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1.α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εδρεύουσα στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800646869 και 
εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών με Γ.Ε.ΜΗ. 133845501000 (εφεξής «η Eταιρία») ασκεί την 
δραστηριότητα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης υπό την ιδιότητα του πράκτορα 
ασφαλίσεων στην ελληνική επικράτεια και ανήκει σε ποσοστό 100% στην ασφαλιστική 
επιχείρηση του Ν. 4364/2016 Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. 

 

1.β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ 
Η Εταιρία ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής επιδιώκει να διατηρεί τη φήμη της ως 
επιχείρηση που συνδράμει τους πελάτες και συνεργάτες του, τόσο κατά τη σύναψη όσο 
και κατά την διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων, που αφορούν ασφαλιστικά προϊόντα 
και συναφείς υπηρεσίες με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών και διαχειρίζεται τις 
συναλλαγές του με σύννομο και ορθό τρόπο.  

Η παρούσα Πολιτική αναπτύσσεται για να υποστηρίξει έμπρακτα την επιχειρηματική 
στρατηγική.  

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών 
διαμεσολαβητών ασφάλισης, που θα χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και 
εντιμότητα.  

Με τον τρόπο αυτόν η εταιρία μαζί με τους συνεργάτες της θα αποκτήσουν: 

 Μεγαλύτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων τους και πρόσκτησης 
νέων πελατών, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για τις 
ασφαλιστικές τους ανάγκες,  

 Αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα προς τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές 
εταιρίες, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς όρους συνεργασίας,  

 Βελτίωση της επιχειρηματικής προοπτικής τους, με τη μείωση του κόστους 
λειτουργίας και την αύξηση της πωλησιακής δυναμικής. 

Η παρούσα Εμπορική Πολιτική υιοθετήθηκε για να λειτουργεί σε συνέχεια των επιμέρους 
συμβάσεων που συνάπτει με τους συνεργάτες της και για να διευκρινίζει και 
συμπληρώνει τις ρυθμίσεις των συμβάσεων αυτών, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαφάνεια και σαφήνεια των όρων και συνθηκών συνεργασίας με την εταιρία. Ομοίως 
λειτουργεί και ως προς τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία με τις συνεργαζόμενες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

 

1.γ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η Πολιτική συμμορφώνεται, κατά κύριο λόγο, με το ακόλουθο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο για τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων και ιδίως:  
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 Το περιεχόμενο των απαιτήσεων όπως αναφέρονται στους Νόμους 4364/2016, 
1569/1985 και το Π.Δ. 190/2006, 

 Τις διατάξεις των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας  ΑΠ:  
86/5.4.2016, 153/8.1.2019, 

 Το Ν .4583/2018, 
 Καν. ΕΕ 679/2016 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

1.δ. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τους όρους της Πολιτικής αφορά όλο το προσωπικό 
της Εταιρίας, το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (εφεξής 
«Συνεργάτες») και αντίστοιχα τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τους οποίους 
συνεργάζεται η Εταιρία.  

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες ως προς την υιοθέτηση, παρακολούθηση, εφαρμογή και 
αναθεώρηση της Πολιτικής, έχουν ως εξής: 

� Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για: 
 
 Τον καθορισμό του περιεχομένου της Πολιτικής, 
 Την έγκριση και αναθεώρηση της Πολιτικής, 
 Την επίβλεψη της εφαρμογής και της παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 

αυτήν.  
 
� Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ευθύνη για: 
 
 Τις δράσεις με σκοπό την υλοποίηση της Πολιτικής,    
 Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Πολιτικής  στις 

καθημερινές λειτουργίες του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, 
 Την ετήσια επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής και υποβολή 

σχετικών προτάσεων προς το Δ.Σ, 
 Την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τυχούσα ανάγκη 

αναθεώρησης ή βελτίωσης της Πολιτικής, 
 Την ενημέρωση του  δικτύου των συνεργατών αλλά και των συνεργαζόμενων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το πλήρες περιεχόμενο της και τις τυχόν 
επικαιροποιήσεις /αναθεωρήσεις της. 

 

1.ε ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. και 
δεσμεύει όλα τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με αυτήν. Ειδικά η παρούσα έκδοση είναι 
η δεύτερη, εγκρίθηκε από το με ημερομηνία 30/11/2020 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας 
και τίθεται σε ισχύ από την 01/12/2020 



6 Π02_2.0 Εμπορική Πολιτική 

Οι τροποποιήσεις αυτής εγκρίνονται από το Δ.Σ, κατόπιν εισηγήσεως οποιουδήποτε 
μέλους του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, με εξαίρεση, όπου ρητά ορίζεται άλλως 
στην ίδια τη Πολιτική.  

Η  Πολιτική τροποποιείται, όποτε απαιτείται, έτσι ώστε πάντα να είναι επικαιροποιημένη, 
ιδίως λόγω μεταβολών που τυχόν επέρχονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο διέπει τη λειτουργία της.  

