
 

INSURANCE INTERMEDIARY INFORMATION DOCUMENT 
 

This document is provident to candidate clients in compliance with Law 38(I)/2019. 
 

Insurance intermediary: Cynosure Insurance Consultancy, Agency & Sub-agency Services (Cyprus) Ltd 

Registration number: ΗΕ333866 

Registration number in the «Register of Insurance Agency Companies, Insurance Sub-agency Companies 
and Insurance Advisor Companies»: 5402 

Office address: 7-9, Georgiou Seferi Street, shop 1, 1076 Nicosia.  

 

 The insurance intermediary may provide advice in relation to the insurance products sold based on an 
unbiased and personal analysis. 
 

 The insurance intermediary has concluded contracts for the distribution of insurance products and 
acts on behalf of the below insurance enterprises: 
 AIG Europe S.A. 
 CNP Asfalistiki Ltd 
 Ydrogios Insurance Company (Cyprus) Ltd) 
 Kosmos Insurance Company Public Ltd 
 Allianz Hellas Α.Α.Ε. 

 
 In addition, the insurance intermediary may act as a sub-agent on behalf of other insurance 

intermediaries providing insurance products of other insurance enterprises. 
 

 The insurance intermediary does not hold any direct or indirect participation in any of the above-
mentioned insurance enterprises nor does any of the insurance enterprises hold any direct or indirect 
participation in the voting rights or capital of the insurance intermediary. 
 

 For its services, the insurance intermediary receives commission which is included in the premium 
with the exception of some substantial commercial insurance contracts where a special arrangement 
is concluded with the client before the conclusion of the contract. 
 

 Verification of the insurance intermediary registration can be conducted via the website of Insurance 
Companies Control Service at Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών | Υπηρεσία Ελέγχου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών (mof.gov.cy) 
 

 Complaints against the insurance intermediary can be filed by calling 22253737 or writing at 
info@insuranceconsultant.com.cy. Alternatively, the Financial Ombudsman can be contacted via 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). 

 
 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
 

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο διατίθεται σε υποψήφιους πελάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 38(I)/2019. 

 

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Cynosure Insurance Consultancy, Agency & Sub-agency Services 
(Cyprus) Ltd 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας: ΗΕ333866 

Αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, Εταιρειών Ασφαλιστικών 
Μεσαζόντων και Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων»: 5402 

Διεύθυνση εργασίας: Γεώργιου Σεφέρη 7-9, κατ. 1, 1076 Λευκωσία 

 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δύναται να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης. 
 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει συνάψει συμβάσεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και 
ενεργεί για λογαριασμό των ακόλουθων ασφαλιστικών επιχειρήσεων: 
 AIG Europe S.A. 
 CNP Asfalistiki Ltd 
 Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ 
 Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ 
 Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. 

 

 Επιπλέον, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί ως μεσάζοντας για λογαριασμό άλλων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών παρέχοντας ασφαλιστικά προϊόντα άλλων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. 
 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ούτε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 
 

 Για τις υπηρεσίες του ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής λαμβάνει αμοιβή υπό τύπου προμήθειας η 
οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο, με εξαίρεση κάποιες πολύ μεγάλες εμπορικές ασφαλίσεις 
όπου γίνεται ειδική συμφωνία με τον πελάτη πριν την σύναψη της ασφάλισης. 
 

 Για την εξακρίβωση της εγγραφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
κάνει έρευνα μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Υπηρεσία 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών | Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (mof.gov.cy) 
 

 Για οποιοδήποτε παράπονο κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να καλέσει στο 22253737 ή να αποστείλει επιστολή στο info@insuranceconsultant.com.cy. 
Εναλλακτικά, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης (http://www.financialombudsman.gov.cy). 

 



 

INSURANCE INTERMEDIARY INFORMATION DOCUMENT 

 
This document is provident to candidate clients in compliance with Law 38(I)/2019. 

 
Insurance intermediary: Stelios Kaparis 

ID number: 851140 

Registration number in the «Register of Insurance Agents, Insurance Sub-agents and Insurance 
Advisors»: 5314 

Office address: 7-9, Georgiou Seferi Street, shop 1, 1076 Nicosia.  

 

 The insurance intermediary may provide advice in relation to the insurance products sold based 
on an unbiased and personal analysis. 
 

 The insurance intermediary has concluded contracts for the distribution of insurance products 
and acts on behalf of MetLife Europe d.a.c. 

 
 In addition, the insurance intermediary may act as a sub-agent on behalf of other insurance 

intermediaries providing insurance products of other insurance enterprises. 
 

 The insurance intermediary does not hold any direct or indirect participation in any of the above-
mentioned insurance enterprises nor does any of the insurance enterprises hold any direct or 
indirect participation in the voting rights or capital of the insurance intermediary. 
 

 For his services, the insurance intermediary receives commission which is included in the 
premium. 
 

 Verification of the insurance intermediary registration can be conducted via the website of 
Insurance Companies Control Service at Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών | Υπηρεσία 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (mof.gov.cy) 
 

 Complaints against the insurance intermediary can be filed by calling 22253737 or writing at 
info@insuranceconsultant.com.cy. Alternatively, the Financial Ombudsman can be contacted 
via (http://www.financialombudsman.gov.cy). 

 
 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο διατίθεται σε υποψήφιους πελάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 38(I)/2019. 

 
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Στέλιος Καπαρής 

Αριθμός ταυτότητας: 851140 

Αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Μεσαζόντων και 
Ασφαλιστικών Συμβούλων»: 5314 

Διεύθυνση εργασίας: Γεώργιου Σεφέρη 7-9, κατ. 1, 1076 Λευκωσία 

 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δύναται να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης. 
 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει συνάψει συμβάσεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων 
και ενεργεί για λογαριασμό της MetLife Europe d.a.c. 
 

 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ούτε οποιαδήποτε από τις πιο 
πάνω κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή των δικαιωμάτων ψήφου ή του 
κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 
 

 Για τις υπηρεσίες του, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής λαμβάνει αμοιβή υπό τύπου 
προμήθειας η οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. 
 

 Για την εξακρίβωση της εγγραφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί κάνει έρευνα μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών | Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (mof.gov.cy) 
 

 Για οποιοδήποτε παράπονο κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να καλέσει στο 22253737 ή να αποστείλει επιστολή στο 
info@insuranceconsultant.com.cy. Εναλλακτικά, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Ενιαίο 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). 
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