ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα την ………………………. οι συμβαλλόμενοι:
Αφενός η εδρεύουσα στην Αθήνα, Σπ. Πάτση 58-60, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BE
INSURANCE AGENTS AND COORDINATORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με ΑΦΜ 800605389 - ΦΑΕ
Αθηνών με αριθ. μητρώου εγγραφής της ως εταιρείας Πρακτόρων & Συντονιστών Ασφαλιστικών
Πρακτόρων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 347647 (εφεξής “BE BROKERS ”), νομίμως
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας, και
Αφετέρου ο ασφαλιστικός πράκτορας με τα κάτωθι στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………………………....
Όνομα Πατρός: ………………………………………….. Όνομα Μητρός: ………………………………………….
Πόλη: …………………………..., Οδός: ………………………………………………..……..., Αρ. ………..…, Τ.Κ. ……………..
Τηλέφωνο: ……………………………….……….., Κινητό:…….……………………..…….…………
E-Μail: ………………………………….…..…..…………………………………………………….
Με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: ………....………….........................................
Α.Φ.Μ.: ……………………………………………......, Δ.Ο.Υ.: ..............................................................
Κάτοχος αδείας ασφαλιστικού Πράκτορα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου:
…………………..............................................
Αρ. Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικού Πράκτορα: ……………………………….......................................
Αρ. συμβολαίου Αστικής Ευθύνης / Εταιρία: …………..…………………………………………………………………..
(κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσης)
Τραπεζικός Λογαριασμός Συνεργάτη (ΙΒΑΝ): ……………………………………………………………………………………..
Tράπεζα: …………………………………………………………………………
(εφεξής «Συνεργάτης»)
Και αφετέρου o/η διαχειριστής / διευθύνων σύμβουλος του Συνεργάτη (ονοματεπώνυμο):
………………………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα Πατρός: ……………………………………………… Όνομα Μητρός: …………………………………………………
Πόλη: ……………………….. , οδός: ……………………..………………………………., Αρ. ………..…, Τ.Κ ……………….
Τηλέφωνο: ………………………….., κινητό: …….………………….……., e-mail: ………………………………….…..…………
Με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας : ………………………....…………..............
Α.Φ.Μ.: ………………………….…………, Δ.Ο.Υ.: ………………….............................................
Κάτοχος αδείας ασφαλιστικού Πράκτορα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου:
………………….....................................................................................................................
Αρ. Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικού Πράκτορα: …………….........
Αρ. συμβολαίου Αστικής Ευθύνης / Εταιρία: ………….…..………..……………………………
(κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσης)
(εφεξής «Διαχειριστής»)
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Συμφώνησαν τα παρακάτω:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα σύμβαση (εφεξής «Σύμβαση») προσδιορίζονται εγγράφως οι όροι, ειδικές συμφωνίες
και εν γένει το πλαίσιο συνεργασίας που θα ρυθμίζει το σύνολο των σχέσεων μεταξύ της BE BROKERS
και του Συνεργάτη σε περίπτωση τοποθέτησης (αποδοχή κάλυψης) ασφαλιστικών κινδύνων πελατών
του Συνεργάτη σε ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η BE BROKERS ή/και με τις οποίες
αυτή θα συνεργάζεται στο μέλλον (εφεξής «Ασφαλιστικές Εταιρείες») και τον εντάσσει στους
συνεργάτες του. Το έργο αυτό δέχεται ο Συνεργάτης με τους παρακάτω κοινά αποδεκτούς όρους και
συμφωνίες.
Ο Συνεργάτης είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας, έχει αρμοδιότητα στην Ελληνική Επικράτεια και έχει
υποχρέωση να επιδιώκει, εξασφαλίζει και προωθεί στην BE BROKERS αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη
σύναψη ασφάλισης, μέσα στα πλαίσιά της, κατ’ άριστο τρόπο, άσκησης του επαγγέλματός του. Ρητά
συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι ο Συνεργάτης θα ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα για
τη σύναψη και εξυπηρέτηση ασφαλίσεων κατά τρόπο ποιοτικά και ποσοτικά αξιόλογο.
Η τοποθέτηση κινδύνων σε ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες εκάστοτε συνεργάζεται η BE BROKERS
και κατ’ ακολουθία τούτων συναπτόμενες συμβάσεις ασφαλίσεως θα διέπονται από τους πάγιους
όρους ασφάλισης ανά κλάδο και κίνδυνο αυτών, που θα δεσμεύουν και τον ασφαλισμένο πελάτη του
Συνεργάτη.
Ελάχιστα κριτήρια καταλληλόλητας του Συνεργάτη είναι η παραγωγικότητα, ο επαγγελματισμός, η
συνέπεια στις συναλλαγές, το επιχειρηματικό πνεύμα, η φερεγγυότητα και η εντιμότητά του. Για την
αξιολόγηση της φερεγγυότητας του Συνεργάτη συνεκτιμάται και η οικονομική του συμπεριφορά κατά
τα προηγούμενα χρόνια.
