Όροι Χρήσης
Η ιστοσελίδα www.focusbrokers.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας FOCUS INSURANCE
BROKERS και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών
υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου
2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ.
L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.

KAΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30Α – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- Τ.Κ. 14452
ΑΦΜ: 998967531 - ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ. 2106254285-6
Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 280576

Η FOCUS INSURANCE BROKERS δεσμεύεται ως προς την προστασία της
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχετε. Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς
χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε και τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι
θα παραμένει ασφαλής και δεν θα χρησιμοποιηθεί κατ' άσχημο τρόπο και από κανένα
τρίτο.

Ασφάλιση μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι πληροφορίες που απαιτεί η FOCUS INSURANCE BROKERS είναι το ελάχιστο των
πληροφοριών για να παραδώσει μια ασφαλιστική αίτηση και να σας παρέχει έπειτα την
πραγματική ασφάλιση.
Λόγω αυτού, είναι σημαντικό να γεμίζετε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες σωστά.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και το κινητό
σας τηλέφωνο. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της FOCUS
INSURANCE BROKERS από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα
επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - στοιχεία
αυτοκινήτου-κινητό τηλέφωνο. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και διατηρούνται στο αρχείο της FOCUS INSURANCE
BROKERS.
Η FOCUS INSURANCE BROKERS μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο
είδος των συμβολαίων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να
καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες
προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη
γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε
δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο
σχετικά με την περιοχή Ιστού. Η FOCUS INSURANCE BROKERS δεσμεύεται ότι ποτέ δεν
θα πωλήσει τις πληροφορίες σας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς σε οποιοδήποτε τρίτο.
Δεν θα αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικά ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς τη δική
σας άδεια, εκτός αν νόμιμα έχουμε το δικαίωμα για να το κάνουμε (παραδείγματος χάριν,
αν είναι απαραίτητο για να κάνουμε έτσι με απόφαση δικαστηρίου). Ζητάμε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεδομένου ότι αυτή είναι η διεύθυνση πού θα έρθουμε
σε επαφή με σας με τις υπενθυμίσεις ή τις πληροφορίες ανανέωσης που αφορούν την
ασφάλιση σας.
Μπορούμε περιστασιακά να στείλουμε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ειδικές
προσφορές ή νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνατε αυτό το υλικό έχετε την ευκαιρία να μην μας δώσετε την
άδεια χρήσης της, όταν ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Τρίτοι
Εάν έχετε προέλθει στην περιοχή Ιστού μας από μια περιοχή Ιστού τρίτων, δεν είμαστε
αρμόδιοι για τις πολιτικές προσωπικών στοιχειων και τις πρακτικές εκείνης της περιοχής
Ιστού τρίτων. Μπορούμε κατά διαστήματα να παρέχουμε στους τρίτους τις πληροφορίες
σχετικά με τον αριθμό χρηστών που συνδέονται με την περιοχή Ιστού μας. Αυτό είναι
καθαρά για διοικητική μέριμνα.

Διαχείριση ασφάλειας
Η FOCUS INSURANCE BROKERS είναι αρμόδια για την ασφάλεια της περιοχής Ιστού
focusbrokers.gr και των συνδεμένων πληροφοριών. Ως τμήμα αυτών των ευθυνών η
εταιρία αναθεωρεί τακτικά και ενημερώνει την ασφάλεια της περιοχής Ιστού καθως και το
ενισχυτικό υλικό, για να εξασφαλίσουν οτι όλες οι συναλλαγές και οι πληροφορίες είναι
όσο το δυνατόν ασφαλέστερες.

Νόμοι προστασίας καταναλωτή
Η ιστοσελίδα www.focusbrokers.gr επιθυμεί απόλυτα να συμμορφωθεί με τους νόμους
προστασίας καταναλωτή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του
επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτύου υπόκειται στους όρους του παρόντος
τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για
την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως
έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.
2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες
όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας
και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος
τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα focusbrokers.gr διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των
επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν
κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών
δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
της ιστοσελίδας www.focusbrokers.gr

