Αξιότιμοι Κύριοι/ες
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε με χαρά να σας γνωστοποιήσουμε την λειτουργία του υποκαταστήματος της NDI Insurance
& Reinsurance στην Ελλάδα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας σας. Στα πλαίσια της παγκόσμιας ανάπτυξης της
Εταιρείας, που έχει ήδη ιδρύσει υποκαταστήματα στη Φλόριντα, Αργεντινή, Ρωσία, Ρουμανία, Ισραήλ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Ινδονησία, αλλά πλέον και στην Ελλάδα, διαφάνηκε ότι η χώρα μας θα αποτελέσει νευραλγικό σημείο εκκίνησης για όλη
την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
H NDI Insurance & Reinsurance, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιούμενη νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
Οδηγίες 2009/138/ΕΚ & 2014/51/ΕΕ και τον Ν.4364/5-2-2016 έχει ως αντικείμενο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (μεσιτεία
ασφαλίσεων) και είναι εγγεγραμμένη στην αρμόδια εποπτική αρχή της Αγγλίας, ήτοι την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς
(Financial Conduct Authority), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2006/48/ΕΚ).
Οι δραστηριότητες της NDI Insurance & Reinsurance είναι οι συμβάσεις ασφαλιστικού κινδύνου στους κλάδους πιστώσεων &
εγγυήσεων.
Η εταιρεία μας βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει όλων των τύπων εγγυητικών επιστολών, όπως:


εγγυήσεις για την ανάληψη έργων και υπηρεσιών, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τρίτες χώρες,



εγγυήσεις για την αγορά προϊόντων – εμπορευμάτων,



εγγυήσεις ενοικίων επαγγελματικών & ιδιωτικών χώρων,



εγγυήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων και



κάθε είδους εγγυητικών επιστολών ιδιωτικών & δημόσιων συμβάσεων (συμμετοχής – καλής εκτέλεσης – καλής λειτουργίας –
απορρόφησης κονδυλίων).

Επίσης το νομικό τμήμα της NDI Insurance & Reinsurance έχει μελετήσει με σύνεση το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά
την παροχή εγγυήσεων κατά τη σύναψη μιας δημόσιας & ιδιωτικής σύμβασης μέσω δημόσιων & ιδιωτικών διαγωνισμών ενώ η
παροχή της κάθε είδους εγγύησης ασφαλίζεται σε κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Με γνώμονα την πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των εταιρειών, στόχος μας είναι να καινοτομούμε παρέχοντας
λύσεις και προτάσεις στα επιχειρηματικά σας σχέδια, βελτιώνοντας το οικονομικό κόστος, διατηρώντας ή και αυξάνοντας τη
ρευστότητά σας, αλλάζοντας τις διαδικασίες παροχής πιστώσεων & εγγυήσεων που μέχρι σήμερα γνωρίζετε.
Για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ndiinsurance.co.uk ή επικοινωνήστε
μαζί μας στο 216.800.3818 ή με email στη διεύθυνση info@ndi-greece.eu και θα χαρούμε να προγραμματίσουμε ένα προσωπικό
ραντεβού μαζί σας.
Ευελπιστούμε να σας εξυπηρετήσουμε,
Με τιμή,

Colin Chapman
Branch manager