Παράλληλα η BE BROKERS προσβλέπει, πέραν της προσωπικής παραγωγής του Συνεργάτη, στην από
αυτόν υπόδειξη άλλων διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων για την απευθείας συνεργασία
της BE BROKERS μαζί τους. Η υπόδειξη υποψήφιων συνεργατών (που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια
καταλληλόλητας) από τον Συνεργάτη στη BE BROKERS και η επιβεβαίωσή της από αυτή θα
διατυπώνονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, δηλαδή με γραπτή εισήγηση του Συνεργάτη προς
την BE BROKERS και γραπτή αποδοχή της προς τον Συνεργάτη.
Το δίκτυο συνεργατών που θα “αναπτύξει” ο Συνεργάτης θα συμβάλλεται καθ’ υπόδειξη
του απευθείας με την BE BROKERS αφού πρώτα αυτή διεξαγάγει τους απαραίτητους ελέγχους
καταλληλόλητας τους. Η τελική επιλογή ή απόρριψη οποιασδήποτε νέας συνεργασίας ανήκει στην
αποκλειστική ευχέρεια της BE BROKERS.
Η παρούσα σύμβαση συνεργασίας συνάπτεται κατόπιν ρητού, σαφούς, ειδικού και συγκεκριμένου
αιτήματος και με πρωτοβουλία του αντισυμβαλλόμενου - συνεργάτη, το οποίο η BE BROKERS
αποδέχεται.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ο Συνεργάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει στην BE BROKERS ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης:
1.1 δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη, ούτε εκκρεμεί ή έχει εκδοθεί σε βάρος του δικαστική
απόφαση για οφειλή σε ασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτόρευσης, επιχείρηση
μεσιτείας ασφαλίσεων ή άλλη επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στην πώληση χρηματασφαλιστικών ή
παρεμφερών προϊόντων,
1.2 δεν είναι υπάλληλος δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός, νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου,
τραπεζικού ιδρύματος, εκπρόσωπος ή υπάλληλος άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης,
1.3 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης,
1.4 κατά την διάρκεια της Σύμβασης εάν συμβεί οτιδήποτε των ανωτέρω υποχρεούται να το
γνωστοποιήσει αμελλητί στην BE BROKERS,
1.5 είναι και θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης νομίμως αδειοδοτημένος για την
διενέργεια πράξεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης και θα εργάζεται νομίμως στην Ελληνική επικράτεια.
Θα ανανεώνει έγκαιρα την επαγγελματική του άδεια και το απαιτούμενο ασφαλιστήριο αστικής
ευθύνης του και θα τα προσκομίζει αμελλητί στην BE BROKERS μαζί με υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου
4 του νόμου 1599/1986 (όπως εκάστοτε ισχύει) ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης και ότι
δεν εκκρεμεί καμία ποινική διαδικασία εις βάρος του, και
1.6 ότι έλαβε πλήρη γνώση και ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την Πολιτική Ασφαλείας της BE
BROKERS και παρέχει στην BE BROKERS την συγκατάθεσή του σε κάθε μελλοντική τροποποίηση αυτής
(η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό μέσο (email) ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της BE BROKERS.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις του Συνεργάτη προς την BE BROKERS
συμφωνούνται όλες ως ουσιώδεις, επέχουν θέση δικαιοπρακτικού θεμελίου και ενδεχόμενη
παράβασή τους εκ μέρους του Συνεργάτη γεννά την ποινική ή/και αστική του ευθύνη και αποτελεί λόγο
καταγγελίας της Σύμβασης από την BE BROKERS.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Συνεργάτης:
2.1 Θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις (προτάσεις) αυτών που ζητούν να ασφαλιστούν, θα ερευνά
με ιδιαίτερη επιμέλεια τις πληροφορίες και τους όρους που περιέχουν, ιδίως δε το κύρος, τη
συναλλακτική συμπεριφορά και φερεγγυότητα του αιτούντος,
2.2

Θα προπαρασκευάζει και θα παρουσιάζει τις ως άνω προτάσεις στην BE BROKERS,
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2.3 Θα παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον πελάτη με πίστη, αντικειμενικότητα και
αμεροληψία και θα διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, τηρώντας
αυτός κι οι συνεργάτες του τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων,
2.4 Θα διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης στο πλαίσιο της παρεχόμενης
σε αυτόν υπηρεσίας είναι έγκυρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη λαμβάνοντας υπόψη και
τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές κι ανάγκες του πελάτη , τις οικονομικές του δυνατότητες και
την ικανότητα κατανόησης των ειδικότερων όρων και κινδύνων του προτεινόμενου ασφαλιστικού
προϊόντος,
2.5 Θα εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο με τη διαμεσολάβηση του για κάθε θέμα που προκύπτει,
σχετικό με την ασφάλισή του και να παραδίδει αμέσως και με έγγραφη απόδειξη κάθε έγγραφο ή
ποσό που τυχόν στέλνεται από την BE BROKERS στον ασφαλισμένο μέσω αυτού,
2.6 Δεν θα αναλαμβάνει οποιονδήποτε κίνδυνο για λογαριασμό των Ασφαλιστικών Εταιρειών
και δεν προβαίνει σε συμφωνίες που δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις Ασφαλιστικές
Εταιρείες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη αποδοχή του ασφαλιστικού κινδύνου από αυτές,
