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ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Γ. 190 /2006 ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ  ΑΦΑΛΙΣΗ 
Α  

 
 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
 

Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΠΑ Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ΑΔ» θαη ην δ.η. «ΔΛΠΑ 
Αζθάιεηεο», ε νπνία έρεη ζπζηαζεί, ιεηηνπξγεί θη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ: 

 
 

- έρεη Αξηζκό ΓΔΜΗ 0 6 9 7 7 1 7 0 3 0 0 0 , ΑΦΜ 999839868 θαη ππάγεηαη ζηε ΓΟΥ 
ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ. 

- εδξεύεη ζην Φνιαξγό επί ηεο Λεσθόξνπ Μεζνγείσλ αξ. 280 

- είλαη λνκίκσο εγγεγξακκέλε σο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ζην Δπαγγεικαηηθό 
Δπηκειεηήξην Αζελώλ κε αξηζκό κεηξώνπ 294504 θαη παξέρεη ππεξεζίεο 
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Δπνπηεύεηαη δε από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, 
Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο θαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

- Δίλαη κέινο ηνπ ΣΔΜΑ (Σύλδεζκνο Διιήλσλ Μεζηηώλ Αζθαιίζεσλ) θαη ζπλεξγάδεηαη 
κε ηηο πην αμηόπηζηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηόζν ηεο Διιεληθήο, όζν θαη ηεο μέλεο 
αζθαιηζηηθήο αγνξάο. 

 

2. ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ – ΠΑΡΟΥΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΒΑΔΙ 
ΑΜΔΡΟΛΗΠΣΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 
 

Η εηαηξεία «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» δηαηεξεί ηνλ αλεμαξηεζία ηεο θαηά ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηώλ  αζθαιηζηηθήο  δηακεζνιάβεζεο  θαη  παξέρεη  ζπκβνπιέο  ζηνπο  
θαηαλαισηέο – πειάηεο βάζεη ακεξόιεπηεο αλάιπζεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο κε 
βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνύο αξηζκνύ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 
αγνξά, ώζηε ζύκθσλα κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ζηνπο 
πειάηεο ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Λεηηνπξγεί 
ζηνλ αζθαιηζηηθό ρώξν κε πςεινύ επηπέδνπ επαγγεικαηηζκό, ζεβαζκό ζε αξρέο θαη 
δηαδηθαζίεο, εληηκόηεηα ζε εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη ππνρξεώζεηο. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε: 

- Τελ ππνζηήξημε ησλ αμηόπηζησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ κε ηηο νπνίεο επηιέγεη λα 
ζπλεξγάδεηαη 

- Τν πςειό επίπεδν ηνπ ζηειερηαθνύ ηεο δπλακηθνύ 

- Τα   ζύγρξνλα, εμεηδηθεπκέλα αζθαιηζηηθά πξντόληα θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 
αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο 

- Τελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο θαη 
ζπλεξγάηεο ηεο. 

- Τν πνηνηηθό Γίθηπν Σπλεξγαηώλ πνπ ππνζηεξίδεη 

 
Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ε «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» αληηπξνζσπεύεη ηελ εηαηξία 
GasanMamo Insurance Limited ζηνλ θιάδν ηεο Αζηηθήο Δπζύλεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Η 
ζπλεξγαζία απηή απνηειεί από κόλε ηεο παξάζεκν θαη είλαη ελδεηθηηθή ηεο 
θεξεγγπόηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ηεο «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο». 

 
Οη ππεξεζίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ παξέρεη ε «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» 
ζπλίζηαληαη ζηελ παξνπζίαζε ιύζεσλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ  ελζσκαηώλνληαη 
ζηα αζθαιηζηηθά πξντόληα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε απηήλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, 
όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί από ηηο ίδηεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Δλ γέλεη, νη παξερόκελεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζπκβνπιέο από ηελ «ΔΛΠΑ 
Αζθάιεηεο», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, δίδνληαη βάζεη ησλ 
πιεξνθνξηώλ, πνπ παξέρνπλ νη ίδηνη πειάηεο, όπσο απηέο θαηαρσξνύληαη ζην 
εηδηθό «ΔΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΔΛΑΤΗ»,  είλαη  δε  πιήξσο  ηεθκεξησκέλεο  θαη  
απόιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 
 
 
 
 
3. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙΩΗ  - ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ  
 
 
A. Ο  πειάηεο  -  θαηαλαισηήο δηαηεξεί δικαίφμα ενανηίφζης ζηη  ζύναυη  ηης 

ζύμβαζης  αζθάλιζης  δπλάκεη  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  αξ.  2  παξ.  5  θαη  6 ηνπ  
Ν.2496/1997, ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

