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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 

 

1.Γενικά Στοιχεία: 

Η  εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΙΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ» και με 

διακριτικό τίτλο «I.C. INSURANCE BROKERS», παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 

έχει Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ. ΜΑΕ)  58689/62/Β/05/0229, Αριθμό Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) 043652406000, ΑΦΜ 999125245 και υπάγεται στη ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης. Έχει  γραφεία που βρίσκονται στην Αθήνα στην οδό  Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 

15124 στο Μαρούσι και στη Θεσσαλονίκη στην οδό  Γ. Παπανδρέου  1 , 54645. Είναι 

εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων με 

αριθμό μητρώου 83149 και αριθμό ειδικού μητρώου 600010, το οποίο εδρεύει στην οδό 

Αριστοτέλους 27 , τηλ. 2310271488 – 2310271340. Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα, Τ.Κ. 

102 50, τηλ. 210 320 5217, http://www.bankofgreece.gr και την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  διεύθυνση Ταντάλου 

32, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54629, τηλ. 2310 567299. 

Η εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης ασφαλιστικής 

επιχείρησης, ασκεί την δραστηριότητά της  και στο μετοχικό της κεφάλαιο δεν υπάρχει καμία 

συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, προβαίνει σε έλεγχο της αγοράς, 

παρέχει αμερόληπτη ανάλυση και δεν δεσμεύεται με καμία ασφαλιστική επιχείρηση. 

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος 

μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία, στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού ή 

αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της 

κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

2. Yπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - Παροχή συμβουλών βάσει αμερόληπτης 

ανάλυσης: 

 

Η εταιρεία «ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» διατηρεί την ανεξαρτησία της 

κατά την παροχή των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και παρέχει συμβουλές και 

πληροφορίες στους καταναλωτές με σκοπό την αμερόληπτη παράθεση και ανάλυση δεδομένων με 

βάση την εμπειρία των στελεχών της, ώστε σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια να είναι σε θέση 

http://www.bankofgreece.gr/
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να προτείνει και να προπαρασκευάσει την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών της. 

Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η «ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.», ξεκινούν με την λήψη όλων εκείνων των πληροφοριών που πρέπει να μας 

δώσει ο εν δυνάμει ασφαλισμένος ώστε να καταρτίσουμε σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

που στη συνέχεια θα θέσουμε υπόψη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, όλα τα 

προηγούμενα σκοπό έχουν την συγκριτική ανάλυση κόστους ωφέλειας για τις ασφαλιστικές λύσεις 

που προσφέρονται από την αγορά και την παρουσίασή τους σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.credit.com.gr με σκοπό 

την ενημέρωση των χρηστών του διαδικτύου τόσο για τα προϊόντα που κυκλοφορούν όσο και για 

τις προϋποθέσεις ασφάλισης.  

Η διαδικτυακή πληροφόρηση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συγκεκριμένη πρόταση για κάθε εν 

δυνάμει ασφαλισμένο, καθώς θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να συμπληρωθεί το 

έντυπο αναγκών πελάτη για να προχωρήσουμε με διαδικασίες που θα αφορούν τον ίδιο. Μόνο έτσι 

μπορούμε να δώσουμε εμπεριστατωμένες προσφορές και συγκριτικούς πίνακες που να αφορούν 

και να καλύπτουν την κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. 

Η «ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, 

δεν εκτιμά και δεν αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες 

συνεργάζεται.  

Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση και η αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων καθώς 

και η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε, 

πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει. 
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