ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
Σ ΤΟΙΧΕΙΑ Α ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Δ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
SECURE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός- Αριθμός): ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, Τ.Κ.: 10559, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 997873590
2111036500
Τηλέφωνο -Σταθερό/κινητό:
Email :info@secure-ins.gr



Αριθμός Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή: Πρακτόρων 6534/ Συντονιστών 1037
Αριθμός Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 379356
Η εγγραφή μου με τα παραπάνω στοιχεία στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να εξακριβωθεί μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου
http://insuranceregistry.uhc.gr/, που τηρείται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)

Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Είμαι κάτοχος Αδείας ασκήσεως
επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:

X Ασφαλιστικού Πράκτορα
X Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων
 Μεσίτη Ασφαλίσεων
X Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Α’, διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
………………………………………………………….
…………………………………………………………
 Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Δ’, διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζομένων σε ασφάλιση.

Κατέχω:

Σ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΑΛΛΕΣ

Α ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ

Σχετικά με τη σύμβαση που προτείνω, έχω συμβατική υποχρέωση να ασκώ δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:
Ασφαλιστικού Πράκτορα / Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Δ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑΠ ΕΛΑΤΩΝΚΑΙΛ ΟΙΠΩΝΕ ΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πελάτες, Ενώσεις Καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά των
Διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργεί πράξεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων,
για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί
να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια όργανα ή φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος
συστάθηκε με το ν. 3297/2004 (Α’ 259) ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής
Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

ΛΟΙΠΕΣΠ ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ενημέρωσα τον υποψήφιο για ασφάλιση ότι:

Δεν έχω συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε ασφαλιστική επιχείρηση, που να φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου αυτής.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης, που να
φτάνει ή υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησής μου.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
Παρέχω στους υποψήφιους ασφαλισμένους συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, εκτός αν αυτά αφορούν υποχρεωτική εκ
του νόμου ασφάλιση ή απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες.
Η φύση της αμοιβής μου συνίσταται σε προμήθεια επί των ασφαλίστρων, η οποία ενσωματώνεται στο ασφάλιστρο.
Αθήνα,………………………………………………….
Έλαβα γνώση των ανωτέρω στοιχείων
Ο υποψήφιος για Ασφάλιση

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Secure Insurance Agents P.C., 8 Pesmazoglou Str. 10559 Athens, T. 211 10 36 500, F. 210 32 47 356,E. info@secure-ins.gr

