
6) ΛΟΙΠΔ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ 
Αζθαιηζκέλνη, αληηζπκβαιιόκελνη, δηθαηνύρνη θαη ινηπνί ελδηαθεξόκελνη, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαηαγγειία θαηά ηνπ  αζθαιηζηηθνύ δηακεζνιαβεηή ζηε Γηεύζπλζε 

Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α.) ηεο ΣηΔ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνύλ παξαβίαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά µε ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, θαζώο θαη γηα πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε, πνπ πξνζθξνύνπλ ζηε δεκόζηα ηάμε θαη ηδηαίηεξα γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 

κπνξνύλ λα θαηαινγηζηνύλ ζηνλ αζθαιηζηηθό δηακεζνιαβεηή. Οη ζρεηηθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ π.δ. 298/1986, επηβάιινληαη θαηόπηλ έξεπλαο 

ηεο Γηεύζπλζεο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α) θαη αθξόαζεο ηνπ θαηαγγειιόκελνπ αζθαιηζηηθνύ δηακεζνιαβεηή, ηόζν γηα ηε βαζηκόηεηά ηνπο όζν θαη γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ δηακεζνιαβεηή. Ζ Γ.Δ.Η.Α. παξέρεη εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο αηηηνινγεκέλε απάληεζε πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα. Σέινο 

αλ ηα εκπιεθόκελα κέξε ην απνδέρνληαη, κπνξεί ε Γ.Δ.Η.Α. λα παξαπέκςεη ηε δηαθνξά ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή (λ. 3297 / 23-12-2004) ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε 

εμώδηθε επίιπζε ηεο δηαθνξάο ελώπηνλ θαη άιισλ δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ. 
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2) ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ                3) ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΦΑΛ. ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ                                                                                              
                                                                                    (σο άξζξν 11, παξ. 4 ΠΓ 190/2006) 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ                                                   Αζθάιηζε 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ                                          Αζθάιηζε Μεγάισλ Κηλδύλσλ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΑ                                                   Αληαζθάιηζε        

ΜΔΗΣΖ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 
 

4) ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Α) πκκεηνρή µνπ (άκεζε ή έκκεζε) ζε πνζνζηό >10 % ζε ςήθνπο ή ζε κεηνρηθό θεθάιαην αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο                                    ΝΑΙ  /    ΟΥΙ 
    (Αν ΝΑΙ, να δοθούν λεπηομέπειερ.) 
 
Β) πκκεηνρή ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή µκεηξηθήο ηεο (άκεζε ή έκκεζε) ζε πνζνζηό >10 % ζε ςήθνπο ή ζε κεηνρηθό  

    θεθάιαην ζηελ επηρείξεζή µνπ πνπ αζθεί δξαζηεξηόηεηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο                                                                               ΝΑΙ  /    ΟΥΙ       
    (Αν ΝΑΙ, να δοθούν λεπηομέπειερ.) 
 
Γ)  Παξνρή ζπκβνπιώλ βάζεη ακεξόιεπηεο αλάιπζεο ( άξζξν 11, παξ 2 Π∆ 190/2006) ιόγσ µε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο µε µία  

     ή πεξηζζόηεξεο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο.                                                                                                                                                             ΝΑΙ  /    ΟΥΙ  
 

∆) πκβαηηθή µνπ ππνρξέσζε ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ζπλεξγαζίαο µε µία ή πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο                                                         ΝΑΙ  /    ΟΥΙ 
 

Δ) Ζ/ Οη  ζπλεξγαζία/εο  µνπ µε µία ή πεξηζζόηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ∆ΔΝ είλαη απνθιεηζηηθή/έο θαη δελ παξέρσ ζπκβνπιέο             ΝΑΙ  /    ΟΥΙ 
   βάζεη ακεξόιεπηεο αλάιπζεο. 
                                                                                                                                                                           

Σ) Γπλαηόηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ µε επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.                                                                                             ΝΑΙ  /    ΟΥΙ 
 

Ε) Πηζηνπνίεζε γλώζεσλ γηα δηαλνκή αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ µε επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά                                     ΝΑΙ  /  ΟΥΙ  /  Γεν απαιηείηαι 
Λεπηομέπειερ 

 

5) ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ - ΔΝΑΝΣΙΩΗ 

Α. Ο πειάηεο - θαηαλαισηήο δηαηεξεί δικαίυμα ενανηίυζηρ ζηη ζύνατη ηηρ ζύμβαζηρ αζθάλιζηρ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 2 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ν. 

2496/1997, ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

1. Δληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ν αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα αζθήζεη 
δηθαίσκα ελαληίσζεο ζε  πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη όηη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο παξεθθιίλεη από ηελ 
αίηεζε αζθάιηζεο.  

2. Δληόο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ν αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα 
ελαληίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ o αζθαιηζηηθόο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ παξέρεη ην πξντόλ: 

α) δελ ηνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε κία εθ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξ. 4 παξ. 2 πεξ. Ζ θαη 
παξ. 3 πεξ. Γ ηνπ π.δ. 400/1970.  
β) δελ ηνπ γλσζηνπνίεζε ηπρόλ γεληθνύο ή εηδηθνύο όξνπο από ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη ε ζύκβαζε, κλεκνλεύνληάο ηνπο ζην ηκήκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πνπ 
αλαγξάθνληαη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο θαη παξαδίδνληάο ηνπο καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξ. 2 παξ. 4 ηνπ 
Ν. 2496/1997. 
 
Β. Δθόζνλ ε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε έρεη ζπλαθζεί εμ απνζηάζεσο, ν πειάηεο - θαηαλαισηήο διαηηπεί δικαίυμα ςπανασώπηζηρ από ηην αζθαλιζηική 
ζύμβαζη δςνάμει ηυν διαηάξευν ηος άπ. 4α παπ. 6 Ν. 2251/1994 (εξ αποζηάζευρ εμποπία σπημαηοοικονομικών ςπηπεζιών), ην νπνίν αζθείηαη κε 
ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή έγγξαθεο δήισζεο ππαλαρώξεζεο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 
εκέξα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο ή από ηελ εκέξα πνπ παξέιαβε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ε όπνηα είλαη κεηαγελέζηεξε. Ωζηόζν, ε πξνζεζκία απηή 
παξαηείλεηαη ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ εμ απνζηάζεσο κε αληηθείκελν αζθαιίζεηο δσήο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη 
από ην άξζξν 13 πεξ. 2 ηνπ λ.δ. 400/1970 όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο αζθαιίζεηο. Η πποθεζμία ηηρ άζκηζηρ ηος δικαιώμαηορ 
ςπανασώπηζηρ αναζηέλλεηαι για όζο σπόνο ο Υπήζηηρ έσει δικαίυμα ενανηίυζηρ ζύμθυνα με ηα πποαναθεπόμενα ςπό ζηοισείο Α. 
 
εκεηώζηε όηη, ε άζθεζε  ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ δελ είλαη δπλαηή ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη πξνθύςεη αζθαιηζηηθό γεγνλόο, δειαδή έρεη 
ελεξγνπνηεζεί ε θάιπςε αζηηθήο επζύλεο θ.ν.θ 
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 Απαλλαγή από ηην ςποσπέυζη 

παποσήρ πληποθοπιών άπθπος 

11, παπ 1,2 και 3 ΠΓ 190/2006 
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