 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της εταιρίας είναι στενά συνυφασμένη με την ανάπτυξη 
των συνεργατών της, η  συνεργάζεται μαζί τους με εντιμότητα και διαφάνεια, σε ένα 
περιβάλλον εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αμοιβαίου οφέλους.  

Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των συνεργατών του δικτύου της με πρακτικό και 
ουσιαστικό τρόπο, παρέχοντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που 
χρειάζονται, για να πετύχουν τα εξής: 

(I) αύξηση των εσόδων, μέσα από τη διατηρησιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου και πελατολογίου τους, έχοντας στη διάθεσή τους πολλαπλές 
δυνατότητες για ανταγωνιστικές πωλήσεις και προσδίδοντας υπεραξία στην 
εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

 Για την αύξηση των πωλήσεων και τη διατηρησιμότητα των πελατών τους, η Εταιρία 
εξασφαλίζει στους συνεργάτες της: 

 πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής και Γενικών Κλάδων από τις 
περισσότερες αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς, 
καθώς και πρόσβαση σε προϊόντα αγορών του εξωτερικού,  

 εναλλακτικές προϊοντικές λύσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών: 
προσωπικές & οικογενειακές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές, 

 ανταγωνιστικά τιμολόγια και όρους ασφάλισης, μέσω της εξαιρετικής 
συνεργασίας και των άριστων σχέσεων που διατηρεί με τις συνεργαζόμενες 
ασφαλιστικές εταιρίες,  

 όλο το χρήσιμο υποστηρικτικό και προωθητικό υλικό και την προϊοντική 
πληροφόρηση που παρέχουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, 

 υπεύθυνη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις της αγοράς και του 
ανταγωνισμού,  

 προσωπική υποστήριξη στους συνεργάτες της που το επιθυμούν σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτητικών ασφαλίσεων (ιδιαίτεροι πελάτες, 
πολύπλοκα προϊόντα), καθώς και στις τεχνικές και εμπορικές συνεννοήσεις 
με πελάτες και ασφαλιστικές, 

 βοηθητική  πληροφοριακή υποστήριξη (χρήσιμα έντυπα & πολιτικές) μέσω 
της ανανεωμένης εταιρικής ιστοσελίδας, 

 άμεση, αυτόματη, εναλλακτική τιμολόγηση και προσφορά για τον συνεργάτη 
τυποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων για τον κλάδο του αυτοκινήτου σε 
24ωρη βάση μέσω της εταιρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πλατφόρμα 
πολυτιμολόγησης). 
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 ταχύτατη παρακολούθηση των συμβολαίων, ανανεώσεων, εισπράξεων και 
ζημιών των πελατών.  

(II) μείωση των εξόδων, μέσα από τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του 
γραφείου τους, παρέχοντας τη δυνατότητα αποφυγής μιας σειράς χρονοβόρων 
τεχνικών διαδικασιών και δαπανηρών γραφειοκρατικών λειτουργιών. 

Για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων των συνεργατών της, η 
Eταιρία: 

 αναβαθμίζει και επεκτείνει συνεχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
προσφέρει στους συνεργάτες της, επενδύοντας στην τεχνολογική υποδομή 
της εταιρίας, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις 
καθημερινές λειτουργίες, 

 παρέχει χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για συνεργάτες και πελάτες 
μέσα από την ανανεωμένη εταιρική ιστοσελίδα, που αφορούν στην 
ταυτότητα της εταιρίας και στο ανθρώπινο  δυναμικό της, σε όλα τα προϊόντα 
που μπορούν να προσφερθούν στους πελάτες, καθώς και στις υπηρεσίες 
καθημερινής εξυπηρέτησης και τα πληροφοριακά έντυπα,  

 θέτει στη διάθεση των συνεργατών του δικτύου της όλα τα υποχρεωτικά 
έντυπα και οδηγίες για την πωλησιακή και εισπρακτική διαδικασία, όπως 
προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις οικείες 
πράξεις της  εποπτικής αρχής, 

 φροντίζει για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των συνεργατών της πάνω 
στις εγκυκλίους (τιμολογιακές αλλαγές, νέα προϊόντα, έντυπα, οδηγίες κ.λπ.) 
των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών και ενσωματώνει – όπου είναι 
εφικτό – τις αλλαγές αυτές στις εφαρμογές της πλατφόρμας της,  

 προσφέρει με το ειδικευμένο προσωπικό της, καθημερινή πρόθυμη 
εξυπηρέτηση, πρακτική συμβουλή και αποτελεσματική υποστήριξη.  

