Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Δικαιούχε αποζημίωσης,

Εσωκλείουμε επίσημη επιστολή από τον εκκαθαριστή της Qudos Insurance A/S (σε πτώχευση) και την οποία
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.
Την 20η Δεκεμβρίου 2018 η ασφαλιστική εταιρεία Qudos Insurance A/S με έδρα την Κοπεγχάγη Δανίας
κηρύχθηκε σε πτώχευση και την 28η Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε η απόφαση της πτώχευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δανίας. Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής διορίστηκε ο δικηγόρος Boris
Frederiksen (Μπόρις Φρεντεριξέν).
Η πτώχευση έχει συνοπτικά τις παρακάτω συνέπειες στην ασφαλιστική σας σύμβαση:
1. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας είναι σε ισχύ για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της
πτώχευσης, δηλαδή μέχρι 28-3-2019.
2. Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας θα καλύψει όλες τις ζημιές που έχουν γίνει και όσες πιθανόν
προκύψουν από την ασφαλιστική σας σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών
καλύψεων) έως τις 11-3-2019.
3. Εφόσον έχετε αναγγείλει ήδη την απαίτησή σας στην εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε.,
δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία επιπλέον ενέργεια. Η εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. θα αναγγείλει
την απαίτησή σας στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.
4. Εφόσον δεν έχετε αναγγείλει την απαίτησή σας, θα πρέπει να το κάνετε το συντομότερο δυνατόν και
το αργότερο έως 20-6-2019 στην εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε., προκειμένου η απαίτηση σας να
καλυφθεί από το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας.
5. Όλες οι ζημιές και οι απαιτήσεις συνεχίζουν να ανακοινώνονται στην εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε., ειδικό
αντιπρόσωπο ζημιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
(Σημείωση: η εταιρεία Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε. αναφέρεται στην συνημμένη επιστολή ως
πραγματογνώμονας.)
6. Προσοχή η ικανοποίηση τυχών αξιώσεων σας από την πτωχευτική περιουσία κρίνεται επισφαλής, για
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών.
Παρακαλούμε
να
παραμένετε
ενημερωμένοι
http://www.qudosinsurance.dk και www.qudos.gr

επισκεπτόμενοι

τις

ιστοσελίδες

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή σχετικά με την ασφαλιστική σας
σύμβαση ή/και τη ζημία σας, μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 15:00
στα παρακάτω τηλέφωνα:
Για θέματα Ασφαλιστικών Συμβάσεων:

Για θέματα Αποζημιώσεων:

Τ: 216 4004137, κα Παπανάγνου

Τ: 216 4004112, κ. Λαμπράκη

Τ: 216 4004143, κα Μαντζιαβρά

Τ: 216 4004113, κα Μιχαήλ
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