ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ
(ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Θέμα: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και την καταβολή
του ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1257/23.5.2013) και 46/4.12.2014 (ΦΕΚ Β΄
3510/29.12.2014)
1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, απαιτείται:
α. ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής
Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Εξετάσεις Πιστοποίησης και
β. η καταβολή τέλους εξετάσεων διαμεσολαβητών (βλ. παρακάτω).
2. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής είναι η
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.
3. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής του τέλους εξετάσεων είναι η Τρίτη
29 Μαρτίου 2016. Όσοι καταβάλουν εκπρόθεσμα το τέλος εξετάσεων δεν θα γίνουν
δεκτοί στις εξετάσεις.
4. Η Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να
υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνον ηλεκτρονικά.
5. Κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, πρέπει να δοθεί
προσοχή ώστε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και το πατρώνυμο να
συμπληρωθούν
ακριβώς
όπως
αναγράφονται
στο
δικαιολογητικό
ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) που θα προσκομίσει ο
υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις.
6. Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής (μετά το πάτημα του πεδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ») στην Τράπεζα της Ελλάδος, εμφανίζεται αυτόματα ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

πιστοποίησης. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση
που φέρει τον Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου, διότι θα κληθούν να τον χρησιμοποιήσουν:
- όταν καταβάλουν το τέλος εξετάσεων,
- όταν συμπληρώσουν το φύλλο απαντήσεων στις εξετάσεις, και
- για να ελέγξουν εάν περιλαμβάνονται τους σχετικούς καταλόγους υποψηφίων και
επιτυχόντων, δεδομένου ότι δεν θα δημοσιευθούν τα ατομικά τους στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης θα αποσταλεί στους
υποψηφίους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.
7. Το τέλος εξετάσεων διαμεσολαβητών ύψους €80 (ογδόντα ευρώ) πρέπει να
κατατεθεί είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης τράπεζας
(έμβασμα) υπέρ του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος με ΙΒΑΝ:
GR1001000000000007598010102, BIC: BNGRGRAA, και δικαιούχο την Τράπεζα
της Ελλάδος. Ο εντολέας πρέπει να δώσει ρητή οδηγία στην πληρώτρια τράπεζα να
αναγράψει στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του μηνύματος πληρωμής προς την Τράπεζα της
Ελλάδος: πρώτα τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και στη συνέχεια το
ΕΠΩΝΥΜΟ και μετά το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (προσοχή: όχι του εντολέα εάν
πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα) ακριβώς όπως έχει συμπληρωθεί στην Αίτηση.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση της
πληρωμής και την οριστικοποίηση της συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Γι’
αυτό ο εντολέας πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι οδηγίες του εκτελέστηκαν επακριβώς.
8. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του τέλους εξετάσεων θα πρέπει να φέρουν
μαζί τους οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους για τις εξετάσεις.
9. Ο κατάλογος με τους Κωδικούς Αριθμούς των Υποψηφίων που πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς επίσης και οι πληροφορίες για το
εξεταστικό κέντρο και τις ακριβείς ώρες εξετάσεων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί
Διαμεσολαβητές, Εξετάσεις Πιστοποίησης, Ανακοινώσεις, τη Δευτέρα 4 Απριλίου
2016.
Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φωτεινή Σταματιάδου, τηλ.:
210-3205054, κα Σοφία Τελάλη, τηλ.: 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση:
sec.certifications@bankofgreece.gr