2.7 Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, θα παρέχει την εύλογη συνδρομή
του προς την BE BROKERS, με αντικειμενικό σκοπό την διευκόλυνση της διαχείρισης της
ασφαλιστικής ζημιάς του ασφαλιζόμενου. Στα πλαίσια αυτά θα μπορεί να παραλαμβάνει αγγελίες
ζημιών από τους ασφαλισμένους πελάτες του. Η γνωστοποίηση και διαβίβαση της αναγγελίας
επέλευσης του κινδύνου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εγγράφως από τον Συνεργάτη ή/και τον
ασφαλισμένο εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου,
2.8 Θα είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις των κάθε είδους συνεργατών του, τους οποίους
μπορεί να προσλαμβάνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη και μόνο για εξυπηρέτηση δική του και
όχι της BE BROKERS. Ευθύνη της BE BROKERS δε γεννάται σε καμία περίπτωση απέναντί τους,
2.9 Θα ενημερώνει άμεσα τους ασφαλισμένους σε περίπτωση που παύσει να ασκεί την
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
2.10 Θα ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή ή την υπόληψη
συναδέλφων της ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολό της και χωρίς να προκαλεί αμφιβολίες για την
επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία και αν υπάρχει διαφωνία θα επιχειρεί να την λύνει
συμβιβαστικά μέσω της επαγγελματικής του ένωσης,
2.11 Δεν θα μετέρχεται μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτων ή παραπλανητικών
πράξεων και πρακτικών, δεν θα διαφημίζει εκπτώσεις ή τυχόν ωφελήματα τα οποία δεν
περιέχονται στους όρους και στα τιμολόγια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν θα προβαίνει σε
δόλιες ενέργειες σε βάρος της BE BROKERS, και δεν θα συμπεριφέρεται με τρόπο που βλάπτει ή
δύναται να βλάψει την αξιοπιστία, το κύρος, την εικόνα ή την φερεγγυότητά της BE BROKERS,

2.12 Θα παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο για την σε βάθος δίκαιη εξέταση τυχόν αιτίασης του
ασφαλισμένου / πελάτη που τυχόν υποβληθεί και απαιτείται η συνδρομή του στο πλαίσιο των
όσων προβλέπονται στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 3/8/1/2013 με θέμα «Εξέταση
αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές εταιρίες», καθώς και να τηρεί τα όσα ορίζει η Απόφαση με αριθμό
122/3/15.12.2014 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, με θέμα «Εξέταση αιτιάσεων από τους Ασφαλιστικούς
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Διαμεσολαβητές», για εξέταση τυχόν αιτιάσεων που έχουν υποβληθεί εις βάρος του και θα τηρεί
όλες τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας,
2.13 Εφόσον δεν το έχει κάνει ήδη, θα θέσει σε λειτουργία, μέσα σε τρεις μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης, ίδια επαγγελματική κατάσταση (γραφείο, κλπ.)στην περιφέρειά του και
θα υποβάλλει στην Επιτροπή Πρακτόρων της ίδιας περιφέρειας του υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 ότι τήρησε την υποχρέωση αυτή και ότι τηρεί το κατά άρθρο 12 του Ν1569/85 Βιβλίο ή
ηλεκτρονικό αρχείο Ζημιών και Βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης ασφαλιστηρίων
συμβολαίων.
2.14 Θα τηρεί απαρέγκλιτα τις γενικές και ειδικές εντολές της BE BROKERS και τους έντυπους
όρους ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών,
2.15 Θα διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των ασφαλίσεων, οδηγιών, ρητρών, τιμολογίων
της BE BROKERS ή/και των Ασφαλιστικών Εταιρειών, εφόσον αυτά δεν προορίζονται για
δημοσίευση ή οποιαδήποτε γνωστοποίηση, ακόμα και στην περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο
ο Συνεργάτης πάψει να συνεργάζεται με την BE BROKERS,
2.16 Θα τηρεί όλα κατά τον νόμο απαραίτητα βιβλία και στοιχεία καθώς και βιβλίο ή
ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπου θα καταχωρεί τις
ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται με τη μεσολάβησή του και θα αναγράφει σε ιδιαίτερη
στήλη την ημερομηνία είσπραξης των ασφαλίστρων, καθώς και βιβλίο ζημιών για τις ίδιες
συμβάσεις, θα τα θέτει δε στην διάθεση της BE BROKERS και της Τράπεζας της Ελλάδος
οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν,
2.17 Θα θεσπίζει και θα χρησιμοποιεί μηχανισμούς ορθής πληροφόρησης, περιορίζοντας έτσι
τον λειτουργικό και κανονιστικό κίνδυνο της BE BROKERS, θα έχει την ευθύνη της συλλογής των
πάσης φύσεως πληροφοριών, ευαίσθητα δεδομένα, οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του
πελάτη και οποιοδήποτε άλλου στοιχείου απαιτείται (όπως δείγμα υπογραφής κλπ.) για την
έναρξη ή τροποποίηση της ασφάλισης. Την ορθότητα των στοιχείων θα πιστοποιεί ο Συνεργάτης
με την υπογραφή της αίτησης ασφάλισης ή με την καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη στο
ηλεκτρονικό σύστημα προσφοράς ή με σχετικό του ενημερωτικό σημείωμα, email κλπ.. Σε
περίπτωση που τα πιστοποιηθέντα από τον Συνεργάτη στοιχεία είναι αναληθή ή ψευδή τότε θα
υπέχει ευθύνη έναντι της BE BROKERS ή/και των Ασφαλιστικών Εταιριών για όποια ζημιά τυχόν
αυτοί υποστούν από την συγκεκριμένη αιτία,
2.18 Δεν θα διαθέτει σε καμιά περίπτωση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εντολή της BE
BROKERS ούτε και θα παρακρατεί χρήματα ή άλλες αξίες προσωρινά ή με σκοπό να συμψηφίσει