Για τη διασφάλιση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τα μέλη του δικτύου της η 
Εταιρία: 

 προσφέρει ανταγωνιστικές προμήθειες που ανταποκρίνονται στην 
προσδοκία και των δύο μερών για μια υγιή, μακροπρόθεσμη και επικερδή 
συνεργασία, 

 κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και αυτόνομη επιχειρηματικότητα των 
συνεργατών της με έντιμες και διαφανείς συμβάσεις συνεργασίας, 

 καλλιεργεί στις σχέσεις της με τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ των μελών 
του δικτύου, ένα κλίμα επαγγελματισμού, αλληλοσεβασμού και 
εμπιστοσύνης.  

Πιστεύουμε ότι με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που απαριθμούνται παραπάνω, 
η συνεργασία της Εταιρίας με τους συνεργάτες της δεν μπορεί παρά να αποφέρει 
ουσιαστικά οφέλη για όλες τις πλευρές, αποτελώντας παράλληλα μια νέα, αισιόδοξη 
επιχειρηματική πρόταση προοπτικής για τους διαμεσολαβητές στην ασφαλιστική 
αγορά. 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  
 

3.1 ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ  
Η Εταιρία, έχοντας την πεποίθηση ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της είναι η 
δύναμή της αλλά και συνάμα ο «καθρέπτης» προς τα έξω, έχει θέσει κάποιες ελάχιστες 
απαιτήσεις Καταλληλότητας & Αξιοπιστίας με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται το 
προσωπικό αλλά και οι Συνεργάτες της .  

Εσωτερικά, εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας & Αξιοπιστίας για τα μέλη της διοίκησης 
και  το προσωπικό της που σχετίζονται άμεσα με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.  

Αντιστοίχως, κριτήρια Καταλληλότητας & Αξιοπιστίας, σε συμμόρφωση και με την 
ισχύουσα νομοθεσία τίθενται και για τους Συνεργάτες. Αναλυτικότερα:  

Σαν συνεργάτης του δικτύου της Εταιρίας είναι ευπρόσδεκτος κάθε ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής που πληροί κατ’ελάχιστον τα εξής: 

 είναι κάτοχος ενημερωμένης άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από το 
επαγγελματικό επιμελητήριο, αντίστοιχης με το έργο που αναλαμβάνει ,   

 προσκομίζει στην εταιρία τις πληροφορίες και τα – νομιμοποιητικά  έγγραφα 
πoυ του ζητούνται για την απόδειξη της καταλληλότητας και αξιοπιστίας του,   

 έχει υπογράψει νόμιμα τη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία, τους όρους 
της οποίας είναι διατεθειμένος να τηρεί με σχολαστικότητα, 

 λειτουργεί βάσει των προτύπων ενημέρωσης του ασφαλισμένου, όπως 
έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή και χρησιμοποιεί τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία έντυπα (έντυπο αναγκών, έντυπο ενημέρωσης, έντυπο 
εναντίωσης κ.ά.) τα οποία μπορεί να προμηθεύεται από την εταιρία,  

 έχει ενημερωθεί και συμφωνήσει με την παρούσα Εμπορική Πολιτική, 
 είναι πρόθυμος για μια γόνιμη και αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία, 

αξιοποιώντας τα εμπορικά πλεονεκτήματα και τις τεχνικές δυνατότητες που 
παρέχονται από την εταιρία. 

 διαθέτει επαγγελματισμό, καλή φήμη, επικοινωνιακή ικανότητα και 
ακεραιότητα. 

 

3.2 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Προκειμένου λοιπόν η Εταιρία να συνάψει σύμβαση με τον συνεργάτη ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή, αυτός οφείλει προκειμένου για την έγγραφη τεκμηρίωση της 
Καταλληλόλητας & Αξιοπιστίας του, να προσκομίζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τα εξής έγγραφα:   

Αναγκαία Έγγραφα για Σύναψη Σύμβασης (για Συνεργάτη Νομικό Πρόσωπο)  

o Πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια του επαγγ/κού επιμελητηρίου της εταιρίας & 
του νόμιμου  εκπροσώπου αυτής 

o Πλήρη στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)  
o Αντίγραφο εν ισχύ ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης   
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o Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από ΔΟΥ  
o Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας  
o Έντυπο Στοιχείων Συνεργάτη & Υπεύθυνη Δήλωση περί μη θέσης του σε 

πτώχευση κ.λπ., συμπληρωμένα & υπογεγραμμένα  από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρίας (ως το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι) 

o Καταστατικό της εταιρίας & τυχόν τροποποιήσεις του όπου να προκύπτει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής 

o Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρίας από το ΓΕ.Μ.Η.  
o Πιστοποιητικό τροποποιήσεων /μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας από 

το ΓΕ.Μ.Η.  

