
 

 

«Υποχρεωτική εκ του νόμου υπ’ αριθμόν 4583/2018 και του άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 ενημέρωση  
από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας» 

 

Τα στοιχεία της Εταιρία μας είναι τα εξής : 

 

Επωνυμία : «Ασφαλιστική Κάλυψη / Ε. Δημητρίου – Κ. Λούσκας Μεσίτες ασφαλίσεων ΟΕ» 

Διεύθυνση : Τριζωνίων 1, Ηλιούπολη 16346 

Αντικείμενο εργασιών: Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές / Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων 

Αριθμός Μητρώου : 360411  

Αριθμός ειδικού μητρώου : 271 

Αριθμός ΓΕΜΗ : 139584903000  

  

Τα μέλη που ασκούν ασφαλιστική και αντασφαλιστική δραστηριότητα είναι :  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (unit-linked) / Ομόρρυθμο μέλος & Διαχειριστής 

ΛΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (unit-linked) / Ομόρρυθμο μέλος & Διαχειριστής   
 

Σας ενημερώνουμε ότι: 
 

1. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή  (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο 

ασφαλιστικής επιχείρησης 

2. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής της (άμεση ή έμμεση) σε 

ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρησή μου που ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης 

3. Παρέχουμε συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης λόγω μη αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες 

Ασφαλιστικές Εταιρίες από τις οποίες έχει συμφωνηθεί η είσπραξη των ασφαλίστρων από την εταιρεία μας για 

λογαριασμό τους 

4. Δεν υπάρχει συμβατική μας υποχρέωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ συνεργασίας με μία ή περισσότερες εταιρίες. Εκτός από τη 

συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμαστε και με άλλους μεσίτες ασφαλίσεων, ώστε με αυτό τον 

τρόπο να έχουμε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της ασφαλιστικής αγοράς με σκοπό την εύρεση του 

καταλληλότερου προϊόντος βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του εκάστοτε πελάτη.  

5. Έχουμε τη δυνατότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά και δεν απαιτείται 

πιστοποίηση γνώσεων για διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά 

6. Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδικασία υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους 

ενδιαφερομένους και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλωτών, καταγγελιών κατά των διανομέων ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελιών αυτών, μετά την οποία και 

αφού ασκηθεί από τους ελεγχομένους το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), μπορεί, αν 

διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ποινικής τους ευθύνης, να τους επιβληθούν οι 

κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει, μέσα σε εύλογο χρόνο, 

απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόμενο της καταγγελίας του. 

7. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να 

προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον φορέα 

Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας 



 

 

Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Β΄ 1421). 

8. Μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή μας στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μέσω του 

«Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης» της «Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος» στο διαδικτυακό σύνδεσμο 

http://insuranceregistry.uhc.gr/Search  

 

 

Ημερομηνία     /      / 

 

 

Έλαβα γνώση των ανωτέρω στοιχείων 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

http://insuranceregistry.uhc.gr/Search