υπάρχουσες ή άλλες μελλοντικές απαιτήσεις του έναντι της BE BROKERS,
2.19 Θα παρέχει κάθε βοήθεια στον ασφαλισμένο σε θέματα που προκύπτουν σχετικά με την
ασφάλισή του και θα παραδίδει αμέσως και με γραπτή απόδειξη του ασφαλισμένου κάθε
έγγραφο ή ποσό που τυχόν αποστέλλεται από την BE BROKERS στον ασφαλισμένο μέσω αυτού,
2.20 Θα τηρεί (α) τις διατάξεις του Ν. 3961/2008 περί πρόληψης και καταστολής της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την BE BROKERS ή/και την Ασφαλιστική
Εταιρία για κάθε περίπτωση ασφαλισμένου ή ασφαλιστικής σύμβασης, που είναι ενδεχόμενο να
εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού και (β) την απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 της ΤτΕ για
την «Πρόληψη χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την ΤτΕ πιστωτικών ιδρυμάτων και
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χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» όπως συμπληρώθηκε από την ΠΔΤΕ 2652/29.02.2012 στην
οποία η φοροδιαφυγή συμπεριλαμβάνεται στα βασικά αδικήματα του Ν 3961/2008 καθώς και τις
σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.
2.21 Θα επισημαίνει στους Πελάτες τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή
εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική
κάλυψη, αλλά και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων,
2.22 Θα γνωστοποιεί στους πελάτες ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται μόνο μετά την
καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στην BE BROKERS ή απευθείας στην
Ασφαλιστική Εταιρεία, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης,
2.23 Θα γνωστοποιεί στους πελάτες ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει για όσο χρόνο
ορίζεται σε αυτό και αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων από την κατοχή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο αποστέλλει
η Ασφαλιστική Εταιρεία στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών
από την είσπραξη του ασφαλίστρου,
2.24 Θα γνωστοποιεί στους πελάτες ότι κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης
επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής
περιόδου το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης,
2.25 Θα ενημερώνει τους Πελάτες για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και
καταγγελίας του συμβολαίου τους και τους χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Συνεργάτη συμφωνούνται όλες ως ουσιώδεις και διαρκείς και επέχουν
θέση δικαιοπρακτικού θεμελίου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
3.1 Σύμφωνα με το νόμο η κάλυψη του ασφαλισμένου δεν αρχίζει αν δεν έχει καταβληθεί στην
Ασφαλιστική Εταιρία ολόκληρο το ασφάλιστρο δόσης.
3.2 Κατά κανόνα η είσπραξη των ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται από την BE BROKERS. Εφόσον
συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά μεταξύ της BE BROKERS και του Συνεργάτη, ο Συνεργάτης θα
δικαιούται να εισπράττει ασφάλιστρα για λογαριασμό της BE BROKERS ή/και των Ασφαλιστικών
Εταιριών σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου και τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες και πολιτική
εισπράξεων της BE BROKERS. Στις περιπτώσεις που το πράττει, οφείλει να καταβάλλει άμεσα και χωρίς
καμία καθυστέρηση τα μικτά ασφάλιστρα (ήτοι ασφάλιστρα συν φόρους και σχετικές επιβαρύνσεις)
μείον την προμήθεια του Συνεργάτη στην BE BROKERS και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
κανονισμούς στην BE BROKERS.
3.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι οποιαδήποτε ποσά τυχόν εισπράττονται σύμφωνα με τα
ανωτέρω από τον Συνεργάτη, εισπράττονται για λογαριασμό της BE BROKERS ή/και της Ασφαλιστικής
Εταιρίας και μέχρις της πραγματικής αποδόσεώς τους στην BE BROKERS συνιστούν παρακαταθήκη στα
χέρια του Συνεργάτη ο οποίος ευθύνεται και ως θεματοφύλακας.
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3.4 Εφόσον όμως ο Συνεργάτης έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή απέναντι στην BE BROKERS από
οποιαδήποτε αιτία ή σχέση, απαγορεύεται να παρακρατεί την προμήθειά του από τα μικτά
ασφάλιστρα που αποδίδει στην BE BROKERS.
ΑΡΘΡΟ 4
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι η Σύμβαση διέπεται (α) από τις εφαρμοζόμενες
διατάξεις του 400/1970, του Ν. 1569/85 του Π.Δ. 190/2006 , Ν 2496/1997 , των πράξεων 30/30-9-2013,
31/30-9-2013, 16/21.05.2013, 45/21.11.2014 και 122/3/15.12.2014 της Τράπεζας της Ελλάδος και των
προγενέστερων ή μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων αναγκαστικού χαρακτήρα και από τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (“Solvency II”) μετά την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Δίκαιο και
(β) συμπληρωματικά, από τις περί μεσιτείας διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 703 κ.επ). Κατά
συνέπεια, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η Σύμβαση να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί σαν σχέση
εξαρτημένης εργασίας ούτε μπορεί να θεωρηθεί ο Συνεργάτης ως υπάλληλος ή ως προστεθείς της BE
BROKERS.