Αναγκαία Έγγραφα για Σύναψη Σύμβασης (για Συνεργάτη Φυσικό Πρόσωπο)  

o Πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου  
o Πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου  (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)  
o Αντίγραφο εν ισχύ ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης   
o Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από ΔΟΥ  
o Φωτοτυπία ταυτότητας  
o Έντυπο Στοιχείων Συνεργάτη & Υπεύθυνη Δήλωση περί μη θέσης σε πτώχευση 

κ.λπ, συμπληρωμένα & υπογεγραμμένα  (επισυναπτεται ως  Παράρτημα Ι) 

Η Εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα συνεργασίας ενός 
διαμεσολαβητή, χωρίς κατ’αρχήν να  έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει την 
απόφασή. Ειδικά στη περίπτωση που ζητηθούν από την Εταιρία, αλλά δεν 
προσκομισθούν από το Συνεργάτη όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόδειξη της 
καταλληλότητας και αξιοπιστίας  του,  δικαιούται να μην εκκινήσει τη συνεργασία ή να 
παύσει αυτήν άμεσα. 
 

3.3 ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Ο ικανοποίηση των κριτηρίων καταλληλότητας & αξιοπιστίας των Συνεργατών 
επαναξιολογείται  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό, οι 
Συνεργάτες οφείλουν να προσκομίζουν όταν τους ζητηθεί ανανεωμένο ανά έτος  κατ΄ 
ελάχιστον:  

 το Έντυπο Στοιχείων Συνεργάτη συμπληρωμένο & Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 
θέσης σε πτώχευση κ.λ.π.  

 ανανεωμένο εν ισχύ ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 
 εν ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να ζητήσει από το Συνεργάτη και κάθε τυχόν άλλο 
έγγραφο από τα προαναφερθέντα σε περίπτωση που κρίνει η Εταιρία ότι είναι 
απαραίτητο, όπως ενδεικτικά επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά του νομικού προσώπου  
Στη περίπτωση που κατά το στάδιο της επαναξιολόγησης δε προσκομισθούν από το 
Συνεργάτη τα  έγγραφα  που θα του ζητηθούν για την επαναξιολόγηση του, η Εταιρία 
δικαιούται να τάξει προθεσμία εντός της οποίας αυτά πρέπει να προσκομισθούν και σε 
περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας άπρακτης, δικαιούται άνευ ετέρου να διακόψει 
τη συνεργασία μαζί του.  
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3.4 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος να τηρεί φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο  - 
φάκελο ανά συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, όπου κατ’ ελάχιστον θα 
καταχωρούνται η σύμβαση συνεργασίας με έκαστο εξ αυτών αλλά και πλήρης σειρά 
των ανωτέρω εγγράφων τεκμηρίωσης της καταλληλότητας και αξιοπιστίας , καθώς και 
όσα έγγραφα συγκεντρώνονται στην ετήσια επαναξιολόγηση που διενεργείται. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος δύναται εκχωρεί την αρμοδιότητα τήρησης του αρχείου σε 
στέλεχος της εταιρίας. 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η επιλογή συνεργασιών της Εταιρίας με τις ασφαλιστικές εταιρίες έχει βασιστεί σε μια 
σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εταιρίας και εν 
γένει της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τις επιλογές 
των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών  είναι: 

 η νόμιμη λειτουργία ή εκπροσώπησή τους στη χώρα μας, καθώς και η 
αξιοπιστία και καλή φήμη τους στην αγορά,  

 η χρήσιμη και συμφέρουσα για τους πελάτες, τους συνεργάτες και την εταιρία 
εμπορική (προϊοντική, τιμολογιακή, προμηθειακή) πολιτική τους, 

 η ταχεία, δίκαιη και εξυπηρετική διεκπεραίωση και καταβολή των 
αποζημιώσεων,  

 η γρήγορη, πρόθυμη και αποτελεσματική επικοινωνία και ανταπόκριση 
(μηχανογραφική και προσωπική) στις εμπορικές και διαχειριστικές ανάγκες 
της εταιρίας και των συνεργατών της και 

 ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός, η εντιμότητα και η δεοντολογία που 
επιδεικνύουν στις σχέσεις τους με την εταιρία, τους συνεργάτες, τους πελάτες 
και γενικότερα, την ασφαλιστική αγορά μας. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες η εταιρία συνεργάζεται σήμερα είναι:  

AIG,  ALLIANZ, DAS, ERGO HELLAS, EUROINS, EUROLIFE ERB, EXPERT, GENERALI, ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, INTERAMERICAN, INTERASCO, INTERLIFE, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, METLIFE, 
MONDIAL ASSISTANCE, NP INSURANCE, VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ, ΔΥΝΑΜΙΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΗ, ΜΙΝΕΤΤΑ, CROMAR, KARAVIAS 
και HDI GLOBAL. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σύναψης νέων ή και ακύρωσης υφιστάμενων 
συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες (σεβόμενη τους εκάστοτε όρους 
των συμβάσεων που έχει συνάψει μαζί τους), με κριτήριο τους στόχους και το καλώς 
νοούμενο συμφέρον της εταιρίας, των συνεργατών της και των πελατών.  

