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ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4583/2018 για την διανομή των ασφαλιστικών 
προϊόντων) 

 

 
Με το παρόν έγγραφο ο κάτωθι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενημερώνω και παρέχω 
στον υποψήφιο για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης πελάτη τις παρακάτω πληροφορίες 
με σκοπό την έγκαιρη, ορθή, επαρκή και κατάλληλη ενημέρωσή του. 

 

 
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

Τα στοιχεία μου είναι τα ακόλουθα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ASSET MANAGEMENT BROKERAGE Ι.ΚΕ.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  Ι.Κ.Ε :  ΧΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Γ.Ε.Μ.Η. 014438535000) 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΜΑΡΑ 45 / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Τ.Κ.: 55132 

Γ.Ε.ΜΗ.: 140693106000 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 457 767 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 698 463 0588  

FAX: 2313 009 004  

EMAIL: info@amb24.gr 
 

 
II. ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Θεσσαλονικης, 
του οποίου η διεύθυνση είναι  Αριστοτέλους 27 

Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.)» μέσω 
του οποίου μπορείτε να επαληθεύσετε ότι είμαι νόμιμα εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο, 
πλήρως πιστοποιημένος και ότι ασκώ εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Αριθμός Ειδικού Μητρώου:400309 

Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/ 

http://insuranceregistry.uhc.gr/
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III. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο “Πράκτορας” διατηρεί την ανεξαρτησία της κατά την παροχή των υπηρεσιών 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, παρέχοντας 
πληροφορίες με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια να είναι σε θέση 
να προτείνει στου πελάτες την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 

 

AIG ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ GROUPAMA ΕΥΡΩΠΗ 

GENERALI ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ QATAR 

EUROINS ΕΘΝΙΚΗ ACCELERANT LE VINS 

EUROLIFE BROKINS INTERASCO WAKAM 

Επίσης, δηλώνω ότι: 

- δεν έχω καμιά συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση, 

-σε περίπτωση που η επιχείρηση μέσω της οποίας ασκώ εργασίες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης είναι νομικό πρόσωπο, καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει 
συμμετοχή στην επιχείρησή μου, 

- επιτρέπεται / δεν επιτρέπεται να προωθώ επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 
ασφάλιση, 

- δε μου έχει δοθεί από τις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρείες εντολή είσπραξης 
ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της, 

- παρέχω συμβουλή ( δηλ. προσωπική σύσταση στον πελάτη) σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα όπου αυτό απαιτείται, 

- για τη συνολική αμοιβή του ασφαλιστικού έργου μου, δικαιούμαι προμήθειας, όπως 
αυτή περιγράφεται στη σύμβαση συνεργασίας που έχω συνάψει με την εκάστοτε 
ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδοθεί με 
τη μεσολάβηση μου. 

Τέλος, σας δηλώνω ότι έχετε δικαίωμα ως υποψήφιος για ασφάλιση πελάτης να 
υποβάλλετε έγγραφη αιτίαση στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας (email: info@amb24.gr 
ή τηλέφωνο: 2310 457 767)Ο πράκτορας θα διαβιβάσει τα αιτήματα στην αντίστοιχη 
ασφαλιστική εταιρεία ή στην αρμόδια εποπτική Αρχή, για πράξεις ή παραλείψεις 
φυσικού ή νομικού προσώπου, που συνιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με 
την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία έχετε τη 
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν σε σχέση με 
τη μεταξύ μας συνεργασία απευθυνόμενος στους αναγνωρισμένους φορείς 
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως ενδεικτικά ο Συνήγορος του Καταναλωτή. 
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