Εϊν δεν εύμαςτε ςε θϋςη να επιλύςουμε ϊμεςα το θϋμα που μασ αναφϋρετε θα ςασ ςταλεύ απϊντηςη εντόσ
των προςεχών 30 ημερών.
Εϊν δεν μπορούμε να επιλύςουμε το θϋμα εντόσ τησ παραπϊνω προθεςμύασ καιςε κϊθε περύπτωςη εντόσ
τωνεπόμενωνπενόντα (50) ημερών από την υποβολό του εγγρϊφου τησ αιτιϊςεωσ ςασ, θα ςασ ςταλεύ
απϊντηςη από την Εταιρύα με τισ απόψεισ μασ, καθώσ και την πρόταςό μασ για το θϋμα που μασ
παρουςιϊζετε.
ασ ενημερώνουμε ότι η Εταιρύα GRAND ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτικό Διαχεύριςησ
Αιτιϊςεων με την οπούα διαςφαλύζει την ουςιαςτικό και αντικειμενικό διερεύνηςη των αιτιϊςεων που
παραλαμβϊνει και εξετϊζει ιςότιμα τα θϋματα που μασ αναφϋρονται, με γνώμονα την καλό πύςτη ςτη ςχϋςη
τησ με τουσ πελϊτεσ τησ και το καταναλωτικό κοινό.
Όλεσ οι υποθϋςεισ αντιμετωπύζονται με δύκαιο και αμερόληπτο τρόπο, με ςωςτό διαχεύριςη τησ
πληροφόρηςησ και των προςωπικών ςασ δεδομϋνων ςύμφωνα με το εφαρμοςτϋο δύκαιο.
Εϊν ϋχετε κϊποιο ερώτημα ό χρειαςτεύτε οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό πληροφορύα ςχετικϊ με την πορεύα
εξϋταςησ του αιτόματόσ ςασ, μη διςτϊςετε να επικοινωνόςετε μαζύ μασ :
ΤΠΕΤΘΤΝΟ: ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΛΕΜΠΕΗ
GRAND ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Α.Ε. Πειραιώσ 205, Δόμοσ Μοςχϊτου – Σαύρου Αττικόσ Σ.Κ. 17778
Σ.: +30 2103455090 (Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό 09:00 – 17:00)
F.: +30 2103455009 e-mail: lempesi@grand.com.gr
ε περύπτωςη που δεν επιτευχθεύ μύα αμοιβαύα αποδεκτό λύςη ςτα πλαύςια των ςυμφωνηθϋντων όρων των
ςυμβολαύων αςφϊλιςησ και των τηρούμενων διαδικαςιών τησ Εταιρύασ, ϋχετε τη δυνατότητα να
απευθυνθεύτε ςε αρχϋσ όπωσ :

την Σράπεζα τησ Ελλάδοσ, Διεύθυνςη Εποπτεύασ Ιδιωτικόσ Αςφϊλιςησ (Δ.Ε.Ι.Α.), οδόσ Αμερικόσ 3,
10564, Αθόνα, τηλ.: 210 3205222, www.bankofgreece.gr.

την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Τπουργείου Ανάπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ,
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κϊνιγγοσ, 10181 Αθόνα, τηλ.: 1520,
www.synigoroskatanaloti.gr.

τον υνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξϊνδρασ 144, 11471, Αθόνα τηλ. 210 6460862, 210
6460814, www.efpolis.gr, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Η ενεργοπούηςη του μηχανιςμού εξϋταςησ αιτιϊςεων προςφϋρεται χωρύσ καμύα δικό ςασ επιβϊρυνςη και
δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώςεών ςασ.

GRAND ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E./ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΗΣ
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