ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Το παρόν έντυπο καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 ο, άρθρο 5ο, παρ.3η των
πράξεων 31/30.09.2013 και 86/05.04.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Α. Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Κ. Θεοδωρόπουλος
Επωνυμία: Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Α: Καρατζά 93Α (1ος Όρ.) Πάτρα ΤΚ 26226
Τ/F: +30 2610 320 096
www.theodoropoulos-insurance.gr
info@theodoropoulos-insurance.gr
ΑΦΜ 157128243 ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ
Β. Ιδιότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Πιστοποιητικό: Επίπεδο Α - Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Αρ. Πιστοποίησης: 100012283 - ΤτΕ
Αρ. Μητρώου: 62038 - Επιμελητήριο Αχαΐας
Γ. Νομιμοποιητικά Έγγραφα
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης: Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική - Νο 16014793
Επαναπιστοποίηση: Τομείς Α - Β - Γ | Έτη 2015 – 2016 – 2017 - 2018
Δ. Λοιπές Πληροφορίες
1. Συμμετοχή σε ποσοστό > 10% σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής
επιχείρησης: Όχι
2. Συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης σε ποσοστό > 10% σε ψήφους ή σε μετοχικό
κεφάλαιο στην επιχείρησή μας, που ασκεί δραστηριότητες ασφαλ. διαμεσολάβησης: Όχι
3. Παροχή συμβουλών βάσει αμερόλυπτης ανάλυσης (άρθρο 11, παρ. 2 Π.Δ. 190/2006),
λόγω της συνεργασίας μας με περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρίες: Ναι
4. Χρησιμοποίηση του ειδικού ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ & των ειδικών ερωτηματολογίων,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 Π.Δ. 190/2006: Ναι
5. Συμβατική υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με μία εταιρία: Όχι
6. Δυνατότητα διανομής προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά (U.L.): Όχι
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Ε. Γνωστοποιήσεις προς τους Ασφαλισμένους
Ασφαλισμένοι,

αντισυμβαλλόμενοι,

δικαιούχοι,

ενώσεις

καταναλωτών

και

κάθε

ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας
Ιδιωτικής

Ασφάλισης

της

Τράπεζας

της

Ελλάδος

(ΔΕΙΑ),

κατά

ασφαλιστικού

ή

αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων
του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην
δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις και παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της
ΔΕΙΑ προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον
καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η ανωτέρω υπηρεσία
μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ν. 3297 / 23-12-2004),
χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη
επίλυση της διαφοράς, ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.
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