ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ
Α) Φυςικό Πρόςωπο
a. Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο
b. Αίτθςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο)
c. Απολυτιριο Λυκείου
d. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικών Γνώςεων που κατά περίπτωςθ προβλζπονται από
τθν απόφαςθ Εποπτικισ Αρχισ που εκδίδεται κατ`εξουςιοδότθςθτθσ παραγράφου
2άρκρο 20.1
e. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ
f.

Ποινικό μθτρώο (αναηθτείται αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο επιμελθτιριο)

g. Πιςτοποιθτικό που βεβαιώνει ότι δεν ζχει κατατεκεί ςε βάροσ του αίτθςθ για
πτώχευςθ και αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν ζχει πτωχεφςει οφτε ζχει τεκεί ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, αν ζχει πτωχεφςει, ότι ζχει αποκαταςτακεί
h. Πιςτοποιθτικό που βεβαιώνει ότι δεν ζχει υποβλθκεί ςε ςτερθτικι ι επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
i.
j.

Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ
ΥΠ.Διλωςθ ότι δεν εμπίπτει ςτα αςυμβίβαςτα του άρκρου 19. Παρ 4 του
ν.4583/2018

k. Προςκόμιςθ εγγράφων που να προκφπτει ότι επί τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ είτε ιταν
εγγεγραμμζνοσ ωσ φυςικό πρόςωπο ςτο ειδικό μθτρώο ςε οποιαδιποτε κατθγορία
αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ,ι ζχει διατελζςει μζλοσ τθσ διοίκθςθσ ι μζλοσ του
οργάνου διοίκθςθσ που ιταν υπεφκυνο για τθ δραςτθριότθτα τθσ διανομισ
αςφαλιςτικών προιόντων,ςε επιχείρθςθ διαμεςολάβθςθσ αςφαλιςτικών ι
ανταςφαλιςτικών προιόντων ι ςε αςφαλιςτικι ι ανταςφαλιςτικι επιχείρθςθ ςτθν
Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ι ότι ζχει εργαςτεί ςε επιχείρθςθ διαμεςολάβθςθσ
αςφαλιςτικών ι ανταςφαλιςτικών προιόντων ι ςε αςφαλιςτικι ι ανταςφαλιςτικι
επιχείρθςθ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ωσ υπάλλθλοσ που ςυμμετείχε άμεςα ςτισ
εργαςίεσ αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ.Εφόςον ο αιτών τθν εγγραφι ζχει πτυχίο
Α.Ε.Ι τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,αρκεί να ζφερε οποιαδιποτε από τισ ιδιότθτεσ του
προθγοφμενου εδαφίου επί δφο (2) ζτθ.Εφόςον ο αιτών τθν εγγραφι ωσ
ςυντονιςτισ ζχει μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ενόσ( 1) τουλάχιςτον ζτουσ ςε κζματα
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Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικών Γνώςεων Αςφαλιςτικοφ Πράκτορα, ςφμφωνα με τθν 153/2/8-12019 Απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΦΕΚ 27)

ιδιωτικισ αςφάλιςεισ ,αρκεί να ζφερε οποιαδιποτε από τισ ιδιότθτεσ του πρώτου
εδαφίου επί ζνα(1)ζτοσ.

Β) Νομικό Πρόςωπο
1. Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο
2. Αίτθςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο)
3. Πιςτοποιθτικό που βεβαιώνει ότι δεν ζχει κατατεκεί ςε βάροσ του αίτθςθ για
πτώχευςθ και αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν ζχει πτωχεφςει οφτε ζχει τεκεί ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, αν ζχει πτωχεφςει, ότι ζχει αποκαταςτακεί
4. Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ
5. Τα δικαιολογθτικά c,d,e,f,g,h,i,j & k του Α για το φυςικό πρόςωπο από τθ διοίκθςθ
που αςκεί τθν Αςφαλιςτικι Διαμεςολάβθςθ.
6. Υπεφκυνθ Διλωςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο) του Αςφαλιςτικοφ
Διαμεςολαβθτι.

