
 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 
H CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την 
Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί υποκατάστημα στη 
Θεσσαλονίκη. 
 

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:  

Η έδρα της CROMAR βρίσκεται στην Αθήνα,  Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαρούσι ΤΚ 151 24, Τηλ. 210 8028946 , Φαξ 
210 8029055, e-mail info@cromar.gr.  
 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

Το υποκατάστημα της CROMAR βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, TK 546 25, Τηλ. 2310 502506 , 
Φαξ 2310 526028,  e-mail  cromarbe@cromar.gr. 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  

 

Η CROMAR είναι Μεσίτης Ασφαλίσεων, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 207659. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  

 

Μοναδικός εταίρος της εταιρίας είναι ο κ. John Croker.  

Η Εταιρία λειτουργεί για λογαριασμό και για το συμφέρον των ασφαλιζομένων πελατών της και κατ΄εντολήν 

τους, βάσει των αναγκών που προκύπτουν από τη συμπλήρωση του ειδικού Εντύπου Αναγκών. 

Παρέχουμε συμβουλές αμερόληπτα και αντικειμενικά και συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για τη σύναψη της 

ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων, όταν αυτές συμβούν. 

Η Εταιρία δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική εταιρία και αντίστροφα καμία ασφαλιστική εταιρία δεν είναι 

μέτοχος στην Εταιρία μας. 

 

Η Εταιρία μας διαθέτει άδεια Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Γ’ της ΤτΕ και όλοι οι υπάλληλοι που 

ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση διαθέτουν άδεια Ασφαλιστικού  Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α’ της ΤτΕ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΦΜ: 099602442 Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.cromar.gr 

ΤΗΛ.: 210 8028946 -7 E-MAIL: info@cromar.gr 
 

 

ΦΑΞ: 210 8029055 ΚΙΝΗΤΟ:  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 

(ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν 

παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων του Π.Δ 190/2006 ή 

αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στη Δημόσια τάξη ή πράξεων που κατά την αιτιολογημένη κρίση 

της ΔΕΙΑ μπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Η έγγραφη καταγγελία εξετάζεται από 

την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΙΑ μετά από προηγούμενη ακρόαση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην οποία 

ο καταγγέλων έχει δικαίωμα αιτιολογημένης απάντησης. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των 

εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην 

Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, χωρίς με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των 

μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων. 

Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 

Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο παρόν είναι αληθή, χορηγούνται αποκλειστικά με σκοπό τη 

σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 

Δηλώνω ότι παρέλαβα το Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι 

διάβασα τα παραπάνω, τα κατανόησα και τα αποδέχθηκα πλήρως, χωρίς να έχω καμμία αντίρρηση. 

 

                                       Ημερομηνία                                                                           Υπογραφή Πελάτη 

                                                                                                                               (που δεσμεύει τον ασφαλιζόμενο) 

 

 

 

 

 

 

                    …………….………………………………………..                                            . …………………………………………………. 
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