4.2 Ο Συνεργάτης έχει εμπορική ιδιότητα και αυτασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Ε (Οργανισμός Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών). Η BE BROKERS δεν φέρει καμία ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών για λογαριασμό του Συνεργάτη ή/και των συνεργατών του σε ασφαλιστικά ταμεία.
4.3 Η Σύμβαση είναι ανεξάρτητη και δεν απορροφάται ή αλλοιώνεται από οποιαδήποτε άλλη τυχόν
σχέση της BE BROKERS με τον Συνεργάτη.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
5.1 Δεδομένου ότι την αμοιβή (προμήθεια) του Συνεργάτη, για την διαμεσολάβηση του για
λογαριασμό των ασφαλισμένων πελατών του, οφείλει να καταβάλει κατά τον νόμο η εκάστοτε
συμβαλλόμενη Ασφαλιστική Εταιρία με την οποία συνεργάζεται η BE BROKERS, ρητώς συμφωνείται ότι
οι πάσης φύσεως προμήθειες και αμοιβές του Συνεργάτη για τις ασφαλιστικές συμβάσεις του
χαρτοφυλακίου του, που έχουν τοποθετηθεί από την BE BROKERS, είναι αυτές που αναλυτικά
αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ BE BROKERS και οι οποίες μπορεί να
εξειδικεύονται περαιτέρω βάσει εγκυκλίων της BE BROKERS. Οι ανωτέρω προμήθειες
συμπεριλαμβάνουν και αμοιβή του Συνεργάτη για την είσπραξη των ασφαλίστρων της παραγωγής του.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούται προμήθεια η BE BROKERS δεν θα δικαιούται και ο Συνεργάτης.
Τέλος για τη διαμόρφωση κλίμακας στον Κανονισμό Πωλήσεων της BE BROKERS, μετράει και αθροίζει
η παραγωγή σε όλες τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες.
5.2 H BE BROKERS διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ελεύθερα και αναλόγως με την εμπορική της
πολιτική και τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες τα αναφερόμενα στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ BE
BROKERS ποσοστά.
5.3 Ο Συνεργάτης ρητά δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με το
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ BE BROKERS και τις σχετικές Εγκυκλίους και παρέχει στην BE BROKERS την
συγκατάθεσή του σε κάθε μελλοντική τροποποίηση αυτών. Η κάθε σχετική τροποποίηση του ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΩΝ BE BROKERS θα ισχύει μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή του από την BE
BROKERS στον Συνεργάτη και δεν θα έχει σε καμία περίπτωση αναδρομική ισχύ εκτός αν ο νόμος ορίζει
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διαφορετικά. Η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό μέσο (email ή ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της BE BROKERS).
5.4 Εάν για οποιαδήποτε λόγο επιστρέφονται
ασφάλιστρα ασφαλιστικής σύμβασης σε
ασφαλιζόμενο, οι υπολογισθείσες και τυχόν αποδοθείσες στο Συνεργάτη επί των ασφαλίστρων αυτών
προμήθειες, θα επιστρέφονται από τον Συνεργάτη προς την BE BROKERS. Ο Συνεργάτης, δεν δικαιούται
να λάβει προμήθεια επί ασφαλιστικής σύμβασης, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την ανανέωση της
διαμέσου του Συνεργάτη ή έχει αναθέσει σε έτερο διαμεσολαβούντα την διαχείριση των ασφαλιστικών
του θεμάτων ή την τοποθέτηση του κινδύνου. Ο Συνεργάτης δεν δικαιούται προμήθεια επί μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλιστικών συμβάσεων που ακυρώνονται.
5.5 Ουδεμία τροποποίηση του ύψους των προμηθειών του Συνεργάτη είναι δυνατή ή απαιτητή από
την BE BROKERS, ούτε αυτή οφείλει να καταβάλει πρόσθετες παροχές, άνευ προηγούμενης
τροποποιήσεως της παρούσης συμβάσεως, που θα καθορίζει τους όρους παροχής αυτών καθώς και
την περίοδο ισχύος της τροποποιήσεως αυτής.
