ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Προσωπικά Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα):

ΙΑΣΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΕ
ΑΦΜ: 095396210 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Βάκχου 30 54629 Θεσσαλονίκη

Email: info@iason.com.gr

Τηλέφωνο: 2310520701-2310520707

Ιδιότητα
☒ Ασφαλιστικός Πράκτορας
 Συντονιστής Ασφ. Πρακτόρων
☐ Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας
Αριθμός μητρώου:

65568

Επιμελητήριο:

Θεσσαλονίκης

 Μεσίτης Ασφαλίσεων

Διαδικτυακός σύνδεσμος Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: http://insuranceregistry.uhc.gr/

Παροχή Συμβουλής

☒ Ναι

 Όχι

Διανομή Επενδυτικών Προϊόντων
Η πιστοποίηση που διαθέτω επιτρέπει τη διαμεσολάβηση σε επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε
ασφάλιση:

Ναι

☒ Όχι

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 νόμου
4583/2018 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 καταγγέλλων 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.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστών προϊόντων, ο πελάτης δύναται
να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα ή
φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστήθηκε 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 δυνάμει της Κ.Υ.Α.
70330οικ./30.6.2015 (Β΄ 1421).

Φύση Αμοιβής σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης

☒ Προμήθεια που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο
☐ Αμοιβή απευθείας από τον πελάτη
☐ Άλλος τύπος αμοιβής
☐ Συνδυασμός των ανωτέρω
Δυνατότητα Είσπραξης Ασφαλίστρων

☒ Ναι

 Όχι

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

Συνεργασία με Ασφαλιστικές Εταιρείες
Ασκώ την δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,

☐ μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
☒ μέσω μη αποκλειστικής συνεργασίας με τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
MINETTA ΑΕΕΓΑ – ARAG S.E. – CROMAR ΕΠΕ – HELLAS SERVICE – ΕΘΝΙΚΗ – INTERAMERICAN – ERGO
AAE – ALLIANZ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ – ΑΧΑ – GENERALI HELLAS – EUROLIFE
ERB AEAZ – FUTURE SA – DAES – AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Ημερομηνία …...../…...../…......
Υποψήφιος για Ασφάλιση

