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Η BROKINS  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ έχει  αριθµό ειδικού µητρώου Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών 7049 ως Πράκτορας Ασφαλίσεων και 1134 ως Συντονιστής 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων  και είναι Ανώνυµη Εταιρεία διαµεσολάβησης. Ιδρύθηκε 
το 1991, το ΑΦΜ της είναι 095578391, ανήκει στην ΦΑΕ Πειραιά και Διευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρείας είναι ο Εµµανουήλ Ιατρόπουλος του Κοσµά.  
Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να εξακριβώσει όλα τα ανωτέρω κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήµατος ενώπιον του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών ή 
χρησιµοποιώντας τον διαδικτυακό σύνδεσµο http://insuranceregistry.uhc.gr/Search  

Όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας, έχουν λάβει την επίσηµη πιστοποίηση για να 
µπορούν να εργάζονται σε διαµεσολαβητικό γραφείο ασφαλίσεων. Η εταιρεία µας είναι 
πιστοποιηµένη µε το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 από το 2001. 

Η BROKINS συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες αξιόπιστες Ασφαλιστικές 
Εταιρείες χωρίς δεσµεύσεις, αµείβεται µε προµήθεια και παρέχει όλα τα 
Ασφαλιστικά Προϊόντα καθώς και επενδυτικά Προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση, 
προσφέροντας αµερόληπτες αναλύσεις. Η BROKINS έχει εντολή είσπραξης 
ασφαλίστρων από όλες τις συνεργαζόµενες Ασφαλιστικές Εταιρείες. 

Σε περίπτωση τυχόν παραπόνου για την εταιρεία µας, παρακαλώ επικοινωνήστε µε 
το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210-8931600 από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 9:00 µε 16:30, ή συµπληρώστε την φόρµα Υποβολής 
Αιτιάσεων/Παραπόνων στην ιστοσελίδα µας www.brokins.gr και θα ανταποκριθούµε 
άµεσα εντός 5 εργάσιµων ηµερών. Η αιτίασή σας θα καταγραφεί σε κωδικοποιηµένο 
έντυπο της εταιρείας µας και θα διευθετηθεί από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών- 
mail: customer@brokins.gr. 

Σας ενηµερώνουµε περαιτέρω, ότι κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει 
έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της 
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά του ασφαλιστικού του διαµεσολαβητή. Τυχόν διαφορές 
δύνανται να επιλυθούν και εξωδίκως ενώπιον είτε του Συνηγόρου του Καταναλωτή 
(ΣτΚ) ν. 3297/23.12.2004 (ΦΕΚ Α/259), είτε άλλων δικαιοδοτικών οργάνων εξώδικης 
επίλυσης διαφορών. 

Κατόπιν αιτήσεώς σας µπορούµε να σας ενηµερώσουµε για τις Ασφαλιστικές 
Εταιρείες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε ή να ενηµερωθείτε από την ιστοσελίδα µας. 
Διεύθυνση BROKINS: Λ. Βουλιαγµένης 99 & Ιλίου 1 Γλυφάδα Αττικής, ΤΚ 166 74, τηλ. 
2108931600 / Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκη: Μακένζυ Κινγκ 12, Πλατεία Αγ. Σοφίας ΤΚ 
546 22, τηλ. 2310 257083. Ιστοσελίδα: www.brokins.gr 


