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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 28 & 29 N. 4583/2018  

 
 

Στοιχεία για τoν διαμεσολαβητή σας 
 
Η εταιρία «ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕ» 
με τον διακριτικό τίτλο “FOCUS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση από το  2006 
Έχει έδρα στη διεύθυνση : ΓΕΩΓΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30 Α , 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ , Αθήνα ΤΚ 14452   
ΑΦΜ  998967531 / ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
Τηλ: 2106254285-6 / fax 2106254287 
Email επικοινωνίας: info@focusbrokers.gr 
Είναι εγγεγραμμένoς στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας ως ασφαλιστικός μεσίτης με 
αριθμό μητρώου : 280576  
Οποιαδήποτε πρόταση σας κάνουμε βασίζεται στα στοιχεία τα οποία μας 
δίνετε στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών. 

 παρέχουμε αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση ώστε να σας 

συστήσουμε το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις 

και τις ανάγκες σας . 

 Ενεργούμε για λογαριασμό σας και σας εκπροσωπούμε απέναντι στην 

ασφαλιστική επιχείρηση ……………………………………………………..  

 Μας έχει δοθεί / Δεν μας έχει δοθεί από την ασφαλιστική εταιρία εντολή 

είσπραξης ασφαλίστρων. 

 Δεν κατέχουμε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο ασφαλιστικής 

επιχείρησης και δεν υφίσταται συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης 

στο κεφάλαιό μας.   

 Αμειβόμαστε με προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία 

συνεργαζόμαστε ή βάσει αμοιβής που καταβάλλεται απευθείας από 

εσάς .   
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-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
 
Για οποιαδήποτε αναγγελία παράπονου πρέπει να απευθύνεστε πρωταρχικά :  
 
Υπόψη  
κου ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Διευθ:   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30 Α , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ , Αθήνα ΤΚ 14452   
Τηλ:   2106254285-6 / fax 2106254287 
Email :  carousos@focusbrokers.gr 
Ο παραπάνω αναφερόμενος, o οποίος έχει οριστεί για να διαχειριστεί το παράπονό σας, 
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να απαντήσει εγγράφως και εντός 28 
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αναγγελίας του. 
Σε περίπτωση που η τελική απάντηση δεν σας ικανοποιήσει ή αν δεν λάβετε την τελική 
του απάντηση εντός  50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου σας, 
μπορείτε να αναφέρετε το παράπονό σας,  σε έναν από τους παρακάτω οργανισμούς.  
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:  
 

Τράπεζα της Ελλάδος 

Λεωφόρος Ε. Βενιζέλου 21 

102 50 Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 320 1111 

Φαξ: +30 210 323 2239/2816 

E-mail: 

complaints@bankofgreece.gr 
 

Συνήγορος του καταναλωτή 

Λ. Αλεξάνδρας  144 

114 71 Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 646 0862 

Φαξ: +30 210 646 0414 

E-mail: 

grammateia@synigoroskatanaloti.gr 
 

Γενική Γραμματεία του 

Καταναλωτή 

Πλατεία Κάνιγγος  

101 81 Αθήνα, Ελλάδα 

E-mail: info@efpolis.gr 
 

 

Ο παραπάνω κανονισμός διαχείρισης παραπόνων ισχύει με επιφύλαξη παντός νομίμου 
δικαιώματός σας.  
Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ μας μπορείτε να 
προσφύγετε στον :   

Συνήγορο του καταναλωτή 

Λ. Αλεξάνδρας  144 

114 71 Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 646 0862 

Φαξ: +30 210 646 0414 

E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 
 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Καρούσος Α. Άγγελος 

Μεσίτης ασφαλίσεων 
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