Περαιτέρω, μπορεί να προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με συναινούσες ασφαλιστικές 
εταιρίες, προκειμένου να επιτύχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. αποκλειστικά 
προϊόντα, πρόσθετες υπηρεσίες ή καλύψεις), με γνώμονα πάντοτε την τήρηση της 
δεοντολογίας και το όφελος συνεργατών και πελατών. Για την απρόσκοπτη 
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παρακολούθηση και τακτικό έλεγχο των προμηθειών που έχουν συμφωνηθεί με την 
εκάστοτε ασφαλιστική Εταιρία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος να τηρεί 
επικαιροποιημένη ανά μήνα (με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία ημέρα του 
εκάστοτε μήνα) Κατάσταση Προμηθειών ανά Εταιρία, στην οποία απεικονίζεται κατ’ 
ελάχιστον το προμηθειακό καθεστώς ανά  κλάδο καθώς και τις τυχόν ειδικές ως 
ανωτέρω συμφωνίες , την οποία γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της Εταιρίας όποτε της ζητηθεί. 

Επιπρόσθετα η εταιρία συνάπτει μόνιμες ή ad hoc συνεργασίες με ημεδαπούς ή 
αλλοδαπούς μεσιτικούς οίκους, προκειμένου να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των 
προϊόντων και υπηρεσιών της και να προσφέρει ακόμη περισσότερες εναλλακτικές 
λύσεις στους πελάτες και υπεραξία στις υπηρεσίες των συνεργατών της.  

Τέλος, η Εταιρία και οι συνεργάτες της οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις 
εγκυκλίους και τις οδηγίες των ασφαλιστικών εταιριών και φροντίζουν από τη δική τους 
πλευρά, για τη διατήρηση μιας παραγωγικής και απρόσκοπτης συνεργασίας όλων των 
μερών. 

 

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΕΝΤΥΠΑ IDD 
Oι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αποφασίζουν αμερόληπτα, ελεύθερα και χωρίς 
δέσμευση για τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα προϊόντα που προτείνουν σε πελάτες, 
φροντίζοντας για τη δίκαιη και σωστή παρουσίασή τους και αιτιολογώντας προς τους 
πελάτες την επιλογή τους, σύμφωνα και με τους κανονισμούς της εποπτικής αρχής και 
το Ν. 4583/2018 που διέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.  

Τόσο το προσωπικό της Εταιρίας που συμμετέχει άμεσα στη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων αλλά και το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
της Εταιρίας, οφείλουν να λειτουργούν με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη 
και την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, ως προς την Εταιρία, και ως προς τους 
ασφαλισμένους ή υποψήφιους πελάτες.  Υποχρεούνται κατ’ αρχήν: 

 Να παρέχουν στον πελάτη, πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως 
τα Έντυπα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ζητώντας του τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να διευκρινίσουν τις απαιτήσεις και ασφαλιστικές του ανάγκες 
και να προτείνουν καλύψεις που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ασφαλιστικές 
ανάγκες του πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν, τα διαθέσιμα 
προϊόντα και το περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της εκάστοτε 
ασφαλιστικής εταιρίας 

 Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (το δίκτυο πρακτόρων ή συντονιστών 
πρακτόρων)  υποχρεούνται να τα παραλαμβάνουν τα έντυπα υπογεγραμμένα 
από τον πελάτη και να τα αρχειοθετούν κατάλληλα ώστε να είναι διαθέσιμα σε 
πρώτη ζήτηση από την Εταιρία.   

 Να ενημερώνουν  τον πελάτη κατ’ ελάχιστον για τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
του Ν. 4583/2018 σημεία, όπως ενδεικτικά :   

o την ταυτότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και τη διεύθυνσή του,   
o το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος,   
o οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή του σε ασφαλιστική επιχείρηση,   
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o τις διαδικασίες που επιτρέπουν στους πελάτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
να υποβάλλουν καταγγελία για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και, 
ενδεχομένως, για τις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης των διαφορών τους με 
αυτόν.   

o Τη φύση της αμοιβής του (προμήθεια, αμοιβή κ.ο.κ.) 
 Να  παρέχουν συμβουλές με επαγγελματισμό και να βοηθούν τον υποψήφιο 

πελάτη να συνάπτει ασφάλιση που να καλύπτει τις ανάγκες του . 
 Να επεξηγούν τους όρους του συμβολαίου που προτείνουν, με σκοπό την πλήρη 

ενημέρωση του ασφαλισμένου για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.  
 Να παρέχουν κάθε βοήθεια στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους 

αποζημιώσεων σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος, συνεργαζόμενοι με την 
Εταιρία.  

 Να επισημαίνουν στον ασφαλισμένο τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή 
ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από 
την ασφαλιστική κάλυψη.  

 Να ενημερώνουν τον πελάτη για τις διαδικασίες της εκάστοτε ασφαλιστικής 
εταιρίας σχετικά με την εκάστοτε διαδικασία αποζημιώσεως και να μεσολαβούν 
για μέσω της Εταιρίας μας για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτησή του.  

