
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4583/2018) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: BROKS IKE 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΑΦΜ: 998153596 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 069881003000 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ): 310958 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ): 6961 
Διαδικτυακός σύνδεσμος Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΗΠ): http://insuranceregistry.uhc.gr/ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΠΑΣΙΑΣ 72-74, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106540780 
FAX: 2106540775 
URL: http://www.broks.gr 
email: broks@broks.gr 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η BROKS IKE είναι υποχρεωμένη να παρέχει συμβουλή για ασφαλίσεις συμβατικών κινδύνων ενώ για ασφαλίσεις μεγάλων 
κινδύνων δεν προβλέπεται υποχρέωση παροχής συμβουλής. 
Η BROKS IKE δεν συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) σε ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό που να υπερβαίνει το 10% των 
δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της. 
Στην BROKS IKE δεν συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό που 
να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της. 
Η παροχή συμβουλών από την BROKS IKE γίνεται με βάση αμερόληπτη ανάλυση λόγω μη αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες. 
Η BROKS IKE δεν έχει συμβατική υποχρέωση συνεργασίας με μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες. 
Οι συνεργασίες της BROKS IKE με τις ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι αποκλειστικές και οι συμβουλές παρέχονται βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης 
Η αμοιβή της BROKS IKE προέρχεται από προμήθεια κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο καθώς και επίτευξη 
στόχων σχετιζόμενων με ποιοτικά και ποσοτικά επίπεδα στην παραγωγή ασφαλίστρων. 
Η BROKS IKE έχει πιστοποίηση και διαθέτει τη δυνατότητα να διανέμει επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (unit-
linked). 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Επωνυμία Δυνατότητα 

Είσπραξης 
Ασφαλίστρων 

Επωνυμία Δυνατότητα 
Είσπραξης 

Ασφαλίστρων 

Generali Hellas AAE Ναι ΑΧΑ ΑΑΕ Ναι 

AIG Europe SA – Υποκατάστημα Ελλάδος Ναι ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλίσεων ΜΕΠΕ Ναι 

Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών 
Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Ναι ARAG SE Υποκατάστημα Ελλάδος Ναι 

Allianz Ελλάς ΑΑΕ Ναι Κ&Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Όχι 

MetLife AEAZ Όχι INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Όχι 

Ατλαντική Ένωση ΑΕΓΑ Ναι INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ Ναι 

ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη ΑΕ Ναι INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ναι 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.4583/2018) & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 

§1 & §2 Ν.4583/2018). 

ΆΡΘΡΟ 10: 

«Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδικασία υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερομένους 
και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλωτών, καταγγελιών κατά των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, 
καθώς και διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελιών αυτών, μετά την οποία και αφού ασκηθεί από τους ελεγχόμενους το 
δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (Α’ 45), μπορεί, αν διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ποινικής 
τους ευθύνης, να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή 
αποστέλλει, μέσα σε εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόμενο της καταγγελίας του». 

ΆΡΘΡΟ 11 § 1: 

«Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να προσφεύγει στον 
Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α’ 259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης 
Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της 7033οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 1421)». 

ΆΡΘΡΟ 11 § 2: 

«Οι φορείς της παραγράφου 1 συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – μελών για την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος». 
 
 
Έλαβα γνώση των ανωτέρω στοιχείων 
 
                     Ο πελάτης 
 
 
 
___________________________ 

(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο) 

Ημερομηνία: ___/ ___/ _______ 