1.  Δληόο  απνθιεηζηηθήο  πξνζεζκίαο  ελόο  (1)  κελόο  από  ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ν αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα αζθήζεη 
δηθαίσκα ελαληίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη όηη νπνηαδήπνηε δηάηαμε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο παξεθθιίλεη από ηελ αίηεζε 
αζθάιηζεο. Τν δηθαίσκα ελαληίσζεο ζε απηή   ηελ πεξίπησζε  αζθείηαη  κε  ηελ  
ζπκπιήξσζε  θαη  ππνβνιή ζηελ «ΔΛΠΑ  Αζθάιεηεο»  έγγξαθνπ  εληύπνπ  
ελαληίσζεο  εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

2. Δληόο πξνζεζκίαο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ν αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα 
ελαληίσζεο ζε  πεξίπησζε πνπ ε «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» ή ε αζθαιηζηηθή εηαηξία 
πνπ παξέρεη ην πξντόλ: 

a. δελ    ηνπ    έρεη    γλσζηνπνηήζεη    θαηά    ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  γηα  αζθάιηζε  κία εθ  ησλ πιεξνθνξηώλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξ. 4 παξ. 2 πεξ. Η θαη παξ. 3 πεξ. Γ 
ηνπ π.δ. 400/1970. 
b. δελ ηνπ γλσζηνπνίεζε ηπρόλ γεληθνύο ή εηδηθνύο όξνπο 
από ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη ε ζύκβαζε, κλεκνλεύνληάο ηνπο ζην 
ηκήκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πνπ αλαγξάθνληαη ηα εμαηνκηθεπκέλα 
ζηνηρεία ηεο  ζύκβαζεο  θαη  παξαδίδνληάο ηνπο  καδί  κε  ην  
αζθαιηζηήξην  ζύκθσλα  κε  ηα πξνβιεπόκελα ζην άξ. 2 παξ. 4 
ηνπ Ν. 2496/1997. 

 
Β. Ο πειάηεο - θαηαλαισηήο διαηηρεί δικαίφμα σπανατώρηζης από ηην αζθαλιζηική 
ζύμβαζη, ην νπνίν αζθείηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ «ΔΛΠΑ  Αζθάιεηεο»  
έγγξαθεο  δήισζεο   ππαλαρώξεζε   εληόο  απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο  δεθαηεζζάξσλ (14)  
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο ή από ηελ εκέξα πνπ 
παξέιαβε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ε όπνηα είλαη κεηαγελέζηεξε. Ωζηόζν, ε πξνζεζκία απηή 
παξαηείλεηαη ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο ζηηο αζθαιίζεηο δσήο, όπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 13 πεξ. 2 ηνπ λ.δ. 400/1970 όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ζηηο 
ζπληαμηνδνηηθέο αζθαιίζεηο. Η προθεζμία ηης άζκηζης ηοσ δικαιώμαηος σπανατώρηζης 
αναζηέλλεηαι για όζο τρόνο ο Υρήζηης έτει δικαίφμα ενανηίφζης ζύμθφνα με ηα 
προαναθερόμενα σπό ζηοιτείο Α. 

 

Γ.  Οη  δειώζεηο  ελαληίσζεο  θαη  ππαλαρώξεζεο  παξαδίδνληαη  ή/  θαη απνζηέιινληαη ζηελ 
«ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» ζηελ δηεύζπλζε: Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 280 Φνιαξγόο 15562. Ωο 
εκεξνκελία ηεο δήισζεο   ππαλαρώξεζεο θαη ελαληίσζεο ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία πνπ  
παξειήθζε  ην ζρεηηθό έγγξαθν από ηελ «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο». Σπληζηάηαη ζηνπο   ρξήζηεο ηεο 
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ππεξεζίεο πνπ αζθνύλ δηθαηώκαηά ηνπο γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε απνθιεηζηηθώλ 
πξνζεζκηώλ, όπσο ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ή/ θαη ππαλαρώξεζεο,  λα ελεκεξώλνπλ 
ηειεθσληθά γηα ηελ απνζηνιή ηνπο  θαη  λα  επηβεβαηώλνπλ  ηειεθσληθά  ηελ παξαιαβή  ηνπο  
από ηελ «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο». 
  