 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ 
Η Εταιρία έχει κατ’ αρχήν το αποκλειστικό έργο της είσπραξης ασφαλίστρων, εφόσον 
διαθέτει την ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση από τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις 
οποίες αυτή συνεργάζεται ή τις οποίες αντιπροσωπεύει. Περαιτέρω, η διαχείριση της 
παραγωγής, η παράδοση των ασφαλιστικών παραστατικών και η είσπραξη των 
ασφαλίστρων, μπορεί να γίνεται με τους κάτωθι τρόπους :  

Α. Απευθείας Είσπραξη Ασφαλίστρων (από τον ασφαλισμένο/λήπτη της ασφάλισης) 
Οι πελάτες/λήπτες της ασφάλισης δύνανται να πληρώνουν τα ασφάλιστρα, είτε στην 
εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε απευθείας στην Εταιρία με κατάθεση σε 
οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς της ή μέσω POS ή με 
μετρητά, πριν την έναρξη της ασφάλισης και οπωσδήποτε πριν την αναφερόμενη στο 
ειδοποιητήριο πληρωμής ημερομηνία οφειλής.  
Μετά την είσπραξη των ασφαλίστρων με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους, 
αποστέλλει η ίδια η Εταιρία το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (νέο, ανανεωτήριο, πρόσθετη 
πράξη)  απευθείας στον εκάστοτε πελάτη / λήπτη της ασφάλισης.  
Η Εταιρία,  δύναται να επικοινωνεί με τους πελάτες της/λήπτες της ασφάλισης για την 
είσπραξη των ασφαλίστρων  με ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιητηρίου πληρωμής,  το 
αργότερο 15 ημέρες πριν  την λήξη του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
Β. Είσπραξη Ασφαλίστρων & Παράδοση Παραστατικών ασφαλίστρων μέσω του 
Συνεργάτη : 
 Η Εταιρία δύναται βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει με τον εκάστοτε Συνεργάτη 
να τον εφοδιάσει με το δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων (εντολοδόχος είσπραξης). 
Προς τούτο η Εταιρία δίδει στο Συνεργάτη και αυτός να αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα την εντολή είσπραξης ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων που εκδίδονται 
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με τη διαμεσολάβησή του, υποσχόμενος να ενεργεί υπό τους όρους του Νόμου, της 
Σύμβασης Συνεργασίας (και των Παραρτημάτων της) που τον συνδέει με την Εταιρία, 
καθώς και τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και τις 
οδηγίες/εγκυκλίους της Εταιρίας.  
 
Ο Συνεργάτης, εφόσον έχει  λάβει εγγράφως ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από την 
Εταιρία, υπέχει τις εξής υποχρεώσεις:  
 
 Αναλαμβάνει την έγκαιρη είσπραξη των ασφαλίστρων από τους 

ασφαλισμένους πελάτες του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή/και της  συμβάσεως που έχει 
συνάψει με την Εταιρία,  

 να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα ασφάλιστρα να 
καταβάλλονται από τον λήπτη της ασφάλισης πριν την έναρξη της 
ασφαλιστικής κάλυψης, τόσο στις περιπτώσεις αρχικών ασφαλιστηρίων 
(πρωτασφαλιστήρια), όσο και των ανανεωτηρίων καθώς και των τυχόν 
πρόσθετων πράξεων , που εκδίδονται  με τη διαμεσολάβησή του.  

 οφείλει να συμμορφώνεται με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είσπραξης 
ασφαλίστρων (πλαφον), όπως αυτό ορίζεται κατ’αρχήν με την σύμβαση του 
εφόσον αυτή προβλέπει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων ή όπως αυτό 
δύναται να  διαμορφώνεται κατά την διάρκεια της σύμβασης μονομερώς από 
την Εταιρία. 
 

Πρακτικά, η Εταιρία, ως καλή πρακτική, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μήνα αποστέλλει εγγράφως στο Συνεργάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το 
συγκεντρωτικό ληξιάριο παραγωγής ασφαλίστρων του επόμενου μήνα, σύμφωνα με 
το χαρτοφυλάκιο παραγωγής του. Επίσης αποστέλλει με το ίδιο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τα ειδοποιητήρια πληρωμής ανά προς ανανέωση συμβόλαιο. Με βάση τις 
συγκεκριμένες ενημερώσεις, ο συνεργάτης απαντά εγγράφως με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για την αποστολή του συνόλου ή ορισμένων ασφαλιστηρίων των 
πελατών του (ανανεώσεις, πρόσθετε πράξεις). Στην συνέχεια, η Εταιρία, προωθεί 
αναλόγως τα ζητούμενα από το Συνεργάτη αρχικά/ανανεωτήρια συμβόλαια και 
πρόσθετες πράξεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, προκειμένου να τα παραδώσει 
και να εισπράξει από τους ασφαλισμένους / λήπτες της ασφάλισης τα αντίστοιχα 
ασφάλιστρα. 
 
