
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ 

Α) Φυςικό Πρόςωπο 

a. Ζγγραφι ςτο Επιμελθτιριο Ξάνκθσ1 

b. Αίτθςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο) 

c. Απολυτιριο Λυκείου ι εξατάξιου γυμναςίου ι ιςότιμου ςχολείου τθσ αλλοδαπισ. 

d. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικϊν Γνϊςεων Αςφαλιςτικοφ Πράκτορα ςφμφωνα με  τθν 

Πράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 153/2/08-01-2019 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΦΕΚ 

27/Β/15-1-2019). 

e. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

f. Ποινικό μθτρϊο (αναηθτείται αυτεπάγγελτα από το  αρμόδιο επιμελθτιριο) 

g. Πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει ότι δεν ζχει κατατεκεί ςε βάροσ του αίτθςθ για 

πτϊχευςθ και αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν ζχει πτωχεφςει οφτε ζχει τεκεί ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, αν ζχει πτωχεφςει, ότι ζχει αποκαταςτακεί 

h. Πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει ότι δεν ζχει υποβλθκεί ςε ςτερθτικι ι επικουρικι 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 

i. Υπεφκυνθ Διλωςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο) του Αςφαλιςτικοφ 

Διαμεςολαβθτι. 

j. Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ του ,θ οποία να 

καλφπτει το ςφνολο του εδάφουσ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ ι οποιαδιποτε άλλθ 

ανάλογθ εγγφθςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ που προκφπτει από επαγγελματικι 

αμζλεια,για ποςο τουλάχιςτον 1.300.380,00 ευρϊ ανά απαίτθςθ και τουλάχιςτον 

1.924.560,00 ευρϊ ςυνολικά κατ` ζτοσ για όλεσ τισ απαιτιςεισ,εκτόσ αν ο 

αςφαλιςτικόσ ι ανταςφαλιςτικόσ διαμεςολαβθτισ,πλθν του μεςίτθ,προςκομίςει 

βεβαίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ επ` ονόματι τθσ οποίασ ενεργεί ι από τθν 

οποία ζχει εξουςιοδοτθκεί να ενεργεί ,από τθν οποία να προκφπτει ότι θ εν λόγω 

αςφαλιςτικι επιχείρθςθ ζχει αναλάβει πλιρωσ τθν επαγγελματικι αςτικι ευκφνθ 

για τισ ενζργειζσ του.Τα ανωτζρω ποςά αναπροςαρμόηονται , με απόφαςθ τθσ 

εποπτικισ αρχισ, ςε περίπτωςθανακεϊρθςισ τουσ από τθν ΕΑΑΕΣ.Το μζγιςτο ποςό 

απαλλαγισ από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του πρϊτου εδαφίου,εφόςον 

προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ,δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 19.510,00 ευρϊ. 

 

 

                                                           
1
 Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο:  

Ζναρξθ, Μιςκωτιριο, φωτοτυπία ταυτότθτασ. 



 

Β) Νομικό Πρόςωπο 

1. Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο 

2. Αίτθςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο) 

3. Πιςτοποιθτικό που βεβαιϊνει ότι δεν ζχει κατατεκεί ςε βάροσ του αίτθςθ για 

πτϊχευςθ 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 & h του Α για το φυςικό πρόςωπο από τθ διοίκθςθ που 

αςκεί τθν Αςφαλιςτικι Διαμεςολάβθςθ. 

6. Υπεφκυνθ Διλωςθ (Χορθγείται από το Επιμελθτιριο) του Αςφαλιςτικοφ 

Διαμεςολαβθτι. 

 

 

 