 
Γ. Σε   πεξίπησζε   πνπ   ν   Φξήζηεο   αζθήζεη   ζύλλνκα   νπνηνδήπνηε   από   ηα 
πξνβιεπόκελα  ζηελ  ηζρύνπζα  λνκνζεζία  δηθαηώκαηα  ελαληίσζεο  θαη ππαλαρώξεζεο, ε 
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε αθπξώλεηαη εμαξρήο, δειαδή ζεσξείηαη όηη νπδέπνηε έγηλε θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα γηα νπνηνδήπνηε από ηα κέξε, ηα δε 
θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα    επηζηξέθνληαη     εληόο     ηξηάληα (30)      εκεξνινγηαθώλ      
εκεξώλ από ηελ  παξαιαβή  από  ηελ  αληίζηνηρε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηεο θνηλνπνίεζεο 
ηεο ππαλαρώξεζεο ή ηεο ελαληίσζεο θαη δελ ππάξρεη θακία πνηλή γηα ηνλ Φξήζηε. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ή ππαλαρώξεζεο δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλ κέρξη 
ηελ παξάδνζε ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζην ηαρπδξνκείν ή θαη κεηά από απηή θαη κέρξη ηελ 
πεξηέιεπζή ηεο ζηελ «ΔΛΠΑ  Αζθάιεηεο»  έρεη  δεισζεί  δεκηά  γηα  αζθαιηζηηθό  θίλδπλν  
πνπ  έρεη επέιζεη θαη θαιύπηεηαη από ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε. 
 
 
Τα έληππα  κε  ηα  νπνία  ν  πειάηεο  -  θαηαλαισηήο  κπνξεί  λα  αζθήζεη  ηα σο  άλσ 
δηθαηώκαηά  ηνπ,  απνζηέιινληαη  ζε  απηόλ  από  ηελ  εηαηξεία καο,  θαη  ζε  θάζε 
πεξίπησζε είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα καο www.elpaasfaleies.gr  

 
4. ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΔΞΩΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ  

 

1. Ο πειάηεο - θαηαλαισηήο δύλαηαη λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηα εξσηήκαηα ή ηπρόλ 
παξάπνλά ηνπ απεπζπλόκελνο ζηελ «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» απνζηέιινληαο ειεθηξνληθό 
κήλπκα ή fax ζηα αθόινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: info@elpaasfaleies.gr θαη fax 
2117803258. 

2. Η «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» ζα δηαβηβάδεη ηα αηηήκαηα ζηελ αληίζηνηρε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε. Ο Φξήζηεο ιακβάλεη απάληεζε από ηελ ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο ή θαη απ’ 
επζείαο από ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ην ζπληνκόηεξν  δπλαηόλ θαη ην αξγόηεξν 
εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. Η άζθεζε  
ηνπ  δηθαηώκαηνο  απηνύ  δελ  πεξηνξίδεη  ηα  δηθαηώκαηα  ηνπ  Φξήζηε  γηα 
αλαδήηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

3. Αζθαιηζκέλνη,  αληηζπκβαιιόκελνη,  δηθαηνύρνη,  ελώζεηο  θαηαλαισηώλ  θαη  θάζε 
ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη έγγξαθε θαηαγγειία θαηά ηεο «ΔΛΠΑ 
Αζθάιεηεο» σο Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ζηελ Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ιδησηηθήο 
Αζθάιηζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνύλ 
παξαβηάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ή 
αληηβαίλνπλ ζηα ρξεζηά ή ζπλαιιαθηηθά ήζε ή πξνζθξνύνπλ ζηε δεκόζηα ηάμε. 

4. Σε θάζε πεξίπησζε πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ όπνησλ 
ηπρόλ δηαθνξώλ πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο/ αζθαιηζκέλνπ 
θαη ηεο «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» σο   κεζίηε αζθαιίζεσλ ή/θαη ηεο εθάζηνηε 
ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηελ 
επίιπζε ησλ ελδνζπλνξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ιεηηνπξγνύλ   ηα   αθόινπζα   ζρήκαηα 
ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο: 

a. Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ 
Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

b. Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο (ΓΔΙΑ) ηεο Τξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο. 

c. Ο ζπλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή.  
d. Οη επηηξνπέο Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ Καηαλαισηηθώλ Γηαθνξώλ.  

 

http://www.elpaasfaleies.gr/
mailto:info@elpaasfaleies.gr%20�
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5. ΓΛΩΑ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 
 
 

1. Τν ζύλνιν ησλ όξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ πειάηε –  θαηαλαισηή κε ηελ 
«ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο», όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζηνπο όξνπο ρξήζεο, θαζώο θαη νη 
όξνη ησλ αζθαιηζηεξίσλ       ζπκβνιαίσλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε ηελ «ΔΛΠΑ 
Αζθάιεηεο» αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

2. Οη  ζρέζεηο  κεηαμύ «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο»  θαη  ησλ  πειαηώλ – θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη 
κεηαμύ απηώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηα πξντόληα ησλ νπνίσλ 
πξνκεζεύνληαη κέζσ ηεο «ΔΛΠΑ Αζθάιεηεο» δηέπνληαη   θαη εξκελεύνληαη δπλάκεη ηνπ 
Διιεληθνύ δηθαίνπ. 