Ο συνεργάτης έχει περιθώριο επτά (7) ημέρες από την έκδοση του συμβολαίου για την 
απόδοση των ασφαλίστρων στην Εταιρία με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της Εταιρίας, τους οποίους η Εταιρία έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει 
στο Συνεργάτη.  Επισημαίνεται ότι, η εκτύπωση και παράδοση των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων και πρόσθετων πράξεων ασφάλισης,  συνιστά απόδειξη είσπραξης από 
τους ασφαλισμένους των αναγραφόμενων σε αυτά ποσών, και κατά συνέπεια, ο 
Συνεργάτης οφείλει να αποδώσει τα ποσά των αντιστοιχούντων σε αυτά μικτών 
ασφαλίστρων.  
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7. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
Η Εταιρία μας δεν επιβάλλει στους συνεργάτες του δικτύου της κάποιο ενιαίο 
προμηθειακό σύστημα ή κανονισμό, θεωρώντας ότι η κάθε συνεργασία μας αποτελεί 
μια ξεχωριστή επιχειρηματική συνέργεια, στην οποία συνεισφέρουν και τα δύο μέρη 
προσδοκώντας σε αντίστοιχο όφελος.  

Αντίθετα, η εταιρία ακολουθεί μια προσωποποιημένη πολιτική και συνάπτει ξεχωριστή 
προμηθειακή συμφωνία με κάθε συνεργάτη της, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα 
εμπορικά δεδομένα, τα οφέλη και τις προοπτικές της συνεργασίας και για τις δύο 
πλευρές. 

Οι προμήθειες που συμφωνούνται με κάθε συνεργάτη του δικτύου της Εταιρίας μας  
αποτυπώνονται στα σχετικά παραρτήματα της σύμβασής του, σαν ποσοστό επί των 
καθαρών ασφαλίστρων ανά κλάδο/προϊόν/ασφαλιστική εταιρία. Τα παραρτήματα 
αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων. 

Ταυτόχρονα, για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της εξέλιξης των συνεργασιών που 
συνάπτει η Εταιρία, τηρεί μηχανογραφική εφαρμογή  - πλατφόρμα (ΙΡΡ)  όπου  τηρείται 
ηλεκτρονικά Λογαριασμός Παραγωγής (Καρτέλα) ανά συνεργάτη. Στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα  καταχωρούνται από την εταιρία, ανά κλάδο, τα κατ’ ιδίαν στοιχεία της 
παραγωγής του Συνεργάτη, που έχει τοποθετηθεί σε ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες 
συνεργάζεται η Εταιρία. Κατόπιν αιτήματός του προς την Εταιρία ο Συνεργάτης  μπορεί 
να ενημερώνεται συγκεντρωτικά σχετικά με την παραγωγή που έχει τοποθετήσει στην 
Εταιρία, εισπραχθέντα και ανείσπρακτα ασφάλιστρα, προμήθειες και ληξιάρια.  
 
Αντίστοιχα η Εταιρία, με βάση τις εγγραφές στην μηχανογραφική αυτή εφαρμογή  - 
πλατφόρμα (ΙΡΡ) υπολογίζει τα ασφάλιστρα που οφείλονται από τον Συνεργάτη και 
αντίστοιχα την προμήθεια που αναλογεί στην παραγωγή του και οφείλει η Εταιρία να 
του καταβάλλει ως αμοιβή.  
 
Επισημαίνεται ότι η Εταιρία σε συμφωνία με τον Συνεργάτη δύναται να του χορηγεί 
μέγιστο όριο πίστωσης (όριο πλαφόν), δηλαδή το ανώτατο όριο ποσού χρέωσης 
ασφαλίστρων, το οποίο έχει στη διάθεσή του ο Συνεργάτης προκειμένου να τα 
αποδώσει στην Εταιρία. Η πλατφόρμα ενημερώνεται με το πλαφόν του κάθε συνεργάτη, 
και με κάθε καταβολή εκ μέρους του, το διαθέσιμο πλαφόν του, αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα. 
 