5.6 Στην περίπτωση που ο Συνεργάτης υποδείξει στην BE BROKERS νέο συνεργάτη και υπογραφεί
σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου και του υποδειχθέντος, ο Συνεργάτης θα δικαιούται ειδική
πρόσθετη αμοιβή (προμήθεια) για την υπόδειξη και την ενεργό υπέρ της BE BROKERS συνεισφορά του
στην διαχείριση νέου συνεργάτη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον προσαρτώμενο σε παράρτημα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ και η οποία (ειδική αμοιβή) δύναται να τροποποιηθεί με
εγκύκλιο της BE BROKERS. Ο Συνεργάτης θα εγγυάται την καλή συνεργασία και φερεγγυότητα
(επαγγελματική, οικονομική κ.λ.π.) των καθ΄ υπόδειξή του συνεργατών με την BE BROKERS, θα παρέχει
βασικές πληροφορίες για κάθε υποψήφιο συνεργάτη σχετικά με την εμπειρία, συνεργαζόμενες
εταιρίες, ύψος και διάρθρωση χαρτοφυλακίου, δείκτες ζημιών, εκτιμώμενους παραγωγικούς στόχους
3ετίας, τόσο ανά κλάδο εργασιών όσο και ανά συνεργαζόμενη εταιρία, σταθερότητα πελατών,
συμμετοχή του σε άλλες δραστηριότητες κ.λ.π., θα παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της BE
BROKERS στον υποψήφιο συνεργάτη, θα εκπαιδεύει και θα παρακολουθεί την παραγωγική πορεία και
την ομαλή οικονομική συνεργασία του συνεργάτη με την BE BROKERS.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 Η Σύμβαση, της οποίας η διάρκεια συμφωνείται για αόριστο χρόνο, αρχίζει να ισχύει από την
ημερομηνία υπογραφής της. Ταυτόχρονα, η υπογραφή της Σύμβασης λύνει και καταργεί αυτοδίκαια
και αυτόματα κάθε τυχόν προγενέστερη σύμβαση μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων που αφορά την
ασφαλιστική δραστηριότητα.
6.2 Η Σύμβαση λύνεται οποτεδήποτε με γραπτή δήλωση του Συνεργάτη προς την BE BROKERS ή της
BE BROKERS προς τον Συνεργάτη χωρίς να απαιτείται σπουδαίος λόγος την οποία το καταγγέλλον μέρος
θα απευθύνει προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας προ δύο (2)
τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία λύσης αυτής. Η γραπτή δήλωση επιφέρει άμεσα τα
αποτελέσματά της με την επίδοση της στον αντισυμβαλλόμενο.
6.3 Η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια: (α) σε κάθε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση της BE BROKERS ή του Συνεργάτη, ή (β) σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του Συνεργάτη ή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή/και μη ανανέωση αυτής ή /και
διαγραφή της BE BROKERS από το Μητρώο Πρακτόρων & Συντονιστών Πρακτόρων Ασφαλίσεως ή /και
διαγραφής του Συνεργάτη από το Μητρώο Πρακτόρων.
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6.4 Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, ο Συνεργάτης υποχρεούται στην απόδοση των τυχόν
εισπραχθέντων από αυτόν ασφαλίστρων, δικαιούμενος της συμφωνηθείσης προμήθειας επ’ αυτών
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
6.5 Σε περίπτωση θανάτου του Συνεργάτη η BE BROKERS θα καταβάλλει στους δικαιούχους ή ανάλογα
με τη συμφωνία, στον ίδιο ή, αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους νόμιμους
κληρονόμους του για πέντε (5) έτη την προμήθεια στην εν ισχύ παραγωγή εφόσον αυτή εξακολουθεί
γι’ αυτό το διάστημα να παραμείνει στην BE BROKERS. Οι κληρονόμοι ή ο ίδιος θα έχουν παράλληλα
την υποχρέωση να παραδώσουν στην BE BROKERS όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία και έγγραφα που
είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση αυτής της παραγωγής. Ειδικά όμως και εφόσον οι κληρονόμοι
είναι η σύζυγος ή τα τέκνα του θανούντα συνεργάτη, η υποχρέωση καταβολής των προμηθειών από
την BE BROKERS, θα ισχύει για δέκα (10) έτη ή μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων όποιο διάστημα είναι
μεγαλύτερο. Στην περίπτωση της ΜΟΑ (Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας) του συνεργάτη η BE
BROKERS θα καταβάλλει στον ίδιο τις οποίες προμήθειες που θα προκύπτουν από την εν ισχύ του
παραγωγή και με την προϋπόθεση ότι αυτή η παραγωγή θα παραμένει στην BE BROKERS, ΙΣΟΒΙΩΣ.
6.6 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, λήξης ή λύσης της Σύμβασης το σύνολο των ασφαλιστικών
συμβάσεων ασφαλισμένων πελατών του Συνεργάτη που εξυπηρετούνται στα πλαίσια της παρούσης
συμβάσεως, ανήκουν στον Συνεργάτη. Για τις ασφαλιστικές συμβάσεις όμως που θα παραμείνουν στην
Ασφαλιστική Εταιρία που τοποθετήθηκαν με την διαμεσολάβηση σύμφωνα με το παρόν η BE BROKERS
θα λαμβάνει από την Ασφαλιστική Εταιρία την προμήθεια που έχει συμφωνήσει να λαμβάνει από
αυτήν για όσα χρόνια διαρκεί η μεταξύ τους συνεργασία ή έχει το νόμιμο δικαίωμα να τα εισπράττει
(σε περίπτωση καταγγελίας) και εφόσον η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει σε αυτή. Εννοείται ότι
ο Συνεργάτης το αυτό χρονικό διάστημα θα εισπράττει τις αμοιβές και προμήθειες που ορίζονται
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ BE BROKERS για την παραγωγή αυτή σε περίπτωση
που η σύμβαση δεν λύθηκε με πρωτοβουλία του ή λόγω παραπτώματός του που συνεπάγεται την
ποινική ή αστική του ευθύνη.
