
 

 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 

 
Προσωπικά Στοιχεία 

 
Ονομ/μο ή Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): 

 

Διεύθυνση:  

 

Ιδιότητα 
          
       Ασφαλιστικός Σύμβουλος          Συντονιστής Ασφ. Συμβούλων          Πράκτορας            Μεσίτης Ασφαλίσεων 
 

Είδος Πιστοποίησης 
 

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
 
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου  Α, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου  Β, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου  Γ, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου  Δ, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πιστοποίηση που επιτρέπει τη διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικά προϊόντα με επενδυτικό χαρακτήρα 
 
Αριθμός μητρώου επιμελητηρίου στην αρμόδια υπηρεσία του οποίου μπορείτε να απευθύνεστε για να 
διακριβώσετε την εγγραφή μας:  

ος Πιστοποίησης 

Σχέση με Ασφαλιστικές Εταιρείες 
 
Καμία συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής εταιρίας που να υπερβαίνει το 10% 
των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής 

Καμία συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής ασφαλιστικής, που να υπερβαίνει 
το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του  κεφαλαίου μας 

 

Δικαιώματα Πελατών 
 
Λήπτης Ασφάλισης, Ασφαλισμένος, Δικαιούχος και Ενώσεις Καταναλωτών έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν 
έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων του Π.Δ 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή 
προσκρούουν στη Δημόσια τάξη ή πράξεων που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ μπορούν να 
καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. 
 
Η έγγραφη καταγγελία εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΙΑ μετά από προηγούμενη ακρόαση του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην οποία ο καταγγέλων έχει δικαίωμα αιτιολογημένης απάντησης. Η όποια τέτοια 
διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, χωρίς με τον τρόπο αυτό να 
περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων 
δικαιοδοτικών οργάνων. 
 
Συνεργασία με Ασφαλιστικές Εταιρείες 

 
Ασκώ την δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
 

μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με τις 
παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις:  

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                  

 
 
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής                                                                                        
 

μέσω μη αποκλειστικής συνεργασίας με τις 
παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Ημ/νία    ...../...../..... 

 
Υποψήφιος για Ασφάλιση