Η Εταιρία, ως καλή πρακτική, την 25η μέρα του μήνα, στέλνει σε όλους του συνεργάτες 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  κατάσταση ασφαλίστρων (Πινάκιο) θα εμφανίζονται τα 
μικτά ασφάλιστρα που οφείλει ο Συνεργάτης στην Εταιρία και οι αντίστοιχες προμήθειες 
που οφείλει η Εταιρία στο Συνεργάτη. Εάν δεν υπάρξει έγγραφη  αντίρρηση του 
Συνεργάτη εντός πέντε (5) ημερών από το κλείσιμο κάθε μήνα ως προς τις εγγραφές 
ασφαλίστρων, προμηθειών κ.λπ. του προηγούμενου μήνα, τεκμαίρεται ότι τις θεωρεί 
ορθές, ακριβείς και πλήρεις και αποτελούν πλήρη απόδειξη υπερ της Εταιρίας. 
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Η απόδοση της προμήθειας συμφωνείται να γίνεται μηνιαίως και συγκεκριμένα κάθε 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, με βάση υπολογισμού τη παραγωγή του 
προηγούμενου μήνα . Η απόδοση γίνεται αφού προηγηθεί εκκαθάριση του συνόλου 
των εισπράξεων του προηγούμενου μήνα. Το δικαίωμα δε είσπραξης προμήθειας του 
Συνεργάτη προϋποθέτει να έχουν εισπραχθεί τα ασφάλιστρα των εν ισχύ συμβολαίων, 
των ανανεώσεων ή και των πρόσθετων πράξεων. Παράλληλα, συμφωνείται ότι  η 
Εταιρία δικαιούται να συμψηφίζει τις οφειλόμενες προμήθειες με κάθε ποσό οιασδήποτε 
φύσεως τυχόν  οφείλει  στο Συνεργάτη. 
 

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και τακτικό έλεγχο των προμηθειών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Συνεργάτες, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος να 
τηρεί επικαιροποιημένη ανά έτος (με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου) 
Κατάσταση Προμηθειών, στην οποία απεικονίζεται κατ’ ελάχιστον το προμηθειακό 
καθεστώς ανά κλάδο καθώς και τις τυχόν ειδικές ως ανωτέρω συμφωνίες ανά 
Συνεργάτη, την οποία γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της Εταιρίας όποτε του ζητηθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

          
ENTYΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  

  

Επωνυμία ή Ον/μο    

Διεύθυνση  Έδρας     

Διεύθυνση Αλληλογραφίας     

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τηλ.:   Φαξ:   

Ε-mail :   Κινητό:  

ΑΦΜ / ΔΟΥ              

Αριθμός Ειδικού Μητρώου     

Αριθμός Γενικού Μητρώου     

Αριθμός ΓΕΜΗ     

Mέλος Επαγγ. Επιμελητηρίου      

Έναρξη ασφαλ. ταυτότητας     

Νόμιμος εκπρόσωπος     

Όνομα πατρός     

Διεύθυνση κατοικίας     

Τηλέφωνο κινητό      

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου     

ΑΦΜ/ΔΟΥ Εκπροσώπου     

  Υπεύθυνος για τη διανομή  
ασφαλιστικών προϊόντων  

   

 
 

  

Στοιχεία Επικοινωνίας  
  

Όνομ/μο:  Κινητό:   
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Αρ. Ταυτότητας.:    

Διεύθυνση κατοικίας     

ΑΦΜ/ΔΟΥ Εκπροσώπου     

  
     

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα παρακάτω έγγραφα : 
  

  
  

          ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

� 
  

Πιστοποιητικό εγγραφής & άδεια του επαγγελματικού επιμελητηρίου   

� 
  

Αντίγραφο εν ισχύ ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης  

� Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από ΔOY  

�  Αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας  

� Έντυπο Στοιχείων & Υπεύθυνη Δήλωση  (συμπληρωμένα & υπογεγραμμένα) 

  
            ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  

�  Πιστοποιητικό εγγραφής & άδεια του επαγγελματικού επιμελητηρίου της εταιρίας & του νόμιμου 
εκπροσώπου  

�  Αντίγραφο εν ισχύ ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης  

�  Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από ΔΟΥ  

�  Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας    

�  Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & τυχόν τροποποίηση του που να φαίνεται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος  

�  Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρίας από το ΓΕ.Μ.Η 

�  Πιστοποιητικό τροποποιήσεων /μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας     από το ΓΕ.Μ.Η.  

� Έντυπο Στοιχείων & Υπεύθυνη Δήλωση  (συμπληρωμένα & υπογεγραμμένα από το νόμιμο 
εκπρόσωπο) 

  
Τραπεζικοί Λογαριασμοί  

ALPHA     
  
ΙΒΑΝ :   

ΕΘΝΙΚΗ     
  
ΙΒΑΝ :   

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    
  
ΙΒΑΝ :   
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EUROBANK    
  
ΙΒΑΝ :   

        
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
   
 
Ο υπογράφων …………………………………………………….., κάτοικος 

……………………………….., οδός ……………………….. με ΑΔΤ 

……………………………………………., δηλώνω υπεύθυνα προς την ανώνυμη εταιρία με 

την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εδρεύουσα στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800646869 και εγγεγραμμένη στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με 

Γ.Ε.ΜΗ. 133845501000, ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ : 

Δεν έχω καταδικασθεί για τα εγκλήματα που προβλέπει το άρθρο 24 παρ. 1β του 

Ν.4583/2018, ούτε έχω πτωχεύσει ( ή εναλλακτικά έχω πτωχεύσει και έχω ήδη 

αποκατασταθεί), ούτε έχω υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση . 
 

Ο ΔΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
Ή 

ΝΌΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
 
 

….……/……/…………… 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

 


