
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.∆. 190/2006 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Αριθ....

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΗ

FAX

e-mail

Αρ. Μητρώου

Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων 

ΝΑΙ  /  ΌΧΙ

ΝΑΙ  /  ΌΧΙ

ΝΑΙ  /  ΌΧΙ
ΝΑΙ  /  ΌΧΙ

ΝΑΙ  /  ΌΧΙ
ΝΑΙ  /  ΌΧΙ

απαλλαγή από την υποχρέωση 

παροχής πληροφοριών αρθρου 11, 

παρ 1,2 και 3 Π∆ 190/2006

2) Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

(ως άρθρο 11, παρ 4 Π∆ 190/2006)

Αντασφάλιση

Επιµελητήριο 

website

ήθη, που προσκρούουν στη δηµόσια τάξη και ιδιαίτερα για πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΝΑΙ / ΌΧΙ / ∆εν απαιτείται

5) ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Ασφαλισµένοι, αντισυµβαλλόµενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλλουν καταγγελία κατά του ασφαλιστικού 

διαµεσολαβητή στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆.Ε.Ι.Α.) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της 

κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και για πράξεις που αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά 

διαµεσολαβητη. Οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του π.δ. 298/1986, επιβάλλονται κατόπιν έρευνας της ∆ιεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆.Ε.Ι.Α) και ακρόασης του καταγγελόµενου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, τόσο για τη βασιµότητά τους

όσο και για την επάρκεια των εξηγήσεων εκ µέρους του διαµεσολαβητη. Η ∆.Ε.Ι.Α. παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος 

αιτιολογηµένη απάντηση προς τον καταγγέλοντα. Τέλος αν τα εµπλεκόµενα µέρη το αποδέχονται, µπορεί η ∆.Ε.Ι.Α. να παραπάµψει τη 

διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή (ν. 3297 / 23-12-2004) χωρίς να περιορίζεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον και 

άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

Α) Συµµετοχή µου (άµεση ή έµµεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε µετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης  

Ζ) Πιστοποίηση γνώσεων για διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων µε επενδυτικά χαρακτηριστικά 

ΣΤ) ∆υνατότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µε επενδυτικά χαρακτηριστικά 

βάσει αµερόληπτης ανάλυσης

∆) Συµβατικη µου υποχρεωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ συνεργασίας µε µία ή περισσότερες εταιρίες

Ε) Η/ Οι  συνεργασία/ες  µου µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες ∆ΕΝ είναι αποκλειστική/ές και δεν παρέχω συµβουλές

 Ασφαλιστικές Εταιρίες

Γ)  Παροχή συµβουλών βάσει αµερόληπτης ανάλυσης ( άθρο 11, παρ 2 Π∆ 190/2006) λόγω µη αποκλειστικής συνεργασίας µε µία ή περισσότερες

Ασφάλιση

4) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3) ∆ραστηριότητα Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης

KINHTO

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Λεπτοµέριες

 κεφάλαιο στην επιχείρησή µου που ασκει δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης

(Αν ΝΑΙ, να δοθούν λεπτοµέριες.) 

(Αν ΝΑΙ, να δοθούν λεπτοµέριες.) 

Β) Συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή µητρικής της (άµεση ή έµµεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε µετοχικό  

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
 ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

(Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή)

................

Βαβουλιώτης Αντώνης
Ληλαντίων 3 34100

Χαλκίδα
6945087202

advavouliotis@outlook.com http://www.av-asfalisi.com/

Ευβοίας

ΧΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ
ΧΧΧ

ΧΧΧ
ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

47731

info@av-asfalisi.com

ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ
34100

6945087202

47731

www.av-asfalisi.cominfo@av-asfalisi.com
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2221312766
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