
 

 
 

Αγαπητοί Συνεργάτες,   

              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 090/27.05.2019 

 

Θέμα: Διαδικασίες για την Εφαρμογή του Ν.4583/2018  

 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου μας Νο.089 αναφορικά με το νέο νόμο 4583/2018 για τη 

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, στις προτάσεις ασφάλισης και στα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι υποχρεωτική η αναγραφή :  

 

1. του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πράκτορα ή μεσίτη) που διατηρεί 

σύμβαση συνεργασίας και μεσολαβεί με την ασφαλιστική εταιρεία, 

 

2. του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πράκτορα ή μεσίτη) που ήρθε σε άμεση 

επαφή με τον πελάτη, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν που 

διατηρεί σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία και  

 

3. του συντονιστή του ασφαλιστικού πράκτορα, εάν υπάρχει. 

 

Για το σκοπό αυτό, σας ζητήσαμε τη συμπλήρωση και αποστολή μέχρι την 

15/04/2019, του αρχείου: “Αρχείο συνεργατών που δεν έχουν σύμβαση με την 

CROMAR” στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cromar.gr.  

Πέραν αυτού, για κάθε εργασία θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε, εάν διαμεσολαβεί 

κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή/και συντονιστής και να μας γνωστοποιείτε 

τα στοιχεία του/τους, καθώς θα πρέπει να αναγραφούν στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, τόσο για νέα συμβόλαια όσο και για τις ετήσιες ανανεώσεις.   

Για τα νέα συμβόλαια έχουν προστεθεί στις προτάσεις ασφάλισης τα σχετικά πεδία 

προς συμπλήρωση αναφορικά με τα παραπάνω 1, 2 και 3. 



 

Για τις επετειακές/ετήσιες ανανεώσεις, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο ληξιάριο 

εάν υπάρχει Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ήρθε σε άμεση επαφή με το Λήπτη 

της Ασφάλισης συμπληρώνοντας το όνομα / επωνυμία του, τον Αρ.Ειδικού 

Μητρώου, και το ΑΦΜ μόνο, στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής  

περιλαμβάνεται στη λίστα συνεργατών που μας έχετε υποβάλει. 

Εάν δεν περιλαμβάνεται στη λίστα συνεργατών που μας έχετε υποβάλει, τότε θα 

χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται στο “Αρχείο 

συνεργατών που δεν έχουν σύμβαση με την CROMAR”, το οποίο επισυνάπτεται για 

διευκόλυνσή σας. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι από εσάς δε μας γνωστοποιήσατε 

αλλαγή κατηγορίας διαμεσολάβησης και δε μας έχετε αποστείλει αρχείο 

συνεργατών, θα θεωρήσουμε ότι δεν έχετε αλλάξει κατηγορία και ότι δεν έχετε 

δίκτυο, δηλαδή ότι κάνετε οι ίδιοι τη διανομή των προϊόντων μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Για την Εταιρία, 

       
Κλαίρη Πετούνη   

Γενική Διεύθυνση  

 

 

 

 