6.7 Σε περίπτωση καταγγελίας ή αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης, το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του
μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με το
νόμιμο τόκο υπερημερίας. O Συνεργάτης οφείλει να παραδώσει αμέσως και χωρίς εναντίωση, ένσταση,
αντίρρηση, δικαίωμα συμψηφισμού ή επίσχεση στην BE BROKERS όλο το έντυπο υλικό και κάθε άλλο
μέσο που παραδόθηκε σε αυτόν από την BE BROKERS για την άσκηση του έργου του και το οποίο
αποτελεί περιουσία της BE BROKERS καθώς και κάθε χρηματικό ποσό ή άλλο περιουσιακό της στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
7.1 Η BE BROKERS θα τηρεί τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα του Συνεργάτη ο οποίος θα
πιστώνεται αντίστοιχα με τις αμοιβές, προμήθειες, λοιπά δικαιώματα που δικαιούται ο Συνεργάτης
και τα τυχόν ασφάλιστρα που τυχόν αυτός αποδίδει και θα χρεώνονται με τις καταβολές της BE
BROKERS προς αυτόν και με τυχόν ασφάλιστρα που αυτός έχει εισπράξει (εφεξής «Λογαριασμός»).
7.2 H BE BROKERS δύναται να αποστέλλει μετά το τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. e-mail)
στον Συνεργάτη εκκαθάριση Λογαριασμού. Αν ο Συνεργάτης μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την
αποστολή της εκκαθάρισης δεν διατυπώσει με έγγραφο επί αποδείξει αντιρρήσεις θεωρείται αμάχητο
τεκμήριο ότι αναγνώρισε την σχετική εκκαθάριση.
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7.3 Οι προμήθειες του Συνεργάτη θα πιστώνονται από την BE BROKERS στον τραπεζικό του
λογαριασμό έως, το αργότερο, την 25η ημερολογιακή μέρα του μήνα που έπεται της σχετικής
εκκαθάρισης.
7.4 Ο Λογαριασμός θα κλείνει οριστικά (εξοφλείται) στην περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Συνεργάτη με την BE BROKERS για οποιοδήποτε λόγο και ανεξάρτητα αν ο Συνεργάτης δικαιούται ή όχι
μελλοντικές προμήθειες από τα συμβόλαια που έχει τοποθετήσει μέσω της BE BROKERS κατά τη
διάρκεια της μεταξύ τους συνεργασίας. Το όποιο τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού θα
καθίσταται άμεσα και χωρίς καμία ειδοποίηση, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με το νόμιμο τόκο
υπερημερίας. Η κίνηση και το υπόλοιπο του ως άνω Λογαριασμού, όπως αυτή απεικονίζεται στα
λογιστικά βιβλία της BE BROKERS, ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη
οφειλής.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1. Οι πάσης φύσεως προσωπικές πληροφορίες και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του
ασφαλισμένου που περιέρχονται σε γνώση και κατοχή του Συνεργάτη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες αυτές αποκτήθηκαν. Ο Συνεργάτης διενεργεί επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Πελατών των Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το άρθρο 2 του
Ν.2472/97. Συνεπεία των ανωτέρω, ο Συνεργάτης δηλώνει ότι δεσμεύεται ρητώς, κατηγορηματικώς και
ανεκκλήτως στο απόρρητο της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων. Δηλώνει επίσης ότι
η τυχόν επεξεργασία γίνεται μόνο στα πλαίσια ισχύος της Σύμβασης.
8.2 Ο Συνεργάτης δηλώνει ότι γνωρίζει κι αποδέχεται ότι η BE BROKERS τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο
με τα προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες της Σύμβασης. Δηλώνει επίσης ότι τα υποβληθέντα
προσωπικά του δεδομένα είναι αληθή και εξουσιοδοτεί την BE BROKERS να τα χρησιμοποιήσει όπου
κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση του προορισμού και του σκοπού της.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
9.1 Ρητά συμφωνείται ότι, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης η BE BROKERS έχει το δικαίωμα να
παρακρατεί και να συμψηφίζει κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτησή της κατά του Συνεργάτη με αμοιβή ή
άλλη παροχή οφειλόμενη σε αυτόν με βάση τη Σύμβαση ή από άλλη σύμβαση. Ο Συνεργάτης παρέχει
προς τον σκοπό αυτό, δια της υπογραφής της Σύμβασης, σχετική ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα στην BE BROKERS, η δε Σύμβαση επέχει θέση αναγγελίας στον Συνεργάτη της
σχετικής εκχώρησης. Αυτός ο συμψηφισμός δεν μπορεί να θεμελιώσει αγωγή του Συνεργάτη.
