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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Μητρþο ΠιστοποιημÝνων Τροπεζικþν ΥπαλλÞλων,

Ευχοριστοýμε για την αΠü με αριθ. Ιιρωτ. 52120-01-2017 οπÜ\rΓησÞ

σοò σε .Þ',ß,rημ« ýαò απü 1Β-11-2016, ωστüσο επανερχüμαστε στο δεýτερο

ü«λüò τδυ εÞωτÞμþüò μαò και πορακολοýμε να. μαò γνωρßσετε ποιοò Ýχει

ßÞυ ,ßοονη'σýιιτοξηò- κοß τÞρησÞò του αρχεßου των πιστοποιημÝνων

τÞαπεζικþν 
'ΥπαΜÞλων που τÞρεßτοι ξεχωριστÜ σε κÜθε υποκοτüστημα

πßστωτικοý ιδρýματüò σýμφωνα με την διÜταξη του Üρθρου 3 τηò,ΠΕΕ Ι6Ι2t-

5-2013 και αν οο«Ýßrο,' Ýλεγχüò για το οδιÜβλητο το Μητρþου ουτοý,

Γνωστοποιεßται αυτü το αρχεßδ στουò συναλλασσüμενουò και μπορεß κüποιοò

ενδιαφερüμενοò να λÜβει γνþση αυτοý;

Παρακαλοýμε να μαò ενημερþσετε εüν Ýχ9τε ΠρογματοποιÞσει ελÝγχουò

odþ ßρο.ßεζικοýò'οργανισμοýò κ.αι εφüσον Ýχετε πραγματοποιÞσει, να μαò

γυþ"rοποιÞσÝτε þν ßρ,ομü αýτþν, καθþò και τυχüν πρüσπμο που Ýχετε

ÝπþΞτ.,. Επßσηò, να μüò πληροφορß.σετε ÜναλυτικÜ εüν Ýχετε διοπιστþσει

πÜÞαιÞψειò, πüÞαρÜσßιò'Þ εφορμüγÞ κοτοχρηστικþν πρακτικþν κστü την

ÜσκησÞ'rηξ οροσrηριüτÞτÜò .1ουò σß 
'qχÝση 

με την ανÜπτυξη ασφαλιστικþν

;;γ;;,þ"'(ßξοτßοß'ºÞò'οßüπüζοßσοò'üÝσηò που κατÝχουν οι τραπεζικοß



οργανισμοß στη λειτουργßο τηò οικονομßαò), σε βüροò των κατοναλωτþν και

των ασφαλιστι κþν διαμεσολοβητþν,

¸χουμε γßνει οηοδÝιòτεò κοταγγελιþν μελþν μοò οι οποßεò κÜνουν λüγο για μη

τÞρηση κονüνων, ßδßò üπδßουò υποχρ.οß*ο, ,υο τηροýν οι τραηεζικοß

υπÜυηΙο, που ασκοýν κ'αι καθÞΚο\Γrα ασφαλιστικοý συμβοýλου.

ΣυγκεκριμÝνα κοταγγÝλλουν, üτι δÝχοιτται πιÝσειò απü τραπεζικοýò

υπαΜÞλουò για ßη 
'σýνοψη 

ασφαλιστÞρßων συμβολοßων, προκειμÝνου να

;ßχþ; 
-þοτ«οrrdηò 

μεßαχεßρισ_ηò _ 
σε .τραηεζικÜ ζητÞμ.ατα πο_υ τουò

ÜπßÜοτοýν π.χ., ¸λüοüÞ ßÞα'πεηκb6 μηλüκ επιτογþν, ρýθμιση. δανεßων,

;;;;lßδ;;ρü .π"ü«,Ξ «.ο..' επßσηò, καταγγÝλλουν üτι τη δραστηριüτητο του

;;φ;ß;;κοý συμβοýλου στουò τρσπεζικbýò οργουισμοýò, αρlετÝò φορÝò την

üσκοýν τραπεζικüß υπÜλληλοι, οι οποßοι δειτ διαθÝτουν την ανÜλογη Üδεια, κοι

þ;;- -δ þüοο 
-üλοκιÞρωσηò 

τηò ασφαλιστικÞ.ò σýμβαοÞζ, εμπλÝκεται

ßδ...ò«ò υπÜλληλοò που'διοdÝτει την εν λüγω Üδεια, υπογρÜφονταò την

ασφαλιστικÞ σýμβαση,

ΖοΡΠΙΔΗΣ
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