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Υποχρεωτική Ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή 
(Σύμφωνα με το Άρθρο 28 & 29 Ν. 4583/2018) 

 
 

 
 

Στοιχεία για την Εταιρεία μας: 
 
Η RE.ARCH  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η έδρα της 
βρίσκεται στη διεύθυνση: Ασκληπιού 26 & Πρωτοπαπαδάκη Β 41222 Λάρισα, Τηλέφωνο: 2410 538101,  
E-mail επικοινωνίας: info@re-arch.gr και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο είναι  
www.re-arch.gr 
 
ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Ε. 
Διακριτικός Τίτλος: RE.ARCH  
Έτος ίδρυσης της εταιρίας: 2019 
ΑΦΜ: 801265794  – ∆ΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 153055140000 
Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Λάρισας με αριθμό μητρώου: 500 
Ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι οι: Φωτεινή Μιλτιάδου και Αλέξανδρος Νασίκας (Διαχειριστής & Νόμιμος 
Εκπρόσωπος). 
Η RE.ARCH παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα. 
Η RE.ARCH ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία η 
RE.ARCH συνεργάζεται. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η RE.ARCH συνίστανται 
στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των 
συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών 
κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σχετικά με το εκάστοτε προϊόν ασφάλισης 
πραγματοποιείται μόνο από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει. 
Στην RE.ARCH επιτρέπεται η προώθηση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση. 
Έχει δοθεί στην RE.ARCH από τις ανωτέρω συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντολή είσπραξης 
ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό τους. 
H RE.ARCH αμείβεται από τις ανωτέρω συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις βάσει προμήθειας, που 
περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. 
  
Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας, ενώπιον της: 
Τράπεζας της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – ∆.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 
Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, 
email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr 
για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις  που συνιστούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της ΔΕΙΑ της ΣτΕ. 
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