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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν / διατηρήσουν την εγγραφή
τους στο ειδικό μητρώο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι
προβλεπόμενα δικαιολογητικά ( Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18.12.2018):
1. ΑΙΤΗΣΗ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που
να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική
διαχείριση & ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει
πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί, ή
από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω
ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις
ενέργειες του διαμεσολαβητή σε σχέση με τα προωθούμενα προϊόντα της. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρ.23 παρ. 1α Ν. 4583/2018)
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας
διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά
πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά
των εν λόγω συμμετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την
αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής. Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΤΕ ΕΠΕΛΘΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (αρ. 23 1β Ν. 4583/2018)
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