9.2 Επίσης ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι, σε περίπτωση καταγγελίας ή αυτοδίκαιης λύσης
της Σύμβασης, (α) η BE BROKERS θα δύναται να καταγγείλει αζημίως όλες τις μεταξύ αυτών και του
Συνεργάτη συμβάσεις συνεργασίας ή χρηματοδότησης («Άλλες Συμβάσεις») και (β) όλες οι
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Συνεργάτη προς την BE BROKERS, είτε αυτές προκύπτουν
από τη Σύμβαση είτε από Άλλες Συμβάσεις, θα δύνανται να συμψηφίζονται με τυχόν δικαιώματα ή
αμοιβές που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του Συνεργάτη σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω
εταιρειών. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο θα καταβάλλεται στον Συνεργάτη.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.1 Παράλειψη της BE BROKERS να εφαρμόσει επακριβώς τη Σύμβαση ουδέποτε μπορεί να
ερμηνευθεί σαν παραίτησή της από τις αντίστοιχες αξιώσεις ή δικαιώματα. Όλοι οι όροι της Σύμβασης
συμφωνούνται ως ουσιώδεις, και τυχόν τροποποίησή τους θα αποδεικνύεται αποκλειστικά γραπτώς.
10.2 Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκληθεί στην BE BROKERS από υπαίτια
πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή προσώπου το οποίο χρησιμοποίησε.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
11.1 Όλες οι κοινοποιήσεις προς τον Συνεργάτη και προς την BE BROKERS, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι σχετικές με τυχόν δίκες από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και δικογράφων, θα γίνονται
στην δηλωθείσα διεύθυνση ή στην τυχόν νεότερη διεύθυνση που κάθε συμβαλλόμενος θα
γνωστοποιεί γραπτά στον άλλον και η οποία θα ισχύει από τη γνωστοποίησή της και μετά.
11.2 Σε κάθε περίπτωση αν ο Συνεργάτης δεν βρεθεί στην εδώ δηλωθείσα διεύθυνση η BE BROKERS
δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει για τη διεύθυνση του και όλες οι κοινοποιήσεις μπορούν να
γίνονται προς τον κ. ______________________________, Δικηγόρο______________________
(Α.Μ.______________), κάτοικο_________________________ τον οποίο ο Συνεργάτης ορίζει
αντίκλητό του κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
11.3 Η τυχόν ανάκληση ή παραίτηση του διοριζόμενου ως άνω αντικλήτου για να έχει αποτέλεσμα
έναντι της BE BROKERS πρέπει να κοινοποιείται σε αυτή και απαραίτητα στην κοινοποίηση να
αναφέρεται ο διορισμός άλλου ή άλλων αντικλήτων στην ίδια πόλη και με ακριβή αναγραφή της
διευθύνσεως τους. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του ή των
αντικλήτων σε σχέση με τη διεύθυνση που έχει ορισθεί στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό
αυτών.
11.4 Συνομολογείται ρητά ότι οι συμβαλλόμενοι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο των ανωτέρω
κοινοποιήσεων είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη ή με αγγελιαφόρο επί αποδείξει
επιστολή, ρητώς παραιτούμενων από το δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε σχετική αντίρρηση ή
ένσταση για τις κατά τον ως άνω τρόπο κοινοποιήσεις.
11.5 Ο Συνεργάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην BE BROKERS εγγράφως και χωρίς καμία
καθυστέρηση κάθε μεταβολή των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΗΜΑΤΑ
Ο Συνεργάτης, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης όσο και μετά τον με οποιονδήποτε τρόπο
τερματισμό ή λήξη της δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στην επωνυμία, διακριτικά γνωρίσματα, σήματα,
πνευματικά δικαιώματα της BE BROKERS, των Ασφαλιστικών Εταιρειών κτλ.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΧΩΡΗΣΗ & ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
13.1 Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει, μεταβιβάσει ή ενεχυριάσει δικαίωμα ή απαίτησή του από
τη Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BE BROKERS.
13.2 Ο Συνεργάτης μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς την BE BROKERS να προτείνει άλλο Πράκτορα
ή Μεσίτη ή Ασφαλιστικό Σύμβουλο ασφαλίσεων ο οποίος θα τον διαδεχθεί στη Σύμβαση. Στην
περίπτωση αυτή και εφόσον η BE BROKERS συμφωνεί, η συνεργασία με τον Συνεργάτη θα τερματίζεται
και ταυτόχρονα θα υπογράφεται νέα σύμβαση συνεργασίας του διάδοχου συνεργάτη με την BE
BROKERS ενώ ο διάδοχος συνεργάτης θα αναλαμβάνει εγγράφως όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση έναντι της BE BROKERS και θα υποκαθιστά πλήρως στα
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του αρχικού Συνεργάτη έναντι της BE BROKERS. Μετά την υλοποίηση
της διαδοχής η BE BROKERS θα συνεργάζεται μόνο με τον διάδοχο συνεργάτη στο πρόσωπο του οποίου
θα έχουν μεταβιβαστεί όλα τα δικαιώματα, όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που γεννήθηκαν ή
που θα προκύψουν στο μέλλον από τη Σύμβαση παραγωγικής συνεργασίας με τον αρχικό Συνεργάτη.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείται ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια
για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προέρχεται από τη Σύμβαση.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους η Σύμβαση σε δύο
(3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε κάθε ένας από τους εδώ συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Συνεργάτης ρητά δηλώνει ότι έλαβε γνώση καθώς και αντίγραφο του ισχύοντος ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΩΝ BE BROKERS καθώς και των σχετικών Εγκυκλίων και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με αυτά
όπως και με κάθε μελλοντική τροποποίησή τους.

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ BE BROKERS

B. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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