
ΑΠΑ Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α 

         

           για την ανανέωση αδείας Ασφαλιστικού ή Αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή συνδεδεμένου ή μη 

στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, σύμφωνα με. το Ν. 1569/85 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006 και το 

Ν.4583/18. 

 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. ΑΙΤΗΣΗ   

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ(Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το  

            Επιμελητήριο) 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για 

πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.  

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση.  

6. ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (εφόσον έληξε) 

7. ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

9. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxis ότι δεν 

έχετε δηλώσει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας, 

10. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

11. Πρέπει να προσκομίσετε τις 75 ώρες των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας σας (σύμφωνα με την πράξη εκτελεστικής επιτροπής της 

Τράπεζας Ελλάδος 45/21-11-2014 άρθρο 2 παρ. 1- ΦΕΚ 3350/2014).  

 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (με κύρια δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) 

1. ΑΙΤΗΣΗ   

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ(Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το  

            Επιμελητήριο) 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για 

πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.  

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση.  

Διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης 



θα πρέπει να προσκομιστούν και ατομικά για το νομικό πρόσωπο που ασκεί την ασφαλιστική δραστηριότητα 

στην εταιρεία.  

6. ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (εφόσον έληξε) 

7. ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

12. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

13. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxis ότι δεν 

έχετε δηλώσει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας, 

14. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

8. Πρέπει να προσκομίσετε τις 75 ώρες των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας σας (σύμφωνα με την πράξη εκτελεστικής επιτροπής της 

Τράπεζας Ελλάδος 45/21-11-2014 άρθρο 2 παρ. 1- ΦΕΚ 3350/2014). 

 

 

 

 

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας 

www.arcadianet.gr 


